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,rMi aagyunh a műuelődés emelői, a mí
fúklyónk híntí a szellemí aíIúgossúg első
sugaraít, mí neaeljüh az embert emberré és
hazafiuó."

Górdonyí Géza

E nemes hit ösztönőzzön és adjon
lendületet további eredményes
munkánkhoz.

,rAz iskolával szembentámasztott igények éppen azérl olyan magasak, mert
határtalanok a benne rejlő lehetőségek."
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1. Az intézmény bemutatása

1.1. Az intézrnény

Iskolánkat Kimle, Kátolyháza és Ásványr fuó kőzségek közös íntézrnényferrntartó
társulása ltozta létre. Az Alapítő okirata szerint rá]talános iskolai nevelési és oktatási
feladatokat lát el három teleptilés körzetében. Része a kimlei Nemzetiségi Átalános
Iskola, valamint az ásványtárói Somogyi József Átalános Iskola.

Kimle község 1966-ban 4 telepiilésrész Horvátkimle, Magyarkimle,
Novákpuszta és Karcly}náza - eryesítésével jött létre, majd 2003-ban Karolyháza őnaLlő
teleptilés lett, de ryerekeinek oktatását továbbra is iskolánk látja el.

Ásványraró teleptilés 2011-ben csatlakozott a korábbi intézrnényfenntartó

társulásho z. kványráró a Szigetköz szívében fekvő közepes lélekszámú község. A
telepiilés régmúltja hosszú időre vezethető vissza, hiszen két korábbi teleptilés
egyesítéséből alakult ki mostani formája.

1-2, Az intézrrnélny arculatának me§határozása
Intézményünk szerkezete: 1-8 évfolyamos általános iskola, ahol a szülők

választhatnak a horvát vagy német nemzetiségi nyelvoktató fonna, illetve a
normál tanterrrú oktatás között.

Alsó tagozatban (1-4. évfolyam) célunk, hogy ery tanítóhoz kötődhessenek a
gyerrnekek a négy évfolyam alatt. Az alapkészségek, kompetenciák
kialakításának időszaka ez, arni kiegészül a fe|zárkőztatő, megsegítő, valamint
teljes személyiségfejlesztő neveléssel.

A felső tagozatban (5-8. évfolyamig) következetesen folytatjuk edügi munkánkat.
Ennek érdekében egytk fontos célnak tekintjiik, hory a négy év folyamán azonos leryen
az osztáIyfőnők, és a szaktanárok se cserélődjenek. TöreksziiLr:k arra, hogy a tudás, a
tanulás fontos érték leryen tanulóink szállára. Létfontoss ágú. az egészséges életmódra
nevelés a szabaüdő kulturált eltöltésének tanításával, a szenvedély betegségek
megelőzése érdekében. Az oktatás tertiletén arra töreksztink, hory a üíferenciálódó
tantargyi rendszerben kialakítsuk az önálló tanulás képességét. A tanulási
tevékenységben kiemelt szerepet kapjon a szóbeliség arányénak növelése.

A napközis csoportjainkba elsőtó1 negyedik, a tanulószobába 5-8. évfolyamig
kertilhetnek diákok. Arra töreksztink, hogy a tanulási idó'ben a lehető legtöbb segítséget
megadjuk a felkésztiléshez. A szabadidős foglalkozások pedig jaruljanak hozzá
pihenéstik, mozgás igényük kielégítéséhez, egyéni érdeklődéstik kibontakoztatásához.

Intézménytirrk nevelő-oktató munkáját a demokrácia, az errrópai humanista
értékrend hatja át, mely az Európához valő tartozást erősíti. Kiemelt figyelmet fordítunk
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a ktiüönböző kl:/itúrák iránti nyitottságra, a nemzeti azonosságtudat fejlesztésére,-
beleértve az orczétg nemzetiségeihez tartozők azonosságtudatának ápolását, L6
kibontakoztatását.

Intézménytink világnézetileg semleges, az emberi jogokkal összhangban a
lelkiismereti és vallásszabadságot tiszteletben tartjuk.

A tarsadalom, a pedagógusok és a sz{ilők célja azonos: ryerrrrekeinkből művelt, jól
képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú
múltja alatt többször változtak a fa]ak, az épiiletek, de nem változott a benntik
munká]kodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő
polgároknak!

1.3. Az intózínény küldetésnyilatkozata
Az iskolánkban folyó neveló-oktató munka céljait emberi és a nemzeti értékek

tanulókkal tötténő megismertetése, elfogadtatása és átadásahatétozza meg. Pedagógiai
munkánk alapvető feladata, hory a gyerrneki nyitottságra, fogékonyságra, étdeklődésre
és aktiütásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket
tanu]óink sajátítsák el, váljon neggyőződéstikké és hatfuozza meg viselkedésiiket,
magatartásukat.

Fő feladatunk:

. a nevelés, nemzetiségi nevelés előtérbe helyezése.

. minőségi oktatás - ismeretek tarryilagos közvetítése,

. eryéni és eg7enlő bánásmód párhuzamos alkalmazása,

. az egyéni és életkori sajátosságok firyelembe vétele;

. üákiainknak az életkoruknak megfelelőkövetelmények állítsunk,

o az alapvető emberi és szabadságiogok tiszteletben tartása, a ryerínekeket
megillető jogok érvényesítése, tanulóinkban e fontos értékek megszilárűtása;

. az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat kiépítése;

. az egészséges fejlődés érdekében: az egyéri és közösségi érdekek eryensúlyban
tartása;

. a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése;

o építés a tanulók öntevékenységére, önszeweződő képességére;

. a sztilólkkel való konstruktív együttmííködés.
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2. A köznleyelés cé§ai és felad ataí, 6-
eszk őzei és elj árásai
intézményünkben

2.1, Alapvető cé§aink
A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és ,rA.

nemzeti köznevelésrőI" szőIő törvényben fog}al-t célok eléróse érdekében, a törvény
elveínek és szabályozásának megfelelően a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a
köznevelés céIját alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek
kultúrájának átaőásában, rnegőtzésében, az eryetemes kultúra közvetítésóben,
az erkölcsi étzék és a szellemi-órzelmi fogékonyság elmélltésében jelöli meg. Cé§a
továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek,
ismeretek, attitűdök eryúttes fejlesztése, az egyéni és csoportos te§esítmény
ösztönzése, a kö4ióra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi
összetartozás ós a hazafiság megerősítése.

A családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az ígazság és az
igazságosság, a jó ós a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség
kibontakoztatásához szüksóges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.
EzáItaI jarv,|hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék

* ahazafelelős polgárává váljék;

- kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága;
* reális önismeretre és szilard erkölcsi ítélót<épességre tegyen szert;* megtaláIja helyét a csa}ádban, a szűkebb és tágabb kcizösségekben, valamint a

munka világában;
* törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakításáta;

- legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát
illetően;

* váljék képessé az ör'álló tájékoződásra, véleményformálásra ós cselekvésre;
* ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket,
folyamatokat;

- tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának
megőrzését.

A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell
lennie hazánk Alaptörvényével, a jogállam rendjóvel, az éIet és az emberi méltóság
tiszteletének elvével, valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal,
továbbá a Föld, az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi
eryezményekkel.

Fontos szerepet szánunk az egyeteme§ magyar nemzeti haryománynak, a nemzeti
öntudat fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozők
öntudatának ápolását is. Ebből következően a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak
íb'bb tartalmi jellemzi (illeszkedve a regionális és lokális sajátosságokhoz) a tartalmi
szabályozás kiilönböző szintjein, illetve az iskoláztatás minden szakaszában arányosan
meg kell, hogy jeler{enek. Kiemelten kezeli az orsz&g és tágabb környezete, a Kárpát-
medence, küönösen a környező országokban élő maryarság életének megismerését,
ugyanakkor fontosnak tartja azokat a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat
erősítik. :
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Különösfigyelmetfordítunkazegészvi1ágotérintőátfogókérdésekre,hangsűyozva-
a fenntarthatóság iránti közös felelősséget. lt\-

Az együttműrtldós a szülólkkel, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai
segítség, a szrilői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a hatékony
intéznényes nevelós-oktatás nélktilrizhetetlen feltétele, ezért az iskolának meg kell
teremtenie azokat a fórumokat, ahoI a szdlólk és a pedagógusok ktiztitti tapasztalatcsere
kölcs önös s é, az egyittmúködés eredménye s s é válhat.

Szándékunk, hogy a teljesítmény növelésére sarkalljon tanítványt és tanárt
egyaránt, hogy az elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfeleló legyen,
ennélfogva egyensúlyra törekszik a műveltség értékhordoző hagyományai, valamint az
új fejlesztési célok és tartalmak ktiztitt. Ahhoz, hogy egy otszág polgarai szót értsenek
egymással, sztikséges, hog;r Iétezzék olyan közös műveltséganyag, amelynek ismerete
minden felnőtt állampolgárról feltételezhető,

Ez az a közös nyelv, amelyen a nemzedókek közötti párbeszéd a kö}csönös megértés
és tisztelet jeg5lében folytatható.

X.g. Pedagógnai ffi}unkámk alapvető foladatai

Peda,gógíaí munhónh alapvető feladata, hogy a ryermeki nyitottságra,
fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlódés szempontjából
kiemelten fontos alábbi értékeket tanu]óink elsajátítsák, ezek képviselete váljon benntik
meggyőződéssé és hatétrozza meg viselkedésiiket, magatartásukat:
Cél Feladat
Nemzeti és egyetemes műveltség
átadása

Tanítási őréú<, azokon kívtil szetvezett foglalkozások, az
iskolai élet minden területe az egyetemes és nemzeti
múveltség átadásának színterévé vrá]ik.

H.azai nemzetiségek - kiemelten
horvát és nómet - kultúrájának
megismertetése

A nemzetiségi nevelés egyik fő feladata magyarként a.
horuót és német identűtástud.at erősítése
tanulóinkba,n A szátmazás, az ősök, a ryökerek
fontosságának tudatosítása a nemzetiségi órák feladata.
Azonban fontos minden tanuló szárorré.rla a lnazal
nemzetiségek kulturális sokszínűségének megismerése
hon-és népismereti órákon, közismereti tanórákon.
Az iskola több évszéaados története alTa ktltelez
bennitlket, hogy nevelő és oktatő munkánkban kiemelt
firyelmet forűtsunk a horvát és a német nemzetiségi
nyelvekre, a lakóhely és a nemzet történetének,
haryományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet
felébresztés éte, a kiilönféle vtlágnézetű emberek cselekvő
e gyüttélé sének ryakoroltat ás át a.
A továbbtanulás szempontjából fontos alapkészségek,
képességek kia]akításán túl a nemzetiségi horvát és
nemzetiségi német nyelv, az idegen nyelvek, az
informatika, a nóptánc és modern télnc, a zene és a sport
oktatása iránt jelentkezí fokozott sztiüői igény kielégítése,

Erkölcsi érzék és szellemi -

érzelmi fogékonyság fejlesztése
Az erkölcsi nevelés már önálló tantargyként és
feladatként jelenik meg iskolánk nevelési feladatai között,
Lehetőséget adunk eryházaknak hittan tanitására, az
abból kimaradt tanulóknak peüg erkölcstan tanórák
szervezésére, hogy erős, korunk erktllcsi normáival
rendelkező tanu]óink legyenek.
Szellemi fogékonyság, érzelni stabilitás kialakítása a
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boldog és hatékony életkezdet elengedhetetlen jellemzői.
Tanórákon és azokon kíviiü szervezett foglalkozásainkon,
programjainkon is e cél szolgáUuk.

@
A tanuláshoz és a munkához
szükséges képességek, készségek,
ismeretek, attitűdök együttes
fejlesztése

Tanóráinkon a pedagógusok vállalták a kompetenciaalapú
oktatás bevezetését, amivel az Európai Unió által
meghatározott legfontosabb alapkompetenciák
kialakítását és megerősítését szeretnénk elérni. E
módszerekkel, modern pedagógiai eljárásokkal kívánjuk a
tanulóink önálló tanulási stratégiait, sikeres
éIetkezdethez sziikséges képességeit, ismereteit,
készségeit fejleszteni. Minél sikeresebben tudjrák megállni
helyüket a munkaerő-piacon.

Egyéni és csoportos teljesítmény
ösztönzése

A modern pedagógiai eljárások keretében gyakran
alkalmazzuk a csoportmunkát, páros munkát, team-
munkát, projektmódszert, hogy tanulóink leendő
munkahelyeiken is meg tudják áIIni helyüket. Az egyéni
érdek csoport érdek megfelelő arányosításának
kialakításához sokféle élethelyzetet kell produkálnunk,
ahol ryakorolhatják e képességeket, kialakíthatják
személyiségükhöz legmesfelelőbb stratésiát.

A közjóra való törekvés
megalapozása, közösségi
összetartozás erősítése,
másokért vállalt felelősségtudat
kialakítása

Az élet tisztelete, védelme, a természeti környezet
megóvása, az éiJ.latok és növények védelme, szeretete
alapvető nevelési feladat, mely az iskolai élet minden
tertiletén megielenik. Ki kell alakítani a tanulókban az é|6
és az élettelen természet szépsége iránti fogékonyságot.
Ez vezet a közösségi érdekekre való érzékenység
megielenéséhez.
Az egyéttt felelősségvállalás, másokért való tenni tudás,
önkéntesség példarnutató tevékenységekkel, egymás
segítésére szolgáló feladatokkal, közösségi munkával
etősítltető, melyhez az iskola számos lehetőséset biztosít.

A hazafiság megerősítése. A szülőftild és Magyarország megismerése, szeretete,
megóvása, a nemzeti kultúra ápolása ktizös feladatunk.
Ennek színterei a közismereti tanórák, erkölcsi nevelés
szewezett formái. A nemzeti múlt megismerése,
megértése, emlékeinek, haryományainak, jelképeinek
tisztelete, ápolása, megbecsülése tanórai feladat.
Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszetetet
kialakítása nemzeti tinnepeink és a közösség
bagyományainak me gőt zé sével törtónhet.

Harmonikus személyiség
fejlesztése

Az ember testi és lelki egészsége egységet alkot. Az eme
irányuló nevelés, ismeretek átadása tanórai feladat, de
fontos egészségme gőrző programokat is szerveztiLnk.
A testmozgás testi egészségmegfuző tevékenység, mely a
mindennapi testnevelés megielenésével erősödik.
A személyiség az erktilcsi stabilitás kia]akításával
fejlődik, kialakul a jő, szép, igaz ságosság szavak mögöttes
tartalma.

Az önismeret, a sqiát
személyiség
kibontakoztatásának igénye
(önbecsülós, önbizalom)

Fontos értékek kia]akítása a feladat e tertileten:
felelősségvállalás saját sorsának a]akításáért (tinállóság,
kitartás, szorgalom, kreativitás). Tanórai és azon kívüli
foglalkozásainkon e tulajdonságokat a nevelési célnak
tekintjiü,

Fogókonyság az emberi
kapcsolatokra, a barátságra.

Feladatunk a hűség, önzetlenség, megértés, tapintat,
őszinteség, tolerancia, figyelmesség és udvarias
magatartás kialakítása diákjainkban. Ennek lehetősései
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az iskolai élet számos teríiüetén megvannak. Egymás|
közötti kapcsolatok fejlesztése, konfliktuskezelés minden
alkalmazott feladata.

@
Család tisztelete, szülők,
nagyszülők megbecsülése,
szeretete

A sztilőkkel való kapcsolattartás egyik fó feladata a sziilói
szerepbó1 adódó feladatok tisztázása, A csaláű
kapcsolatok erősítése minden gyermek szárnára érdek,
hiszen egy biztos csaláü háttérrel rendelkező tanuló
sikeresebb az életben is. Ezért fontos a család, szi;Jiői
háttét erősítése családlátogatások, sziiői értekezletek,
sztilői fórumok, megbeszélések nzakofitásával.

Alkotmányosság és törvényesség Feladatunk az állampolgári jogok megismertetése
tanulóinkkal, azok tiszteletben tartása. Mindannyiunk
feladata érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák
iránt; igény a ktizéletisé$e, & közösségi tevékenységekre.
Tetteinkben, döntési folyamatainkba kell beágyazní a
demokratizmus módszereit, értékeit. Az iskola minden
alkalmazottja nevelési minta a üákok szemében, amit
tudatosítanunk kell minden nap. Viselkedésiiurk, tetteink
befolyásolják a rólunk, ezáLtal az íntézményr.ől alkotott
képet is.

f.elzá"lrkóztatás és
esólyegyenlőség

A beiskolázásí körzetünkben élő családok szociális,
anyagl és kulturális helyzete egymástól nagymértékben
eltér, ezérl nevelő és oktató munkánk ehhez ahelyzethez
igazodik tanórán és tanórán kíviiü megpróbáljuk segíteni
a nelnéz ktirüImények között éIő, hátránnyal induló
tanulók felzarkóztatását, uryanakkor kiemelt fontosságú
feladatnak tekintjiik a tehetséges, jó képességú
ryermekek feilesztését is.

Pedagógiai kultúránk
folyam atos fejlesztése

Intézményünk pedagógiai feltételei jók, nevelőtestületünk
szakmailag jól felkészült, szakmai és emberi biztosítékot
jelentenek az iskola egésztt étintő, a tanulók javát
szoIgáló minőségi követelmények teljesítésében. Kiemelt
célunk a környék iskoláival működő erős kapcsolat,
mintaértékú pedagógiai kultúra kialakítása, erősítése,
főiskolai gyakorlóhellyé válás.

2.3. Módszertani alapelveink

3.S. }.. &gysó6e§só§ ós; di fflenera*iá§ás
Az iskolánk pedagógusai, tanulói sokfóle, üfferenciá]t tevékenysége a teljesítmény

növelésére sarkalló, az életesélyek tanu]ással történő növelését szolgálja. Ez a feladat
közös alapok létrehozásáva] oldható meg. Ily módon van lehetőség a fenntartó, a sz{iló'lr,
a tanulók érdeklődésének, a pedagógusok szakmai törekvéseinek megvalósításáta az
iskolát köriilvevő környezet helyi sajátosságainak figyelembevételével.

Olyan tudástartalmak jelentek meg, amelyek nehezen sorolhatók be a tudományok
hagyományos rendszerébe, vagy amelyek egyszelTe üibb tudományas illetékességébe
tartoznak. Így megnőtt az ígény egyrészt egyes hagyományos tantárgyak összevonására
és/vary tantargyktizi megielenítésére, másrészt új tantátgyakltantfugy-eg7üttesek
kialakításara. Fontos pedagógiai szempont, hogy a tantargy-összevonásos és a
tantárryközi tantervi szem]élet a tanulók érdeklődését és tapaszta]atait is figyelembe
veszi.
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olyanpedagógiaimunkráravansztikség,amelynekközéppontjábanatanulókr
tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, u e
személyiség fejlődéséhez sziikséges megfelelő feltételeket biztosítja, és fig5zelembe veszi, H
hogy az oktatás és nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb
fóruma is.

A differencialt tanitás-tanulás megvalósulásétrtoz ktiLlönösen a következő szempontok
fontosak:

- olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanu]ás belső motivációinak, önszabélyoző mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;

- a tanu]ást úry kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt
benne, előtérbe állítva tevékenységtiket, önállóságukat, kezdeményezéseiket,
problémamegoldásaikat, alkotóképességtiket;

- a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek feltarását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik |<tigazításata és tudásuk
áttendezéséte;

- az iskolai tanítás-tanu]ás ktiltinböző szewezeti forrnáiban (az osztálymunkában, a
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében-
oktatásában) alkalmazni kell az egyittműködő (kooperatív) tanu]ás technikáit és
formáit;

- váljék a tanítás egrk elvévé és teendőjévé a tanu]ókhoz alkalmazkodó differenciálás a
feladatok kijelölésében, megoldásában, a sziikséges tanári segítésben, az ellenőtzésben,
az éftéke|ésben;

- a tanulók eryéni képességeinek fejlesztése érdekében alka]mazni kell a feladathoz
illeszkedő tanulásszervezési technikákat;

- sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell a]ka]mazni a ktilönleges bánásmódot
igénylő, sajátos nevelési ígényű gyerekek esetében, a tanulási és eryéb problémákkal,
rnagatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;

- a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások
alkalmazkodjanak az eryes tertiLleteken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez,
általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségtik kibontakoztatását;

- kiilönbtiző tanalásszewezési megoldásokkal az eryüttműködést és a tanulási esélyek
eryenlőségét szolgéió szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti
együttmííködésben, mind az iskolán kívii]i és az iskolai munkában.

P"í§"*. Án *;:erj.rffiér*y*s; *ttxtut ás segíÉósé rleia alvei
Minden tanköteles korú tanulónak tOrvényben biztosított joga, hory a neki megfelelő

nevelésben-oktatásban részesii|jön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az

iskolafenntartóval, a családdal, a gondviselővel, szakmai és civilszervezetekkel
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eryüttműködve)akövetkezőe|vekszerintkellbiztosítaniaanevelő-oktatómunkar
feltételeit: -

'r'_]
- a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak
megalapozása, az attitűdök alakítása az L4. évfolyamon;

- folyamatos, egyénhez ígazodő fejlesztés, a tudás bőűtése, megszilárdít ása az iskolázás
további szakaszaiban;

- az eredményes szocializáció akadá]yainak korai felismerése és kezelése pedagógiai
eszközökkel;

- a tanuló tanu]ási nehézségeinek feltarása, problémái megoldásának segítése az
iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi tertiletén;

- a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának
érdekében a tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a
tanulás eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása;

a tanuló önmagához és másokhoz üszonyított kiemelkedő te§esítményeinek,
tehetségjeg)zeinek feltérása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e
tevékenység támogatása az iskolán kíviil is;

motiváló és hatékony tanulásszervezési eljarások alkalmazása, akar játékok
segítségével (pl. sakk, logikai játékok);

- egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások
alkalmazása;

- a sajátos nevelési ígényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
elfogadása, beilleszkedésiik feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló
megteremtése, a képességprofiIhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban
meghatáro zó képes sé geik feltrárás a és fejle s áé se.

P.H "§ " E{,,^ $}.: r$i]"c €i-&;i bd_\ ?üe t,-c},dee i{"} fe [k ás:, í l : l,
A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai

munkával és a közösségfejlesztés segítségével jatal hozzá a tanulási kudarcból, a
szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek,
tehetségének kibontakoztatásáútoz, tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. A
képesség-kibontakoztatő fekészítés megszewezhető integralt keretek ktiztltt is, ha a
közösség- és a személyiségfejlesztés halmozottaahátrányos lnelyzetű és az e körbe nem
tattozó tanulók közös felkészítése keretében valósu] meg, kiegésziilve a trársadalmi
kirekesztés minden formáját elutasító, és a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben
lévőlr társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő magatartásfonrrák és készségek
kialakítás ával, az ezek alapjául szolgáló képességek kibontakoztatásával.
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2.4. Az intézményben folyó nevelési - oktatási munka

Az Íntézményben folyó nevelő-oktatő munka céljait az áItalános emberi, a nemzeti és
nemzetiségi értékek tanulókkal tőrténő megismertetése, elfogadtatása és átadása
hatátozzarneg.

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók:

. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a
nevelő közvetlentil, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.

o KÖzvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás
áttételesen, a tanulói közösségen kereszttil érvényestil.

6\]
--.'lú---n

közvetlen módszerek közvetett módszerek

7. Szohúsok kio.hakítósót
eélzó, beídegző

mód,szerek

- követelés
- gyakoroltatás
- segítségadás

- e|lenőrzés
- ösztönzés

- A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése

- Közös (közelebbi v.
távolabbi) célok l<ttűzése,

elfogadtatása
- Hagyományok kialakítása

- Követelés
- Ellenőtzés
- Ösztönzés

2. Magatartási modellek
bemutatása, közvetítése.

- elbeszélés
- tények és jelenségek

bemutatása
- műalkotások bemutatása

- a nevelő személyes
példamutatasa

- A nevelő részvétele a
tanulói közösség

. tevékenységében
- A követendő egyéni és

csoportos minták kiemelése
a közösségi éIetbű

- Csoportmunka
kialakításával a csoportban

való munka, közösségi
feladatok vállalása

8. T\rdatosítás
(rneggyőződés
kialakítása)

- magyará zat, beszélgetés
- a tanulók önálló elemző

munkája

- Felvilágosítás a
betartandó magatartási

nonnákról
- Vita

12



66
Nevelési cé§aink megvalósulását illetően akkor tekintjtik nevelő és oktató r<

munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjai - valamennyien a nyolcaük
évfolyam végén:

Minden tantrárryból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben, a
Nemzeti Alaptantervben meghatározott továbbhaladás feltételeinek.
(Természetesen elsődleges célunk az,}nogy tanulóink több§ége - vagyis több mint
ötven százaJéka a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni
képességei alapján elvárható szinten feleljen rlnieg az iskolánk helyi tantervében
megfogalmazott követelményeknek. )
Rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokd, amelyek képessé teszik ői arra, hogy a ktizépiskolás
követelményeknek a késóhbiekben megfele§en.
Ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek ktiz<ltti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez s zükséges viselkedés-és magatartásformákat.
Hatátozott fellépése van, képes önállóan portfólió elkészítésére, bemutatásáta.
Hatátozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jővőjét és sorsát illetően.
Egészségesen próbál élni, szeret sportolrri, mozogni.(ismeri a dohányzás, alkohol-
és drogfogyasztás, a rossz táplá|kozás káros következményeit, és e szerint
tá:nyítja életét)
Becstili a tudást, ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes tudását
tovább fejleszteni és öná]lóan ismereteket szetezni
Atfogó képe van a munka vtl.ágaúl.
Sikeres önálló tanulási stratégiákkal használj al<t az inforrrrációs világháló
lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás során.
Eletmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti karok
megelőzésére va]ó törekvés a rneghatétoző.
Jellemzi a rugalmasság, az eryüttműködés és a bizonytalanság kezelésének a
képessége
Sztileit, nevelőit, tarsait szereti és tiszteli.

a

a

a

a

a
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3. Személyiségfejlesztés
A fejlesztési terriletek - nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s íg3l

közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban
egyaránt jelen kell lerrnie az ismeretszetzés, a ryakoroltatás-cselekedtetés mellett a
példák érzelmi hatásának is,

E terüetek összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel,
készsógekkel, az oktatás ós nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszetzést
segítő attitűdökkel - egyesítik a hagyományos értékeket és a )O(I. század elején
megjelent új tarsadalmi igónyeket.

A nevelési célok a következőil<éppen érvényestilnek a tartalmi szabáIyozás ktiltinb<iző
szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:

beéptilnek az egyes műveltségi tertiüetek, illetve tantárgyak fejlesztési
követelményeibe, tartalmaiba;

- tantar$zak résztertileteivé válhatnak, v&sy önálló tantarrykónt jelenhetnek meg
az iskola helyi tanterve szerint;

- alsó tagozaton tematízáIják a tanítói munkát, a felsó'bb évfolyamokon pedig
elsősorban az osztáIyfőnöki órák témaköreit;

- témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek kozcitt folyó,
e gyób iskolai fo glalkozás ok, programok s z ámrára.

A nevelési célok intézményi színtű tudatos követése, valamint a bozzájuk rendelt
feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a
s zínvonalas pedagógiai munka me ghatáro zó fokmérőj e.

A személyiségfejlesztés fő s zínterei :
. Erkölcsi nevelés
o Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
. Áhmpolgárságra,demokráciáranevelés
. Az önismeret és a tfusas kultura fejlesztése
o Acsa]áü életre nevelés
o Testi és lelki egészségre nevelés
. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
o Ferrntarthatőséq,környezettudatosság
. pályaorientáció
o Gazdasági és pénzüryi nevelés
. Méüatudatosságra nevelés
o § tanulás tanítása

n,\d
V<
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4. A kö zösségfejlesztéssel
kapcsolatos pedagógiai
feladatok

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban
egyrészt a nevelőil< és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg,
másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán kereszttil érvényestil.

Ktilön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van
feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát
segítő szewezetek vezetőínek is, hisz megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával,
társas kapcsolatával azintézmény valamennyi dolgozója példaként áIl a diákok előtt.

A tanulók közösségében, ill. köz<isség által törtérrő nevelésének megszervezése,
iránltás a iskolánk nevelő-oktató munkáj ának alapvető feladata.

Feladata: Az iskolai élet eryes területeihe z (tanőréJ<hoz, tanórán kívúLli
tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének
tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.

Feladata: A tanulói közösségek írányításánál a nevelólknek alkalmazkodniuk kell az
életkorral váItozó közösségi magatartáshoz: a kisg;rermek heteronóm - a felnőttek
.:ivárásainak megfelelni akaró - személyiségének lassú átalakulás átőI az autonóm -
önmagát értékelni és iránltani képes - személyiséggé válásig.

Feladata: A tanulói kcizösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hog5,
nevelői segítséggel kózösen tudjanak maguk elé célt kitűzlr1^, a cél eléréséért
összehangolt módon tevékenykedjenek, íII. az elvégzett munkát értékelni tudják.

Feladata: A tanulói közösségeket ítány:rtő pedagógusok legfontosabb feladata a
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszewezése, hiszen a
tanulói közösség által tcirténőkőzvetett nevelés csak akkor érvényestilhet, ha a tanulók a
közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt
vesznek, és ott a közösségi eryüttéléshez szükséges rnagatartáshoz és viselkedési
formákhoz tapas ztalatokat ryűjtenek.
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Feladata: A tanulói közösségre jellernző, az összetartozást eúsítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kiatakítása, ápolása.

. Minden évben részt veszünk a helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a hetyi
Német nemzetiségi önkormányzat által szewezett nemzetiségi napokon,
tanítványaink produkcióival bizonyítják nyelü és nemzetiségi tudásukat,
tnűvészí képességtiket. (énekkar, modern és népi tánc, színdarab, népi játékok
stb.)

. Minden tanévben szerveztink nemzetiségi vagy egyéb témakörben
Projektnapokat, ahol a teleptilésen élő tarsadalmi csoportok, nemzetiségek
mindennapjait, szokásait, népművészeti értékeit, természeti értékeinket
ismertetjük meg tanulóinkkal nem hag;,ományos pedagógiai keretek kozatt.o Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a
kötele zően eIőirt nemzeti ünnepeinken, emléknapokon

o Intézrnénytink eryéb megemlékezései: Anyák napja, Madarak és fák napja,
Diáknapok

. Minden tanév végén ünnepélyes ballagással búcsúzunk el végzős nyolcadik
évfolyamo s diákj ainktól.

. Felelevenítj{ik és ápoljuk a község nemzetiségeinek hagyományait:
o Borbála-járás,
o Márton napi felvonulás,
o horvát Betlehemezés

. az ásványrárói taglntézményben a névadó emlékére Somogyi József-napot
szervezünk

. Minden évben szervezünk farsangi bált, ahol - lehetőség szerint - iskolánk
kulturális csoportjai is fellépési lehetőséget kapnak.

o § kulturális csoportok, énekkar szereplési lehetőségeit erősítjük az évente
megtartandó kulturális bemutatóval.

. Minden évben adunk lehetőséget erdei iskola megszervezésére, amennyiben a
szrilőík vallalják ennek anyagt terhét.

o a 7. évfolyamos üákoknak ttibbnapos országiátást szerveztink, amennyiben a
sztilólk és a Diákönkormányzatközösen vatlalják ennek terhét.

A tanulóközösség érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívtili, szabadidős
tevékenységének segítésére az iskolában üákönkormányzat mííktidik. Az iskolai
diákcinkormányzat munkáját a 4-8. osztalyokban megválasztott krildöttekből áIló diák
önkormányzati vezetőség irányttja. A diákönkorményzat tevékenységét az iskola
igazgatőja által megbízott nevelő segíti. Feiaciatköret,2ül2{i}2. iV,Iítr.31"; EilIMl-nendeler
részletezi.
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4.2.3. Napközi otthcrn, tanulószoba
A közoktatási törvény előírásainak megfelelően - amennyiben a szii]őilr igénylik - r, F-

iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az !-4. évfolyamon napktizi oithoo, u, 14
5-8- évfolyamon tanulószoba mííködik.

"á.fi..á" §s-l,:q}n,§i §ip$rti{c3r"

Az iskolai sportkör tagJa az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai
testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a
tanulók felkészítését a ktilönféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli
sportversenyekre.

.,§,"fi "S. §;:;*k;qöe-Sk

A ktilönféIe szakkörök mííködése a tanu]ók eryéni képessógeinek fejles ztését
szolgalja. A szakkörök jellegiiket tekintve lehetnek múvésziek, technikaiak,
szaktargytak, de szetveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A
szakkörök inűtásaról - a felmertiÜő igények és az iskola lehetőségeinek íiryelembe
vételével, minden tanév elején az iskola nevelőtesttilete dönt.

,4"X. #" V# í"s*j;&rrsjk" ir*-l fi S{].;qd rik, h*m t1tn talk
A tehetséges tanu]ók továbbfejlesztését segítik a kiiltinféle (szaktargyi, sport,

művészeti stb.) versenyek, vetélkedólk, melyeket az iskolában évente rendszeresen
szerveziink. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre
is felkészítjük.. A versenyek, vetélkedők megszervezését, ill. a tanu]ók felkészítését a
ktiltinféle versenyekre a nevelőil< szakmai munkaktizösségei vary a szaktanárok végzik -
anyagl ellenszolgáltatás nélktil.

l&.i1,7 . Fl..;ar-l,j.i:m;ittt uzli ir iriirl cB rx l ás* {r

Az iskola nevelői a tanterui követelmények eredményesebb teljestilése, a
nevelőmunka elősegítése céljából az osztétlyok számára. A tanulmrányi kirránduláson való
részvétel önkéntes, a felmeriiÜő költségeket a sziilőil<nek kell fedezniük.

o."""*Íii. Íiff;xt;""r"*unyek teljes ítésétaz iskola falain kívül szewezett,
több napon kereszttil taúo erdei iskolai foglalkozások, melyeken megielenik a
tantargyköziség, és egy-ery tantarryi téma feldolgozasa történik. Az erdei iskolai
foglalkozásokon való tészvétel önkéntes, a felmertilő ktiltségeket a sztilőknek kell
fedezni.

Egy-esy tantárgy adott témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a krilönféle közművelődési intézményekben, ill. művés zetí előadásokon tett
csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon valő részvétei - ha az költségekkel jar is -
önkéntes. A felmeriilő költségeket a sztiüőil<nek kell fedeznitik.

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtesttiLlet a tanulókat
azzal felkészíteni, hogy a felmerriLlő igényekhez és a sztiló']r anyagl helyzetéhez igazodva
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krilönféleszabaüdősprogramokatszewez(pl.turák,kirándulások,táborok,szinház-és-
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.) A ,r"5"6i46* @
rendezvényeken való tészvétel önkéntes, a felmeriilő költségeket a sziilőil<nek keil F{
fedezniük.

4"*" l" 1. §skq},íai liö1-1yt.rát"

A tanulók eryéni tanulását, önképzését versen5ne va]ó felkésziilését a tanítasi
napokon látogatható iskolai könyvtar segíti.

5. A pedagógusok helyi feladatai,
az osztáIyfőnök feladatai

5.1. Jogok, kötelezettségek és feladatok
A pedagógusnak joga, hogy:

- a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás
móds zereit megválassza;

- a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének firyelembevételével
dÖntsön az alta|a alkalmazott tankön5rvekről, tanulmrányi segédletekró1 és
taneszközölsrő!'

- az intézmény világnézeti és vallási semlegességének megtartásával saját vt!éqnézete
és értékrendje szerint végezze neveló, illetve nevelő és oktató munkáját anélkril, hogy
annak elfogadására kényszefitené vag7 késztetné a tanulókat;

- hozzájus§on a munkájr{hoz sztüséges ismeretekütez;
- a nevelőtestület tagiaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai

programjának tewezésében és értékelésében, ryakorolja a nevelőtestiilet tagiait
megillető jogokat;

- szakmai ismereteit, tudását szewezett továbbképzésben gyarapítsa, tészt vegyen
pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában;

- személyét, mint a pedagógusközösség taglát megbecstiljék, személyiségi jogait
tiszteletben tartsrák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék.

Feladatai, köúelezettségei:

A pedagógus alapvető feladata a tábízott g7ermekek, tanulók nevelése, oktatása,
óvodában a g7ermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése,
iskolában a kerettantenrben előir-t, törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése,
sajátos nevelési igényű tanuló esetén az eryéni fejlesztési tenrben foglaltak
íigyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelesséEe kiilönösen. hogy

a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásaról, errnek érdekében teryen meg minden tólle
elvárhatót, figyelembe véve a gyermek eryéni képességeit, adottságait, fejlődésének
ütemét, szociokulturális helyzetét,

i
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b) a ktilönleges bánásmódot igénylő gyermekekkel eryénileg foglalkozzoo,--
sztikség szerint együttmííködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatast segítőmás '9E
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogua hátrányos he|yzetű gyermek, tandó rd
felzfukó zás át elős e gíts e,

c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges
tanulókat,

d) előmozdítsa a gyerínek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttmííködés
magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatásétra,

e) egymás szeretetére és tiszteletéte, a családi élet érüékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttmííködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszetetetre nevelje a g}zermekeket, tanulókat,

f) a szűőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai
teljesítményétíI, magatariásárőI, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola
döntéseiró1, a gyerínek tanulmányait érintő lehetőségekről,

g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen
meg minden lehetséges etőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi
előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és
elhádtásával, a sziiő - és sztikség esetén más szakemberek - bevonásával,

h) a gyermekek, a tanulók és a sziilík, valamint a munkatarsak emberi
méItoságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kórdéseikre
érdemi vélaszt adjon,

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és vá]tozatos módszerekkel
közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva,
szakszerűen megterve nle végezze, irrányítsa a tanulók tevékenységét,

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint
érdemjeg5lekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodőan értékelje
a tanulók munkáját,

k) részt veryen a számáta előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan
képezze magát,

D tanítványai práIyaorientációját, aktív szakrnai életútra tbrénő felkészítését
folyamatosan iránftsa,

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,

n) pontosan és aktívan részt, vegyen a nevelőtestiiLlet értekezletein, a
fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,

o) határidőre megszere zze akötelező minősitéseket,
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p) megőnzze a hivatali titkot,

q) hivatas áh oz lrrréltí rnagatartást tanúsítson,

r) a g7ermek, tanuló érdekében együttmúködjön munkatársaival és más
intézményekkel.

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatarozottak
szerint - továbbképzésben vesz tészt. Megszifurtethető - munkaviszony esetében
felmondással, közalkalmazotű jogviszony esetében az alka]matlanság jogcímén tőrténő
felmentéssel - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazottijogviszonya,
aki a továbbképzésben önhibájából nem vett tészt, vary tanulmányait nem fejezte be
sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kotelező. Mentesti] a
továbbképzési kötelezettség aIóI az a pedagógus, aki betöltötte az 55. éIetnvét. Nem kell
továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus_szakvizsgát tett, a
vizsgák letétele utáni hét évben.1

A pedagógus kötelessége továbbá, hogy:

- nyomon kövesse a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segítse ezek
elkészítését;

- ismerje a Somogyi József Átahnos Iskola alapdokumentumait, és munkáj éft az
abban foglaltakkal összhangban lássa el;

- az iskolai rendezvényeken ktilOn felkérés nélktil aktívan részt vegyen, és a tábízott
feladatokat ellássa:
f az iskola éves munkarendjében vagy a heti eseménynaptarban meghirdetett azon

eseményeken, amelyek oktatási időben zajlanak és azokon pedagógusok
részvétele sztikséges,

' az osztélyfőnökök, a munkaktizösség-vezetők és az iskolai vezetől< által
meghirdetett szakmai megbeszéléseken, értekezleteken, sztiüői fórumokon (pl.
rendkívtili sziilői értekezleten),

. sztilői értekezleteken és sztiiői fogadóórákon.
- gondoskodik a rábizott eszközök épségétől, rendeltetésszerű hasznél,atátő!,

védelméró1.
- a nyilvánosság informálására saját maga áltat szewezett programokról,

versenyekrŐl, eseménye|<rŰ, valamint tanítványai rá]tal elért versenyeredményekrőI,
fellépésekríI beszámo|6t készít a nevelőtestiileti értekezletre és az iskola nyilvános
honlapjara.
A pedagógus egy adott osztály és szaktárry tanítására, osztál5rfőnöki és

munkaközösség-vezetői feladatok ellátásara a negbízást az iskol a igazgatőjátől egy
adott tanéwe kapja. A feladatokat pedasőgla képzettségének megfelelően köteles
gondosan ellátni. A szaktárgy tanításával kapcsolatos feladatai a tanórai
tanulásszewezés mellett a következők:

- a tananyag tewezett időbeli strukturáját bemutató tanmenet készitése az adott
tanéwe (ezt atanév első hónapjdnakvégére el kell készítenie);

- a szaktargy poátív attitúdjének kialakítrása;
- szaktargii versenyekre való felkészítés, a versenyek lebonyolításában való

közremííködés,

1 2011. éü CXC. ttirvény A nemzeti köznevelésró1. 62.§ (1),(2) bekezdés
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közmúvelődési tevékenység szervezése;
- a tanulók informálása a szaktertiüet eredményeiről és az iníormációs forrásokról; FJ
- a szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló tanulmányi előmeneteléről; 6§- azigazgatő kérésére tájékoztatás készítése az osztélybanvégzettmunkájaról;
- az osztályfőnök és más szaktanár tájékoztatása a tanórákon felmeriilő olyan

problémákról, amelynek megoldasában segítséget igényel.

A tanítási órák mellett heti ery alkalommal köteles fogadóórát kialakítani
kötetlen munkaideje terhére, ahol az őt felkereső sztilőkkel megbeszélheti problémás
üryeit.

A szaktrárryi tanulásirányítás mellett kötelessége a kulturált, illemtudó viselkedésre
szoktatás, az iskolai környezet tisztaságának tnegőtzése és védelme, az fuakozi
sztirretekben szakszerű ügyelet ellátása, a tanulói étkezésben való közremííktidés.

5.2. Napközis foglalkozást tartő pedagógu§okra
vonatko ző egyéb rendelkezések

A feladat célja: A napközis csoportba taúoző tanu]ók tanórák után iskolában tirltött
idejének célszerű,hasznos, intenzív fejlesztőfoglalkozásokkal való kitöltése.

Alapvető felelősségek, feladatok:

1. Nevelőmunkáját fogtalkozási tervben úgzíti, tudatosan tewezi nagy gondot
forűtva a tanulók változatos foglalkoztatására.

2. Legfontosabb feladata a tanulók felkészítése a következő tanitási napra, az önáIl6
tanulás feltételeinek megteremtése, módszereinek megtaútása, és a sziikség
s zerinti segítségnyújtás.

3. Gondoskoük arról, hogy
a. a g5lerekek a tanulmányi foglakozásokon elmélytilten tanuljanak
b. írásbeli }aázi feladataikat maradéktalanul elkészitsék. Ezt mennyiségileg

minden esetben, minőségileg lehetőség szerint e|Ienőtzi.
c. A memoritereket lehetőség szerint kikérdezi.

4. A rászorulókat a megadott időil<eret ktiztitt konepetálja, vagy segítésiüet
tanulócsoportok szewezésével biztosítja.

5. Együttmííköük a csoportját tarritő nevelót<kel.
6. Törekszik a szabaÜdő fejlesztő hatasú tevékenységekkel való kitöltésére.
7. Az adott időt<eret szabta lehetőségek szerint csoportja szétmátakulturális, sport-,

játék-, és munkafoglalkozásokat szervez, és gondos tervezéssel biztosítja, hogy
e zek s zinvona]as ak le gyenek.

8. Csoportját a tanítási órák befejezése atán az ebéüőbe kíséri, ott gondoskoük a
kulturált étkezés feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartásáról és a
tanulók feryelmezett viselked és&ű.

Ebéd után kötetlen szabadidóen biztosítla a tanulóknak a szabad levegőn
va7ő mozgást, kikapcsolódást, eközben személyesen felügyel rájuk. Ez idő
alatt inÜrekten fuányttja tevékenységtiket, a gyerekek tanácstalansága
esetén céItavezető pedagógiai lépést tesz
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5.3. Nemzetiségí pedagógusok kiemelt feladata
a nemzetiségi kultura, hagyományok ápolása;
a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével fejlessze és erősítse a nemzeti
kisebbségi identitástudatot;
a helyi horvát és német nemzetiségi kultúra megszerettetése, lakóhelye múltjának,
hagyományainak megismerése és alapelemeinek elsajátítása;
a magyarországi horvátok és német kultúrájaról és hagyományairól szerzett,
ismeretek elmélyítése, különösen a lakóheln és szííkebb rég7ő jellemzőí;
az intézmény nemzetközi kapcsolatainak szélesítése, elmélyítése, fenntartása.

5.4. Fejlesztőpedagógus kiemelt feladatai
Ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek szakértőí bizottság hatarczatában
felsorolt, meghatározott teriiletek fejlesztéséhez adott gyógypedagógiai és fejlesztő
foglalkoztatasát;
Gyógypedagógusként étzékeny a speciálpedagógiai, fejlesztőpedagógiai munka iránt,
teljesktirűen ismeri a tertilet összes szakmai vonatkozásátt.
Ellátja, koordinálja az ívodat és iskolai nevelés keretein beltil felvett gyermekek
BTMN-es és,,SNI"-s tanulókat.
koorünálj a a fejlesztÁsre kijelölt gyermek fejlesztését,
felméri a tanulási problémákkal küzdő, fejlesztésre szoruló gyermekek igényeit;
fejlesztésre javasolja a pedagógusok által segítésre szorulónak ítélt gyermekeket;
módszertani segítséget nyújt, az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében.
konzultációkat, esetmegbeszéléseket tart;
a szakéftőí vélemények alapján kijelöli a fejlesztési irányokat, közremííktlük a
szakvéleményekben előítt rehabilitációs foglalkozások megtartás ábaa, fejlesztésre
javasolja a pedagógusok által segítésre szoru]ónak ítélt ryermekeket;
félévente beszámolási kötelezettséggel tartozik azintézrnény vezetője felé
értékeli a ryermekek és a tanulók fejlődését.
munkaktiréhez sziikséges önképzésben, szakmai továbbképzéseken, hetyr
esetmegbeszéléseken aktív szerepet vállal.

- igény szerint előadásokat tatt az oktatási íntézrnények pedagógusai számára.

Szakrnai feladatok

- Ütemterv szerint segíti, ellenőrzi az oktatási intézményekben folyó
fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai szakmai munkát.

- ellenőrzi adott időszakban (félévente) a pedagógusok által elkésátett eryéni
fejlesztési terveket, ahozzákapcsolódó összes adminisztrációs teendóil<et.

- A tanulási nehézségekkel ktizdő ryermekek segítése, képességfejlesztéstik.
- habilitációs, rehabilitációs szemléletet képvisel, sértilésspecifikus módszertani

eljarásokat alkalmaz.
- segíti az ővodáskorú SNI-s gyermekek specifikus fejlesztését, eryüttmííköük az

óvodapedagógusokkal: pedagógiai üagnózis értelmezése - tanácsadás, figyelemmel
kíséri a ryennekek haladását, ellenórzi afej|esztési tervet, dokumentáciőkat.

Egyéb kötelezettségek
]
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o Eryéni lapon rőgzíh a gyermekek megielenését 66
6a

o Feljeryzéseket vezet (fejlesztési terv) a foglalkozások tarta]maról.

- Részt vesz a team megbeszéléseken
- Kötelező íraszénton kíviili munkaidejét kapcsolattartásra, szakmai dokumentációra,

felkésztilésre, továbbképzésre használja,
- Részt vesz amunkáját segitő továbbképzéselt, önképzéséró1 gondoskoük

5.5. Gyógypedagógusként kiemelt feladatai
- Ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek szakértőí bizottság lnatátozatában

felsorolt, meghatározott teriiietek fejlesztésébez adott gyórypedagógiai és fejlesztő
foglalkoáatását;

- Gyógypedagóguskénb étzékeny a speciálpedagógiai, fejlesztőpedagógiai munka iránt,
teljeskörűen ismeri a tertilet összes szakmai vonatkozását.

- Ellátja, koordinálj a az óvodai és iskolai nevelés keretein belril felvett gyerrrrekek
BTMN-es, és nem organikus okra üsszavezethető,,SNl"-g tanulókat.

- koorün a|ja a fejlesztésre kijelölt gyermek fejlesztését,
- felméri a tanu]ási problémákkalkíizdő, fejlesztésre szoruló gyermekek igényeit;
- fejlesztésre javasolja a pedagógusok által segítésre szorulónak ítélt gyermekeket;
- módszertani segítséget nffit, az egyéti fejlesáési tervek elkészítésében.
- konzu]táciőkat, esetmegbeszéléseket tart;
- a szakértői vélemények alapjrán kijelöli a fejlesztési irányokat, közremííktiük a

szakvéleményekben előirt rehabilitációs foglalkozások megtartásában, fejlesztésre
javasolja a pedagógusok álta] segítésre szorulónak ítélt gyermekeket;

- félévente beszámolasi kötelezettséggel tartozik az intéznlény vezetője felé;
- értékeli a gyermekek és a tanu]ók fejlődését.
- munkaktltéhez sziikséges önképzésben, szakmai továbbképzéseken, hely,

esetmegbeszéléseken aktív szerepet vállal.
- igény szerint előadásokat tart az oktatási intézrnények pedagógusai számára.

szalrmai feladatok

- Ütemterv szerint segíti, ellenőrzi a.z oktatási intézményekben folyó
fejlesztőpedagógiai, gyógypedagóglai szakmai munkát.

- ellenőrzí adotb időszakban (félévente) a pedagógusok által elkészített eryéni
fejlesztési terveket, ahozzákapcsolódó összes adminisztrációs teendőil<et.

- A tanulási nehézségekkel ktizdő gyerrrrekek segítése, képességfejlesztéstik.
- habilitációs, rehabilitációs szemléletet képüsel, sértilésspecifikus mSdg2gltgni

eljarásokat alka]maz.
- segíti az óvodáskorú SNI-s gyermekek specifikus fejlesztését, eryüttmííködik az

óvodapedagógusokkal: pedagógiai üagnózis értelmezése - tanácsadás, figyelerrmel
kíséri a gyermekek ha]adását, ellenőrzi afejlesztési tervet, dokumentációkat.

Egyéb kötelezettségek

- adminiszttativmunka:
o Eryéni lapon úgziti a gyermekek megielenését
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o Feljegyzéseket vezet (fejlesztési terv) a foglalkozások tartalmaról.
§J- Részt vesz a team megbeszéléseken 6e- Kötelező ítaszárnon kíviili munkaidejét kapcsolattartásta, szakmai dokumentáciőta,

felkész{ilé§re, továbbképzésre használja,
- Részt vesz a munkáját segító továbbkép zésen, önképzéséró1 gondoskoük

5.6. Osztá|yfőnök kiemelt feladatai

Az osztdlyközösség aezetője, a,z osztőlyfrnök

Az osztalyközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztélyfőnök á11. Az osztélyfőnököt az
igazgatóbizzameg. Az osztalyfőnök jogosult az egy osztályban tarrítő pedagógusok team-
éfi,ekezletének ös s zehívás ára.

Az osztólyfrnök fela,d.a,taí és ha.tősköre:

o alaposan ismernie kell tanítványait,
. az intézrrrLény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, fejleszti

személyiségtiket és közösségfejlesztő tevékenysé get végez,
. együttmííköÜk az osztély Üákbizottságával, segíti a tanu]óközösség kialakulását,
. koorÜnálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja

óráikat,
o aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztaly szúlői választrrányávd, a

tanítványaival foglalkozó tanároHral,
o firyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztély fegyelmi

helyzetét, kti]önösen gondot forűtva a nehezen nevelhető és hátrányos helyzetű
gyermekekre,

o minősíti a tanulók magatattását, szorgalmát az osztályban tanító pedagógusok
véleményének meghallgatás a után.

o Javaslatot tehet az iskolai jutalmak odaítélésére.
. szil7ői értekezletet taít, sztikség esetén családot látogat, az ellenőtző ítján

rendszeresen tájékoztatja a sztilőfi<et a tanulók magatartásáról, tanulmányi
előmenetelétőI,

o ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat losztélynaplővezetését, a
félévi és év végi statisztikai adatok szolgéltatását, a tanulássa] kapcsolatos
adminisztráciőtl,

o vezeti a mulasztási naplót, ellenőtzi a tanulók hiányzásait, iktatja a hiányzások
igazolásait. Az igazolatlan hiányzásokat két hét után jelenti a vezetőségnek
további intézkedés céljából.

. gondoskoük o sztáÍy a kőt elező orvosi vizsgé"Jatéu. ől,
o tanulóit rendszeresen tájékoztatla az iskola aktuális feladatairól, azok

megoldására mozgósit, közremííköÜk a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében,

. az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jtltalmazására,
segélyezé sére, biilrtetésére,

o nevelő-oktató munkájrához osztalyfőnöki tanmenetet készít.
o véleményezheti az osztalyban tanító pedagógusok kiválasztását.
o Felkérhet pedagógust az osztélyfőnök-helyettesi teendők e|látásfua.
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o Elbírálhatja a tanulók vétségeit aházírend alapján.
a

a

a

a

Szakmai szervezet (munkacsoporü) tagia lehet. D6
A szilő]cet és tanulókat - az őket érintő kérdésekről - tájékoztatja, a sztilótret 6Q
figyelmezteti, ha a gyermektik jogainak megóvása vagy fejlődésének elósegítése
érdekében intézkedést tart sztikségesnek.
Erdemi választ ad a sziilők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.
Az osztélyban tanító tanárok munkáját segíti és óralátogatásai során figyelemmel
kíséri.
A haladási naplót hetente ellenfuzi; a naplóvezetésben talá]ható hiányosságok
esetén felhívja az osztalyban tanitő tanárok, illetve sziikség esetén az
iskolavezetés firyelmét.
Az osztalyozási naplót és a tájékoztató fizetet (ellenőrzőt) havonként erybeveti, a
hiányokat pótolja.
A bukásra álló tanulók sztileit aféIév vége és év vége előtt legalább két hónappal
értesíti.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek nem tnsz eleget, a sztilólket
tájékozt atja a tanuló továbbhaladásának feltételeiról.
Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek,
foryatékosságok, gyógyszetérzékenység).
A szrilót< firyelmét felhívja a szociáIis és eryéb juttatásokra.
A pedagógiai program szerint tanévenként legalább kétszer eg)mapos
kiránduláson részt vesz, a kirándulás megszervezését a tanulók és sztileik
igényeinek figyelembe vételével irányítja. Lehetősége van erdei iskola illetve
többnapos kirándulás megszervezésére a Pedagógiai Programban meghatátozott
s zabályok fi gyelembe vételével.
A sztilóil< vagy az osztályban tanító pedagógusok vagy üákok \}?o-ának kérésére
soron kívül - a sziilóil< és Üákok képviselőinek bevonás ával - osztalyértekezlet
ö s szehívás át kezdem ény ezi.
az osztély előmenete|&6l - a vezetőség kérése alapján bármikor - statisztikai
adatokat szolgáltat.
Félévente egyszet - az éves munkatervben meghatározott idópontban - team-
értekezletet, esti fogadőírát, illetve sziilői értekezletet tart.
Eleget tesz avonatkozó szabályokban előírt adminisztratív kötelességeknek.

a

o
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6. Kiemelt figyelmet igénylő @
6Utanulókkal való bánásmód

rendje
Pedagógiránk irányítója: a tanulók elfogadása. Nálunk azigazságosság azt jelenti,
hog7 minden tanuló aztka§úa, amire sziiksége van!
(p o zitív üs zkrimináció )

6.1. sajátos nevelósi igónyű tanulókkal kapcsolatos
pedagógtai fejlesztés

Az a ktilönleges bánásmódot igénylő gyennek, tanuló, aki a szakértői bizottság
véleménye alapján szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszetvi, értelmi, vary
beszédfogyatékos, több fogyatékosság eryüttes előfordulása esetén halmozottú
fogyatékos, autizmus spektrum zavaxtal vary egyéb pszichés fejlódési zavattal (súlyos
tanulási, figyelem - vagy rnagatartásszabélyozási zavanal) küzd.

i*- ]:" 
" 
3 ., Fc,}"$ §,",t ss;íirls *, i a,.l.r,n §v,t i :

o A csa]áddal való eryüttmtíktides.
o § gyermekek alapos megismerése, a problémák okainak feltarása.
o Felzétkóztatási stratégiák, eryéni fejlesztési tervek kidolgozasa team munkában

a s zakéttői vélemény alapj án.
. kognitív képességek fejlesztése
. Diszlexia, üszgráfia, üszkalkulia prevenció és reedukáció.
. Alapműveletek készségszintű használata (matematikai kompetencia)
o A beszédhibák korrekciója, beszédfejlesztés.
o A pszichomotoros képességek fejlesztése (mozgásfejlesztés: nagymozgás,

finommotorika).
o d figyelem és a koncentráciő fejlesztése.
e § nyelvi kreativitás fejlesztése szövegértés, szókincsbővítés, nyelvtani

ismeretek megszilárűtása, olvasástechnika. (anyanyelvi kompetencia)
o A kulturális hátrányok kompenzálása.
o Tanu]ási technikák tarÉtása,gyakoroltatása.
o Tanulási stflusok figyelembe vétele a tanítás során
o praktikus ismeretek tanítása.
o A másság elfogadtatása, empátiás- segítő magatartás kialakítása. (szociális

kompetencia)
o A másodlagos magatartászavarok kialakulásának megelőzése, kezelése,

viselkedésterápia.
o Felkészítés atovábbtanulásra
o yáltozatos szabaüdős tevékenységek szewezése
o Ttlbbletszolgákatások biztosítása (SNI Irányelv alapján).
o A differenciá]asnak a nevelés-oktatás minden teriiletén meg kell jelennie.
o sztikség esetén eryéni haladás biztosítása.
o Interperszonális kapcsolatok fejlesztése (tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus).
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A tanu]ók személyiségének pozitiv megerősítése, önismeret, énkép alakítása.
Keressiik és kihaszná§uk azokat a lehetőségeket, hogy minél ryakrabban N
ücsérhesstink, erősítve tanu]óink önbizalmát 6e
Tantermek megfeleló kialakítása (mobil asztalok, játszőszőnyeg, olvasósarok stb.)
O ptimális o s ztalyléts z ám
Rendszeresen tovább képezziik magunkat.

': " , .,i, ;;.' ': 
.:||:; ]]]i.i. _.alj l ; 

,:il1l: l:

Célunk A tanulók képességfejlesztése, a habilitáció és rehabilitáció, az általános
műveltség alapozása az egyérri képességeknek megfelelően. Ennek §orán ezen
tanulók fog5latékosságainak lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális
szükségle telhez tgazodv a el sősorb an a következő elveket alkalma zzuk:

. a követelmények teljesítéséhez hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott,
ahol erre szükség van lezt áItalában az I. osztályban alkalmazzuW,

. az elŐÍrt minimális teljesítményekre szükség esetén sajátos, a
fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása és
teljesítése,

o segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítjük a rászoruló
tanulókat a követelmények elérésben, elsősorban önmagunkhoz viszonyított
fejlódésüket értékelve,

o fontos számukra a szükségletekhez igazított gyórypedagógiai megsegítés,
amely frgyelembe veszi a testi-lelki állapotokban rejlő, nevelést nehezítő
tényezőket és az életkori sajátosságokat.

a

a

a

o

a

. Az általános műveltség megalapozása az életkor,
akadáIy oztatotts ág, a fej l ettsé g fi gyelembevétel ével.
A tanulók szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása
a konfliktusmentes tarsadalmi beilleszkedés érdekében.
Alapvető tanulási képességek fejlesztése.
Az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási
módszerek és technikák kiépítése hosszabb időil<eretek biztosításával.
A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik
megismerése, önbecsülésük erősítése.

ü".i".i 1:. l:*,l irl].i.'r;;it.,\eil -r*:;L,*sllád:só-gl*Á,. 
i<:, i*q,.lr"[el§§aai

Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás önmaga képességeihez mérten.
Kulturált érintkezési formák birtoklása, illemszabályok elsajátítása,
önuralom.
Reális önismeret, önelfogadás.
Erőfeszítések, a kitartó munka vállalása nehezebb helyzetekben, a monotónia
tűrés.
önmaga és a társak másságának pontos ismerete, megértése, türelem.

a tanulási

a

o

a

a

a

a

27
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lL §ai §ís,afl,j á s laqi., ! i " * 
" 
. :1 ^ a,, 1 ?l,ft i 3ri1,: í.s

o Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés.o Az iskolai éIet, a társas kapcsolatok szokásrendjének ponto§ elsajátítása.o A feladat- és szabálytudat erősítése.
. Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése,

ébrentartása.
o A saját fejlődési ütem és a fejlesztési korlát elfogadása, önismeret alapozása.o A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása.
. Az alapvető kulturtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése.o A játék megszerettetése, a szabálylátékok, didaktikai játékok örömének

megítélése.
o A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erósítése.
o A kulturális, szociális háttérbű adódó hátrányok csökkentése, felzárkőztatás.o Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosításukra, a

megerősítésre és fejlesztésre - önmaga és csoporttársaik feló is.

.1..i. se TEÍi,r,Í{iii.{,ll, ,','".,fi- ;..,--.l]',.i ,..,-li,i'j,.:;l,ri:,,-ri,a,.

. Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiró1,
korlátairól.

. Az önképviselet, a megnyilatkozás, a vélemén5myilvánítás elsajátítása.o Felkészítés a társadalmi szerepekre, a magánélet szerepeire, a
konfl iktusmentes kapcsolatépítésre, szocializációra.

C Az önálló tanulás elsajátítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek
gyakorlati alkalma zása.

o Egészs égmegőrző, kötny ezetvédő attitűd kialakítása.
o A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása,

kompenzálása.
o A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása.
o { cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és kitartás kedvező

feltételeinek a megteremtése.
o A nagy eryéni különbségek, a másság elfogadása.
o A kulturális, szociális hátrányok folyamatos csökkentése, az elfogadás

erősítése a családdal közösen.

ii",. .ill] ,A .,i] ,,' ,-.,:,.',|, '.,j,., ,,s*;,,,;gelt r*1§ícs;a*,ryr,,*y,il.:;,; *d!jn és feáadata
n ,,-ilel:,;ll,:ii,ár:i,;i.6., i'gül,:*§tn.!{tá*,{,':s q:ó.i,a frlg}pgík*zágo}xon

ér crlls;Ő;r}iri;,,:,;l|i:,ii,í,. :ü:.,.,i,ll;l,l§.:a;]i_r;ii.,ll.l], ..!i" ilr;ir6li.;1.;1ll*1

A habilitáció, rehabilitáció kiemelt cé§a a megismerő képesség, az
emlékezet, a Íigyelem fejlesztése az észlelés-képalkotás folyamatain keresztül, a
cselekvésszabályozás belső feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése, a
beszéd formai és tartalmi oldalának megerősítése. :
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Gondolkodási képességek fejlesztése:

Fejlesztési feladat a pontos érzékelés kialakítása: tátgyak,
j elenségek felismerése, megnevezése, felsorolása.

@
szeméIyek, 6Q

. Összehasonlítás: tárgyak, tárg5zképek tulajdonság szerinti
összehasonlítása lszín, alak-forma, nagyság, mozgás, mennyisé1|, a feltárt
lényeges tulajdonság alapján a hasontó és megkülönböztető jeg5lek, több
szempontú összehasonlítása stb.

. Differenciálás: tárgyak, személyek jelenségek, mennyiségek
csoportosítása a jellemzólr alapján, a jellemző jeg5lek említésével,
megkülönböztetés a minőség és mennyiség alapján, rendezés pl. nagyság,
szín, mozgás szerint. A gondolkodási funkciók fejlesztése nem nélkülözheti
az emlékezet, a Íigyelem, a koncentráció folyamatos fejlesztését. Az
emlékezet fejlesztése: személyek, tárg)rak, szimbólumok megiegyzése,
felsorolása, egymásutánisága, visszaemlékezés cselekedetekre,
cselekvésre, történésre, tárgyal<hoz, személyekhez kapcsolódó tevékenység
felidézése stb.

. Firyelem: egyszetű, majd bonyolultabb utasítások végrehajtása,
meghatározott cselekvés elvégzése, gyors reagálás az utasításokra,
többféle mozgás vagy cselekvés végrehajtása, összpontosítás a feladatra,
céltudatos feladatv égzés, próbálgatás, önelle nőtzés.

A motoros képességek fejlesztése:

A motoros képességek fejlesztésének célja és feladata a testséma kiépítése, a
különböző testhelyzetek tudatos érzékelése, változtatása, a testrészek mozgatása
különböző testhelyzetekben, a saját testhez viszonyított irány- és térbeli helyzet
felismerése stb.

Finommozgás fejlesztése, vizuomotoros koordináció kialakítása,
nag]rmozgások lendületes v égzése, eg5lensúlygyakorlatok, üg5rességi g7akorlatok
stb. Mozgás kivitelezés - tempó, erősség, ritmus szerint.

Tér- és időbeli tfiékozódási képessóg alakítása:

Térbeli hely és helyzet f,elismerése, megnevezése - fent-lent, elöl-hátul,
középen stb. Térbeli helyzetek megfogalmazása - relációs szókincs fejlesztése.
Időbeli tájékozódás: történésekre, cselekvésekre visszaemlékezni - időpont
lm7kor?l, idó'lröz /mettó-meddig?/, az ídő ritmusa, ritmikusan ismétlődő áttapotok
megfrg5relése stb.

Tanulási képességek fej lesztése
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Feladat: a szándékos tanulás, az önálló, a meghatátozott célra irányuló'::-
tanulás kialakítása, önálló tanulási módszerek, technikák gyakorlása, a" 9
önellenőrzés formái, a koncentráció a tanulás ideje alatt - zavató ingerek m]
kiszűrése, a kudarc, a nehézség leküzdése, újrakezdés, próbálgatás, ismétlés stb.

Kommunikációs képességek fejlesztése

Feladat: az összefliggő beszéd megerősítése, javítása, sokféle kommunikációs
helyzetben, valóságos nyelvi készségek kialakítása konkrét tanulási
folyamatban, a nyelvi megnyilatkozások tartalmi, formai alakítása, gyakorlati
információközlések szóban, írásban, szövegértelmezés az olvasottak alapján,
szövegalkotás szóban, írásban, gTammatikai ryakorlatok, a helyesírási hibák
elemzése, ok feltárás lhiányos szabályismeretek, a g;rakorl ás, az automatizáltság
hiánya, beszédhiba következményel, az okokra irányuló fejlesztő feladatrendszer
stb/.

A korrektív céIú fejlesztés a felsős lő-8.1 osztályokban a megelőző évekre
alapozva folytatódik. A fejlesztésnek fokozottabban kell szolgálnia a harmonikus
személyiség alakítását, az öníegyelmet, a tudatos magatartást, a céltudatos
feladat- és munkav égzést .

A társadalmi beilleszkedés érdekében elsődleges feladat a társas kapcsolatok
fejlesztése, a konfliktuskerülő és feloldó magatartás erősítése, felkészítés a
csaláü szerepekre, az önálló éIetvezetésre. A szabályok, normák elfogadása is
hozzátartozik a korrektív célú fejlesztéshez. Törekvés a kulturális, szociális
hátrányok felszámol ásár a, a kortárs csoportokba való beilleszkedésre.

.. ,^ .. .- . .:J l, ia,-

.|;;:;: 7,' -"i:,]]1,.i ,',,i|; ",,Á.':.,, ' ,^,:y, t!] 
' \',I-i. !;;1'l-. .ii',Rll.i i|,;rr"n,c.g a}:§{,}!ók

A részképesség-zavarok körébe az iskolai teljesílményeknek elsősorban az
alapvető eszköztudás /olvasás, írás, számolásl elsajátításának és képességének
deficitjét, valamint az áItaluk kiváltott, következményes magatartási és/vary
tanulási zavarok komplex tünet eryüttesét sorolják. E fogyatékosság
differenciáldiagnosztlkai jellemzője, hogy a részképességben az intelligencia
szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik.

Ide tartoznak azak a tanulók is, akik súlyos íiryelemzavaruk vagT a
fejletlen önirányítás, a ryenge önértékelési képesség miatt a tanulási szituációba
beilleszkedni nem tudnak, állandó személyes kontrollra, megerősítésre
szorulnak.

Ezen tanulók általános jellemzője a számukra nehéz iskolai feladatok
iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, arnely a nehézségek következtében
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fokozatosanelmélyül,ésatanulással/akiesőrészképességgeVkapcsolatos-
tevékenységek /olvasás, ítás, számolás/ elutasításában fejeződhet ki. F:]

í66
A tanulási nehézség másodlagosan okozhat magatartási zavart, illetve

magatartási probléma eredményezhet tanulási zavatt.

,ii" ,. ,'. -, ::l: lT , §{r, ?[])I;-li1 :n-íi,"*lü+_:iü llt,ü,|;_lt,, 1 'nanu§ók ,is§a*,lai
,!:it.: 

] 1,1] a.],l]-|;i,] § d,| i i l i] l,:! E_{tri ü1? }/!"!.ft .{i. i} * §,

A fejlesztés pedagógtai szakaszai

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a
NAT-ban rögzítettektől, de adott esetekben élünk az első óvfolyam két év alatt
thténő elvégzésév el. Az iskolai oktatás első éve ez esetben az intenzív prevenciót,
a szakszetű funkciófejlesztést jelenti, amelyre jelIemző a gyógypedagógiai
korrekciós - kompenzálő-terápiás módszerekkel irányított tanulási folyamat.

A fejlesztés kiemelt feladatai

Intézményünkben a §zakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a vizsgált tanulók esetében diszlexia, diszgráíia és diszkalkulia okozza a tanulási
zavarokat. ElŐfordu1 a részképesség-zavar halmozott tüneteit mutató tanuló is.
Diszlexia e§etén g5lakran tapasztalható az általános beszédgyengeség tünet
eryüttese, differenciálatlan az akiív szókincs és gyenge a verbális emlékezet.

:.,,-,,,
o a pontos diagnózis és a fejlesztési szempontok, módszerek igénylése,

vizsgálatok elvégeztetése,
o a testséma biztonságának kialakítása,
o téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,o a vizuomotoros koordináció gyakorlása,
o a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
. az olvasás, írás tanítása hangoztatő-e|emző vagy diszlexiaprevenciós

módszerekkel,
. az olvasás, azírás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló

egé§z iskolai pályafutása alatt,
. a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása

során,
. az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel,
o méltányos értókelés és minősítés,
. folyamato§an álljon a tanuló rendelkezésére a segítő környezet.

*, l ,,i,..,. Xi' .i;l,.íi;, ,,li ili.l ,iii.l;a'iti;ikt..l ii* r]g,i,ii,éi,

E tanulóknál általában hiányzik a ,,matematikai érdeklődés",
kialakulatlan a mechanikus számlálás képesség€, & mennyiségállandóság.
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A tanulás folyamán nehezen ismerik fel
azokat a mennyiséggel egyeztetni.

a számjegyeket, nem képesek{-
6t
66

A kiemelt speciális teendőil<:

o a testséma kialakítása,
o a téri relációkbiztonsága,
o a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
o a szerialitás erősítése,
o a számfogalmak kialakítása és bővítése,
. az érzékelés-észlelés, a Íig7elem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd

összehangolt, intenzív fejlesztése,
. segttő, kompenzáló eszközök használatánakmegengedése,
. az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi vizuális megerősítése,

sokoldalú gyakorlásuk a már ,,birtokolt" számfogalmakkal építkező
számkörben,

o a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása.

;i,.',.'", , '" , '-,", .":l-.,l ]jsj(,)í,:.-F:#-!/i{,r,, ;]:aa!.r,atc};nt,}t,,. t|.,lt**tlií warrtató ranulók
Több részképesség-zavar együttes előfordulása esetén áll fenn a ,fralmozott

fejlődési" zayar. Ez a beszéünyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és
egyetlen fejlődésót foglalja magába és akadálya az anyanyelv tanulásán ak, az
olvasás-írás számolás elsajátításának. Ezen tanulóknál a percepció minden
részterületét fejlesztenünk kell.

A fejlesztés elaei:

o a tészképesség-zayat területeit mutató tanulók különleges gondozását
ryórypedagógu ssal és l ogopédussal v égezzik integrált formában,

o a tanulók egyéni terápiás terv alapján kapnak segítséget a rehabilitációs
idól]reretekben,

o érvényesítjük a méltányos számonkérést, értékelést ezen tanulók számára.

A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulóknát is a NAT és a
kerettantervek adják a követelményeket, Ezek a tanulók képesek a minimum
vagy annál magasabb követe}mények teljesítésére, hiszen megkapják aláegészítő
speci áli s eryéni terápi át zav at atk l eküzdésére.

A rehabilitáció fonrráil

a) Egészségüryi: a fogyatékosság jelle gétű fiiggően /gyermekneurológiai,
étzékszewi stb/.

b) Pedagógiai: a műveltségterületeknél ajánlott funkcionális
képességfejlesztő progTamok. Külön gondot fordítunk a betegségek utáni
felzárkőztatásra, az esetleges tantárgyi any agr észek elmélyítésére.
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Különösen az anyanyelv és a matematika tantárgyak kiemelt gyakorlásáraT-
hdryezziúka hangsúlyt. (6i,-ar

6a;
A habilitációs és rehabilitációs foglalkozások időkeretét évenként

elkészített óraterv tartalmazza a tanulólétszámnak megfelelően. A feladatot
délelőtti órakeretben és délutáni Ayres-terápiás foglalkozásokon oldjuk meg.

,;,. , i,, '. ,;. .,'.i ]]_:,,].1f,l.:]'"í:,: ':.1:''i'', ili,::::',!ll ,l,_L

Eg;yéni képességekhez igazodő tanórai tanulás megszery ezése
- A tanulás-tanítás akkor a leghatékonyabb, ha multiszenzotos módon (látás,

hallás, mozgás) történik
- Sok vizuális segédanyag
- A tanulási folyamat apró lépésekre bontása
- Ismétlés-sokat,változatosan, több szempontból
- A számonkérés a tanulóhoz igazodjék
- Több külső segítség
- Megerősítés,dicséret
- Differenciálás a módszerekben, a tananyag tartalmában, óraszervezésben,

számonkérés, értékelés módj ában, típusában, a segítségadás módj ában.
Tanóráb a ágy azott fejlesztések
- . Logopédiai foglalkozások- egyéni és kiscsoportos formában
- . Logopéüai progTam
- o Fejlesztő foglalkozások- egyéni és kiscsoportos formában
- o Fejlesztőprogram
- o Korrepetálások
- o Rehabilitációs és habilitációs foglalkozások (szükség esetén ataző

ryórypedagógus igénybevétele)
- Felmentések az értékelés alól, tananyagrészek, írásbeliség, szóbeliség

(szakvélemény és szülői kérés alapj án, igazgatói hat ár ozattal)
- Segédeszközök hasznáIatának biztosítása
- Egyéni haladási tempó
- Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek (számítógép

terem, udvar), eszközeinek egyéni vagy csoportos hasznáIata (disitális
kompetencia)

::"," ',l, ,' ,: ..,. '.J'.i ,;a*:..ltlliiqi:l.i,li ,1.1g1 ,i,ig;'.:l}i.§lt,i*ni;n:

Minden tanév elején a szakértői bizottság szakvéleményének elemzése és a
tanuló megfiryelóse alapján történik a rehabilitációs foglalkozások
megszervezése. Ez mindig team munkában történik. A nevelés csak a különböző
szakemberek tervezett és tudatos eryüttműködése keretében lehet eredményes.

Az eg}réni fejlesztési tervek kidolgozása is közösen készül. A megvalósításban
mindenki a maga kompetenciája szerint vesz részt. A rehabilitációs óra
megtartása ryórypedagógusi kompetencia.

Az egyéni fejlődési lap vezetése kötelező.
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A fejlődés íigyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv szükség szerint--
módosítható. Félévkor és tanév végén az elétt eredmények megbeszélése a szülő \F
bevonásával történik. 6,6

A rehabilitációs őrák számát altalában a szakértói vélemény írJa eIő. Ennek a
hiányában a Ktv. 52.§ (6) - ban elűrt őtaszám az íránymutató (adott évfolyamra
kötelezőe n előírt ór aszám alapj án )

ji,.l. jjii. .,&,:,,: *ilp"tirls *;.llig-+,.l s:j{p1?1*}:,r,í f*:ij:',:.,&+:irei:

§zemélyi feltételek:
o gyógypedagógus,
o logopédus,
o szaktanár,

Tárgyi feltételek:
. fejlesztő szobák, megfelel ő bitoruatt a|
o fejlesztő ésterápiás eszközök
o fejlesztő játékok
. fénymásoló
. lamináló gép
o számítógép, számítógépe§ progTamok
o szakkönyvek, szakfolyóiratok

,6.r..i i " ,::1-,ali!i:i:s i, 6,1*ti,rn6lópí;usq.lkr:iiaá., ,:q,u :§;'"j,!-g d,axru}qi
,1t:,?{.],;ji,t. -".,_,/aj, f , is:l::.::t*s* óx,rt*&qt,,thllÍ}

o Nyugodtan ki lehet engedni
. Sétálhat a folyosón
. El lehet küldeni ó'lret valamilyen eszközért
o Lehet velük megállapodásokat kötni, hogy milyen plusz feladatot tudna

csinálni
o Minden jó amivel matatni tud és nem zörgő (pl. gyurma)
o pár szabály betartását kérni, naponta visszakérdezni
o pozitív dolgokért dicsérni
c ,,Lazító" kuckó kialakítása
o Lehet a pedagógus dühös a gyerekre, de csak ha lehiggadt, akkor

beszé§e meg a gyerekkel a problémát
o Miután tászőI a ryerínekré, hogy hagyjon abba valamit, utána azt is

mondja, meg mit csináljon helyette
o Jővátételi rendszert lehet kidolgozni
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Az SNI tanulók sikeres integrációjához elengedhetetlen az oktatás-nevelés-
minden területét átfogő üfferenciálás. Differenciálás megj elenik:

. segítségadás módjában, idejében, az alkalmazott módszerekben,
közvetítési módban

o Tananyag tartalmában
o oraszervezésben
o Tanítási-tanulási ütemben
. Célokban
o számonkérés, értékelés módjában, típusában

Integráció-inklúzió

Az integráció-e5rüttnevelés- során a hangsúly az együttes tevékenykedésen, a
közös játékon, a közös tanuláson és a kölcsönös kommunikáción van.
Célunk az inkJluzív iskola, mely minden ryermek felé befogadó, és ennek a
szemléletnek a következm énye az együttnevelés.

6.2. ffieí§§espíaedésá ós tanu§ási nelaézsógektret küzdő
&agnm"lrlve§ {ffi TMN} kap cs mlatos fej lesztő tevékenység

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel kiúzdő gyerrnek, tanuló :

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakéft,ői bizottság
szakértői véleménye alapján az éLetkotá-Jtozvíszonltottan jelentősen alulteljesít,
társas kapcsolati problémákkal , tanulási magatartásszabáIyozásí
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül
SNI- nek.

A BTM zavatt mutató tanulók fejlesztésének célja, hogy a tanulók képessé
váljanak az áItalános iskolai követelmények e|sajátításáta a nevelés-oktatás
terén.
A fejlesztés kiterjed a tanuló egész személyiség&e. Fig5zelembe veszi a tanuló
eryéni jellemzőit, készségeit, képességeit.
A zavart a különbözó részképességek elmaradása, fejletlensége okozza. A
fejlesztés az alapképességek mentén történik, lehetővé téve az olvasás, írás,
számolás készségszintű elsaj átítását.

Feladatunk Tanulóink nevelési hiányosságainak a korrigálása, és folyamatos
bekapcsolásuk a tanulási folyamatba a képességeik szerinti eredmény eléréséig.

A fejlesztő tevékenység területei:
o Testséma fejlesztés, téri-, időbeli tájékoződás fejlesztése
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. Mozgásfejlesztés
o percepciófejlesztése
. Emlékezetfejlesztése
o Firyelem fejlesztése
. Gondolkodásfejlesztése
o Beszédfejlesztés
. Enkép, önismeret fejlesztése, önbizalom növelése

#."*,fi - Ti;.rn l ll §.pl g.rl ge1"qr ri aó$ l rffi g_}dcp k e*§§ S x-B,'1,*r r,.

1. Fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, melynek alapja a megfelelő iskolai
légkör (szeretetteljes, vidám, elfogadó). Törekedni kell a nJrugodt,
kiegyensúlyozott,hatátozott, következetes, kiszámítható nevelői magatartásra.
2. Pozitív tulajdonságok, képességek felkutatása, továbbfejlesztése, ezek
elismerése. A biztatás legyen viselkedésünk alapelve.
3. Közös, kedvelt tevékenységek szervezése. Az öröm, a játék fontosságának
kiemelése. Tanórán kívüli foglalkozások: sportver§eny, üákkörök, üáknap, jeles
nap.
4. A tanulók sikerélményhez juttatása.
5. A másság elfogadása, aproblémákkal való bánás megtanulása.
6. A demokratikus feryelmezés megtanulása. A pedagógiai
folyamatos önértékeléssel, szüntelen megoldáskereséssel

e(ö
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munkakultúra
célirányosan

fejleszthető.
7. Felzarkőztatő iskolai tevékenység a gondozás területén a rászorlló tanulók
részére (kis létszámú osztály).
8. A bukás miatt többször közösséget váItó, iskolai kötődéssel nem rendelkezó
gYerekekre külön odafigyelés, egyéni bánásmód, eryéni fejlesztés, fejlesztési terv
alapján, differenciálás alkal mazása.
9. Meg kell tanítanunk a gyerekeket aíta, hogy célirányosan tewezzenek,
szetvezzenek, szabályokat alkossanak, elfogadjanak és betartsanak. A logikus
következmények megértése segítségükre lehet különleges viselkedésmódok
korrigálásában.
]-0. A tanulókban levő feszültség oldása drámapedagógiai módszerekkel. Az
önérvényesítés lényegének megtanítása, hogy saját szükségleteinket és
vágyainkat ki tudjuk elégíteni anélkül, hogy ezzel másoknak ártanánk.
1l_. A magatartás szempontjából problémás tanulókat egymástól távol ültetjük.

Ajánlás a pedagógusok számára a BTMN tanulók megsegítésére:

o Eryéni elbírálás (önmagáh oz mértteljesítmény alapján)
. Gyakoribb ellenőrzéste szorul (p1. felírta-e aházi feladatot)
. szóbel i magy ar ázat kiegés zítése írott szöveg feldolg ozásáv aI
o Tananyag nyomtatott váz|aténak biztosítása
. segédeszközök használatának megengedése (számológép, szorzőtábla,

ábécé)
. szóbeli vary írásbeli számonkérés elsőbbsége adott tanulóra

vonatkozva
o szükség esetén a feladat felolvasása ]
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. számítógép használatának engedélyezése eryes feladatok
megoldás ában (digitátis kompetencia)

. Differenciált óraszewezés

. Elfogadás, empátia(szocíális kompetencia)

Oktató-nevelő programunk egyik kiemelkedő céIl<ltűzése: hátrányos helyzet és a
veszéIyeztetettség

. korai felismerése,

. lehetőségeinkszerintimegelőzése,

. a veszélyeztetettségből adódó hátrányok lehetőség szerinti csökkentése,

. a veszéIyeztetett tanulók helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése.
Az iskol a, mint ryermekvédelemi j elzőrendszer:
- A legfontosabb társadalmi intézmény, ahol a g;rerekek a napjelentős részét
töltik, magatartásuk, viselkedésük naponta figyelemmel kísérhető.
- Az iskolában minden ryermekről többoldalú informáciőhozlehet jutni.
- Ahátrányos és veszéIyeztetett helyzetű gyerekek kiszűrhetőek a tünetek
alapján (tudásbeli hiányok, nem megfelelő viselkedés, elhanyagoltság, ruházat és
higiénia.

Az oktatási-nevelési intézmények feladata, hosy felismerjék a problémát,
keressék az okokat, segítséget nffitsanak, illetve jelezzenekaz illetékes
szakembereknek
Feladataink:

o Tanulóink egészséges, biztonságos és kulturált életvitelének figyelemmel
kísérése.

o Iskolánk minden tagjának és közösségének alapvetó feladata a nyugodt,
kiegyensú|yozott, a másságot is elfogadó légkör biztosítása. (szociális
kompetencia)

o A családdal való jó kapcsolat és együttműködési készség kialakítása.
o A veszélyhelyzetek időbeni feltarása.
. Eryüttműködés az ővőnőI<kel, védőnőkkel, a potenciálisan veszélyeztetett

tanulók felmérése, gondozása terén.
o A veszélyeztetett tanulók beilleszkedésének fokozott figyelemmel kísérése.
. Meglévő problémák esetén a gyermek szátméta legkedvezőbb megoldások

keresése, biztosítása.
o A döntéshozatalokban a szilő, gondviselóbevonásával való

eryüttműködés.
. Indokolt esetben külső intézmények, szakemberek, hatóságok bevonása.
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c pályázatok készítése az önhibájukon kívül elszegényedett családok 
--gyermekeinek, illetve a veszélyl ztetetttanulók segítésére, kulturális és @

üdülési lehetőségek biztosításáta. 6'd
o l(fizishelyzetekben ryor§ segítségnffitás.
o A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében, a hátrányos

hely zet időbeni felismerése.
o A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése, a szi|ővel és a

gyermekvédelmi szervekkel való szoros eryüttmúködés (esélyeryenlóségúk
biztosítása)

o A ryermek személyiségfejlődésének és szocializáciőjának segítése.
. Az oszt ályfőnökök gyermekvédelmi munkájának támogatása, tanácsadás.
o A ryerekeknek a pedagógus és a gyermekvédelmi felelős közvetlen

kapcsolatot jelent, íry problémájanak megértésében, megoldásában
folyamatos támaszr a szétmíthat.

o különbséget kell tenni ahátrányos helyzetű, veszélyeztetett ryerekekkel
kapcsolatos teendőlr, illetve az intézmény valamennyi gyermekére
vonatkozó feladatok között!

o a hátrányos heLyzetű tanulók felmérése az osztáIyfőnökök közreműködésével
. a hátrányos helyzet típusának mérlegelése) ez alapján a további teendól]rre

javaslattétel
. a tanuló és környezete sokrétű megismerése: képességei, személyisége,

családi háttere, tanulmányi elómenetele, közösségben elfoglalt helye, stb"
. a hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási

előmenetelének figyelemmel kísérése, és adott helyzetben javaslattétel a
váItoztatásokra (p1.: fejlesztő csoport kialakítása, külső szakember bevonása,
stb.)

. hasznos szünidei elfoglaltságbíztosítása (táborok, művelődésíházak, stb.)

. a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a ryermek és környezetének
fokozott fi gyelemmel kísérése

o tanácsadás tanulónak, pedagógusnak, igény szerint a szülőnek

. a veszéIyeztetett tanulók felmérése az osztáIyfőnökök közreműködésével,
nyilvántartásba vétel, a veszéIyeztetettség típusának és súlyosságának
mérlegelése, ez alapján a további teendókre javaslattétel, egyeztetés a
Gyermekj ó1 éti Sz o1 g áIattal

o a tanuló és környezete sokrétű megismerése: képességei, személyisége,
családi háttere, tanulmányi előmenetele, közösségben elfoglalt helye, stb.

. pedagógiai szakvéleményekkészítése (ryermekvédelmi szervek részére)
o a veszéIyeztetett ryermekek szabadidős tevékenységének és tanulási

előmenetelének figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a
v áItoztat ásra ( fej 1 es ztő csopott, kül ső s z akember bevonás a )

o hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása
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o tanácsadás tanulóknak, pedagógusoknak, igény szerint a szülókneko eset-megbeszéléseken való részvétel
' szociális ellátások számbavétele (a Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési

Tanácsadó, családsegítő szolgálat és Önkorm ányzat segítségével)

' a Pedagógiai munkával járó általános prevenciós tevékenységek, az iskolát
körülvevő szociális társadalmi környezet firyelembevételével. a diákönkormányzattal való kapcsolattartás

. rendszeres orvosi ellenőrzés

' dro$- és bűnmegelőzésí progTamok szewezése, megismertetése a tanulókkal,
szülőkkel

' a tanulók számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása, amelyek
önköltségesek

. minden esetben a ryermekek érdekeinek képviselete

#"i§,fi" §§-t-{ó:.:t*!gji,-t_vl er-,ec§xt;ereyexségg wtlgitgqná.x,epaása *l

*c,:,.d;iieá"rEt

Nevelési céljaink megvalósulását akkor mondhatjuk sikeresnek, ha:

. Diákjaink több mint ötven százaléka az egyéniképességei alapján
elvárható legiobb teljesítményt nffitja a tantervi követóhényeket
illetóen.

' NYolcaÜkosaink legalább kilencvenöt százaléka megfelel az alapfokú
nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatár ozott továbbhaladás
feltételeinek.

' Rendelkezik olyan bővíthető ismeretekkel, képességekkel, készségekkel és
jártasságokkal, amelyek képessé teszik atra, hogy eleget tegyen a
középiskolás kihívásoknak.

o Ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek kciztitti kapcsolatokhoz,
valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és
magatartásformákat.

o Határozott e|képzelése van közelebbi és távolabbi jövőjét illetően.

A szociális hátrányok enyhítése
KaPcsolat: a családsegítő szolgáIattal, Tankönyvtámogatás, étkeztetés

o Felzánkóztatől eryéni fejlesztő/, illetve tehetséggondozó /versenyek,
szakköröV programok szervezése.

. Logopéüai, ryógypedagógiai ellátás.
o Eryéni és csoportos beszélgetések /tanár-üák viszony optimaliz álásat-

segítő személyes kapcsolat kapcsolatok kialakítása.
. Alkalmankénti mentálhigiénés programok. )
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. pályaorientációs tevékenység lirányttás, segítségség adás/
o kulturális és sportprogramok szewezése.
o A szülők informálása a szociális juttatások lehetőségeirőI,

(€?
.=Jl-/]

nevelési, \tr
életkezelési gondj aik kezelése.

. Családlátogatások.
o A szilő motiválása a napközis ellátás és tanulószobaigénybevételére.
o A tankönyvtámogatás elveinek mértékének meghatátozása.
. Az iskolai könyvtár és az iskola létesítményeinek, eszközeinek a

használata.
o A g5rermek- és ifiúságvédelmi felelős segítsége.
. szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal

annak érdekében, hogy a szociális hátrányban lévó tanulók mihamarabb
segítséget kapjanak.

A támogatás jelenlegi fomái:
. Inryenestankönyvellátás.
. Etkezésihozzájérulás a három- illetve többg7ermekes családok

szálnáta.

6.4. Kiemelten tehetséges tanulók fejlesztése

#"i.+,,.1*. é, íell*!,ed {t"l5;;,;§g.g;3

A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a
Renzulli-féle az elfogadott. Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:

. átlag feletti általános képességek,

. átlagot meghaladó speciális képességek,

. kreativitás,

. feladat iránti elkötelezettség.
Az átlag feletti általános képességek közé tartozikpéldául a magas szintű elvont
gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jő memória, hatékony
információfeldolgozási stratégiák stb. Ezek §zerepe természetesen más és más az
eryes speciáIis tehetség-területeken.
A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. E szerint
hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-
logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális.
Ezek a speci ális tehetségfej lesztéshez kiindul ási alapként szolgálnak.

#.;&. * " Ái *a;l,*§v elq,- ór*;c kg i";, c*:I er.*q

Segítjük üákjainkat abban, hogy a képességeil<hez mérten maximum
teljesítményt nyújtsanak. Ösztönözzik őket arra, hogy gondolkodó alkotó
emberré váljanak. Teret biztosítunk a kreativitás kibontakoztatására. , felkeltjük
Üákjainkban az igényt a tartalmas és igényes szőrakozás iránt. ( Művészetek,
zetle, irodalom,)
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célunk a szabaüdő hasznos és kulturált eltöltése mellett tanulóink-
képességeinek kibontakoztatása. r<s

ffi .,4.§. A re j* e,ísó g §e} isrraerósómcjk forxm;ii

Iskolánk az a|apkészségek biztos elsajátítása és az alapműveltség biztosítása
mellett fontos feladatának tartja a tehetséggondozást és a különbőző színtű
tanulmányi, kulturális- és sportversenyekre való felké szítést, a ver§enyeztetést.
E tevékenység legfontosabb fázisa a tehetségek felismerése. Ismernünk kell
azokat a tulajdonságokat, amelyek erre utalnak / testi, ftz7kai, idegrendszeri,
intellektuális, értelmi emocionális stb./
Fontos tehát, hogy pedagógusaink saját szakterületükön felismerjék a
tehetségeket. A felismerést követően teremtjük meg a tehetség
kibontakoztatásának feltételeit. Ennek a színterei a talőrák /differenciálássaV,
valamint a tanfu én kívüli alkalmak / szakkörök, sportkörök/.
Széleskörű lehetőséget biztosítunk e tanulóknak a tanulmányi, kulturális és
sportversenyeken való részvételre. A tanár bíztatására, de önkéntes tanulói
elhatározás alapján történik a részvétel.

o megfrryelés
. házi versenyek (szaktargyak, különböző
o múvészeti ágak, kiállítás stb.)
. speciális képességeket métő tesztek
o a tehetségek felismerését szolgél,ó
o tudatos szituációktewezése, használata
o (ünnepélyeken való szereplés, üákönkormrá.nyzatbanvégzettmunka stb.)

{§"4.4, " T+h*:,*s+.il g 1ti fu *g' &a ír*r"larásá& se§! fr ő tarpwlásszer"n e zési
eí.i ái,"ástlk;, wlód sae.y.ek be mwtat;á*,:g.

. az eryéni képességekhez igazodő tanórai tanulás megszerv ezése,

. a szabadon választható targyak tanulása,
o iskolai sportkörök,
. szakkörök,
. versenyek, vetélkedők, bemutatők lszaktargyi, sport, kulturális,/
. szabadidős foglalkozások /pl.: szính áz, mílzeamlátogatás/,
o iskolai könyvtar és az iskola létesítményeinek, eszközeinek a használata,
o továbbtanulássegítése.
. kapcsolatok különböző szakmai szewezetekkel, a tehetséges tanulók

,,ir ányítása "központi szakkörökbe, zeneiskolába, sporteryesületbe stb.

Tanulmányi versenyek:
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle lszaktár,gyi, sport,
múvészeti, stb./ versenyek, vetélkedó'lr, melyeket az iskolában évente
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rendszere§en szervezünk. a Legtehetségesebb tanulókat készítjük fel' az iskolánT-
kívüli versenyekre. A felkészítést u, o"riáIytanítók és a szaktanarok végzik. ry
Részt veszünk a következőversenyeken: \,"

o Matematika,
. Maryar nyelv és irodalom,
o Regionális környezetvédelmi verseny,
. országos közlekedési ismereti verseny,
o Német szép kiejtés verseny,
o továbbá: (Lásd munkaterv!)
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7. Tanulók az intézményi döntési ffi
folyamatban

7.1. Diákönkormányzat
A tanulóközösség érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kíviü, szabaüdős

tevékenységének segíésére az iskolában diráktinkormányzat mriktlük. Az iskolai
Üáktinkormányzat munkáját a +8. osztályokban megválasztott küldöttekből ál|ő
ÜákOnkorrnányzati vezetőség iránfltja. A üákönkorrnányzat tevékenységét az iskola
igazgatója által megbí zott nev elő segíti.

?.'á, 
" 
3", A .il l:i kri,n* kr:x.xm áruyaa* d c}n*,* s§ ;i rl r.qcsealts ágn

A üákönkormányzat a nevelőtestiiüet véleményének kikérésével dönt:

o saját mííködésérű,
o a Üáktinko rr:.tány zat mííködéséh ez biztositott anyagi eszközök

felhasznrá,lásáről,
o hatáskörei ryakorlásáról,
o egy tanitás nélkfi munkanap programjáról,
o az iskolai, kollégiumi üáktlnkonnányzat tájékoztatási rendszerének

létrehozásáról és mííködtetéséról, valamint
o amennyiben az iltézrnényben mííköük, a nevelési-oktatási

intézményen belti] mííködő t ájékozt atási rendszer szerkesztősége
tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak
megbízásfuől..

?, í 
" 
Pr " é }3 fi'§{,*ró§n*pt}r* ;lye xésf, j *,l ga.

Az iskolai Üáktinkormáayzat a nevelótestii]et véleményének kikérésével véleményt
nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mííködésével kapcsolatos
valamennyi kérdé sben, valamint

- a tanulók közösségét érlrrtő kérdések meghozatalánrál,
- a tanulőkhelyzetét elemző, értekelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
- a tanulői palyázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszerve zéséhez,
- az iskolai sportkör mííködési rendjének megállapításé*toz,
- az eryéb foglalkozas forrrráinak meghatározésáútoz,
- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
- az intézménytSZMSZ-ben meghatározott ügyekbe.

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkorményzat véleményének kikérése
kötelező, a Üáktlnkorrrrányzat képüselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az
előterlesztést, valamint a meghívót - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a
targ7alás hatarnapját megelőzően meg kell ktildeni a diákönkorrnányzat tészéte.

]
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?.í..$. A §)ÖK §ZM§f;-e
A Üáktinkorm ányzat SZMSZ-é| a választó tanulóközösség fogafia el, és " Snevelőtesttilet haryj a jővá. Az SZMSZ jőváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az N1

jogszabály séttő v agy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével.

Az SZMSZ jőváhagyásáról a nevelőtestiiletnek a jóváhagyásra ttirténő beterjesztést
követő harrrrinc napon beliiLl nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-í vagy arrnak módosítását
jóváharyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestiilet harminc napon belril nem nyilatkozik.

?"á,,4!" é },,',K fu-'rnrl.;{i,s! :s{,j

A diákönkorményzat feladatainak ellátásához tétítésmentesen használhatja az
iskola, a kollégium helyiségeit, berendezéseit, ba ezzel nem akadélyozza az iskola, a
kollégium mííködését.

A Üákközgyűlés összehívását az iskolai üákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a
tanév helyi rendjében meghatátozottak szerint. A üákközgyűlés napirenü pontjait a
közgyiflés megrendezése előtt nyilvánosságra kell hozni.
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8. Az intézmény partnereivel való
kapcsolattartás formái

8.1. A tanulók kópviseleti szervóvel (DÖK) való
kapcsolattartás

:;:3"_,_-]:. i_li,:'. i;,,,lri.,!,;.,,,li i,l,i,ts,t,;,il;fii,. §-,i;,, rr.jii:É:i;:á[,is :i.láp,llar*&a
A tanulókat az iskola élet&6l, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális

feladatokról az iskola az alábbímódon tájékoztatja:

. Az iskola igazgatőja legalább évente egy§zer a üáktinkormányzat ti]ésén.

o A diákönkorrnányzat vezetője havonta egyszet a üáktinkorményzat
vezetőségének tilésón és a üákOnkorményzat faliújságián kereszttil.

. Az osztályfőnökök folyamatosan az osztaJyfőnöki órákon.

al, 1].:j,:: ;1í].111,ii,i.ij.1] i:i,,r,]ií.ir1,1i*il t:g,,,,ii1, ejl:,l"fll-,&i,:ijásáról_" fcjlíldésórííl
A tanulót és a tanuló sztileit a tanuló fejlődéséről, egyéni ha]adásaról a szaktanárok

folyamato s an ( s zóban, i11. a tájékoztató fij,zeter- keres zttil írásban) tájékoztatják.

8.2. A szülők és az iskola e§yüttműködési formái,
fórumai

l.1i.,,l.," ri . fi ,,,g;l.,.;;j,l],1'; ;,; 1;

]Ívente két atkalommal - ősszel és tavasszal - az iskola fogadónapot szervez, ahol
pedagógus és szti]ő közötti eryéni beszélgetésre kerül sor.

,., .:. ,.;: ]j] ',. :.,, _,l"

. Evente három alkalommal - tanév elején, félévkor és a tanév végén - szülői
értekezletre kerril sor, ahol az akt:ualís feladatokról, kérdésekró1 tájékoztatjél< a
szriló'lret.

o § hatékonyabb iskolavalasztás és továbbtanulás érdekében a 8. évfolyam
osztályfőnöke és a továbbtanulási felelős novemberben továbbtanulási szülői
értekezletet tatt, ahol ismertetik a továbbtanulás feltételeit, a kitöltendő
űrlapokat, és bemutatkozhatnak a környék ktizépiskolái is.

c A szúlőknek, az osztályfőnöknek és az iskolavezetésnek lehetősége van bármikor

. 
rendkívüti szülői értekez|etet összehí\mi, amikor sztikségesnek ítélik.

A szti]ői értekezlet feladata:

D6
\F
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. A sziilőt< és a pedagógusok közötti folyamatos eg5rüttmííködés kia]akítása.

o A sziilóil< tájékoztatása:

o Az iskola céljairól, feladatairól, lehetóségeiről.

o Az országos és a helyi ktizoktatás-politika a]akulásátől,véltozásairól.

o A hetyi tanterv követelményeiró1.

o Az iskola és a szaktanarok értékelő munkájaról.

o Saját ryermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatattásaról.

o A gyermek osztély énak tanulmányi munkáj aról, neveltsé g7 sztntjér őI.

o Az iskolai és az osz;tálykőzösség céljairól, feladatairól, eredményeiről,
problémáiró1.

o A sztilők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és
továbbítása az iskola ígazgatísága felé.

A tanév tanítási ideje alatt, heti egy fogadóórát jelöl ríLeg az iskola igazgatőja,
tag1ntézrnény-vezetője valamint pedagógusai, ahol a sztiLló']< felkereshetík az érintett
személyt.

Feladata: a szülóa és a pedagógusok személyes taláIkozása, ill. ezen keresztiil, egy-
ery tanuló eryéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (otthoni tanulás,
szabadidó helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás,
továbbtanulás stb.)

Minden tanévben, félévi és éwégi értékelés előtt ery hónappal írásbeli jelzéstktild az
osztál5,főnök a rosszul és a gyengén teljesítő diákok szüleinek a tanulók előmeneteléró'l,

A tanulók kérdéseiket, véleménytiket, javaslataikat szóban vary írásban egyénileg,
ill. választott képviselőik, tisztségviselőik útján kOzOlhetik az iskola igazgatőjával, a
nevelőil<kel, a nevelőtesttilettel vagy a Sziilői Munkaktizösséggel.

Feladata: a sziilóík tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vary rnagatartásával
összefüggő eseményekró1, ill. a ktilOníéle iskolai vagy osztály szintű programokról.

Feladata: a ryermekek családi hátterének, köriilményeinek megismerése, ill.
tanácsadás a ryerrnek optimális fejlesztésének érdekében.

Feladata: hogy a sztilő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlentil g5rermeke és az osztáIyközösség iskolai élet&&.
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Feladata: a leendő elsősök és sztileik megismerjék az iskola légkörét, tanítási módszereit
és tanítóit. Gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek az iskola tevékenységéríI.

A tanulási nehézségek, magatartási problémákkal küzdők számára logopédus,
pszichológus, nevelési tanácsadó, egészségügyi szalrember meghívásával
problémamegoldó előadásokat kíván az iskola szervezni.

A szúüó'lret az iskola egészéne k éIetérű, az iskolai munkat erw6l, az aktuális
feladatokról az iskolaígazgatőja és az osztalyfőnökök tájékoztatjétk- a törvényben előírt
köteiezettségeken felül:

o Az iskola igazgatőja legalább félévente egy§zer a szriüői munkaközösség
választmányi rilésén vagy az iskolai színtűszillői értekezleten.

. Az osztáJyfőnökök folyamatosan az osztályok sziilói értekezletein.

A szriló'k kérdéseiket, véleményiiket, javaslataikat szóban vary írásban egyénileg, ill.
váú,asztott képviselőik, tisztségviselőik ítjárl k<izölhetik az iskola igazgatőjával,
nevelőtesttiletével vary a Sztilői Munkaktizösséggel.

A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az
iskolai munkaterv évenként határozza meg.

o közös kirándulások
. sziilői munkahelyen üzemlátogatás
. Családijátékosvetélkedő
o közös rendezvények szewezése a sztilólr és pedagógusok részvételével.
. Iskolai alapítvány működtetése az iskolai és családi problémák

megoldásának segítésére.

8.3. Intézmény par*nereivel való kapcsolattartás formái

,8 
" 
;i. X " §i;,: tt ii,lf.e.t,Sci

Intézménytfurk fenntartója a Győri Tankertileti Központ. Az tíánJritási szerv vezetőjével
és munkatársaiva] a kapcsolat rendszeres.

A kért feladatokat határidőre elvégezziik.

TöreksziiLnk a fenntartóva] va]ó állandó, pozitív kapcsolat kialakítására, folyamatos
kommunikálásta, hogy az intézmény mííködése, a programban vállalt a lehető legiobb
módon történjen.
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A központi hivatali szervek közé tartozik a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
a Mag5rar Álamkincstár, az oktatásért felelős minisztérium és a palyázati kezelő
szervezetek.

Célunk, hogy a megadott feladatokat határidőre etvégezzi:k, a tájékoztatőkat az
érintettekhez eljuttassuk. Konstruktív, az intézmény fejlődését elősegítő kapcsolatra
töreksziink.

IntéznényrirÜ jelenleg három teleptiüés körzetében lát el oktatási feladatokat:
Ásványraró, Karolyh áza és Kimle.

Az tinkormányzatok képviselik az adott teleprilések lakosságát, társadalmát,
melynek nevelését intézményiirrk végzi. Ezért elengedhetetlen a pozitív, szoros
kapcsolat. A telepúlések rendezvényein mindig lehetőséget kértilrk szereplésre, a
programokhoz adunk műsort, szereplőíket. A közösséget érintő rendezvényeken szívesen
részt vesznek kollégáink, ez szinte elvárt feladat. Az önkormányzat nyflt tiléseín az
Íntézményt éÁntő kérdések, napirendi pontok tárgyalásakor intézlrriénytink képviseletet
biztosít. Minden évben részt vesziim]< a községi progTameryeztetésen.

A kimlei székhelyintézrnény tartós kapcsolatot ápol a helyi német és horvát
nemzetiségi önkormányzattal. Ennek részletes tartalmát a nemzetiségi nevelésrőI szőIő
fej e zet ré s zlete s en tart alrnazz a.

A beiskolázási körzethez tartozó teleptiléseken műktidő írrtézményekkel szoros
kapcsolatot kívánunk fenntartani. Kimlén a Nemzetiségi Óvoda két telephelyével,
Ásványrarón a Ttindérkert Óvodával ápolunk rendszeres kapcsolatot. Ennek oka, hogy
az ott lévő ryerekekből alakul L<t az intézmény tanulóközössége, ezért fontos, hogy már a
beiskolázás előtt is megismerkedhessenek intézménytinkkel. Erre szolgál az Ovisuli
rendezvénysotozata, valamint a közös programok, Kimlén a nemzetiségi programok.

OtU"t a lehetőséggel, hogy a község előtt bemutathassuk tevékenységtirrket és
rendezvényeink színhelye leryen a Művelődési Ház. Iskolai músorok, a ház altal
szewezett gyerekprogramok, egyéb programok adjak e szoro§ kapcsolat alapját. Mivel
iskolánknak nincs közösségi terme, ezért tőbb rendezvényt varyunk kénytelenek a
Művelődés í Házba vagy s teleptilések sportcsarnokaiba szetv ezri.

Az iskolai munka elengedhetetlen helyszíne a sportcsarnok, ahol testnevelés óráink nagy
részét tartjuk. Ezért e létesítményt - mindkét teleptiüésen - kihasználtság arányában -

az önkormányzat jővoltábőI - inryenesen használhatjuk.

A térség kOzépiskolával szintén kapcsolati hálót kívánunk kialakítani, mel5rnek célja,
hogy a diákok a számukra legideálisabb kcizépiskolát tufiák választani továbbtanulási
felvételi eljarás szakaszában.
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E kapcsolattartás fő szinterei a kcizépiskolák által szervezett bemutató órák, nyílt
napok, iskolánk által s zerv ezett tov ábbtanulási szriüői értekezletek.

A térségi szaképzés fejlesztése, eg3réb továbbtanulást segítő programok fejlesztése
során is szívesen tészt vesztink középiskolák által szervezett programokon,
projektekben.

A ryermekeket védő szociális szolgálatok, családokat támogató szolgálatok
munkájában jelző szervként részt vesztink. Ezért a szoLgalat szakembereivel is
folyamatos kapcsolatot tartunk.

A gyermekvédelmi és a családgondozással foglalkozó szakemberek havonta egyszer
ellátogatnak iskolánkba, hogy a tapasztalatokat, észlelt eseteket, jelzéseket könnyebben
át tudjuk adni. Mivel iskolánk is része a g)rermekvédelmi halőzatnak, ezért fontos
számunkra, hory rendszeres kapcsolatot ápoljunk e szakemberekkel.

A szakmai szolgáltatí szervezetek köztiLl a megyei pedagógiai intézetek feladatköre a
legszélesebb. Ennek megfelelően a szaktanácsadókkal, szakértóil<kel folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot. A pedagógiai intézet versenyein való részvétel, vagy az altaluk
szetvezett konferenciák, előadások részei e pozitív irányú kapcsolatnak.

A mosonmagyatővái Nevelési tanácsadóval és a szakértőí bizottságokkal szakmai
kérdésekben, beiskolázási üryekben, vizsgálatok indításakor, iskolapszichológusi
s e gíts é g igénybe vételekor kerúitirrk kapc solatba.

A helyi civil élet igen élénk, több szewezettel, egyestiLlettet tartjuk a kapcsolatot mind
teleptilési, mind pedig térségi viszonylatban.

- A helyi polgárőr egyesriletek feladata, hogy iskolai rendezvényeinken biztosítsa a
rendet, vigyázzon a vendégek, résztvevík vagyontárryaira, ezért allandó
kapcsolatban vagyunk e szew ezetekkel.

- A kimlei iskolások tárnogatását a Kimlei Iskolásokért Oktatási - Nevelési
Alapítvány segíti, az alapítvány krrratóriuma főIeg sikeresebb tanulók versenyen
való részvételét, sikeres nyelwizsga esetén annak üját, rendezvények
me gs zerve zés ét tétmogatj a.

- A nemzetiségi tevékenység támogatását a nemzetiségi önkormányzatok és azok
alapítványai támo gatj ák.

A kimlei és ásványrárói, területi feladatokat is ellatő védőnóíkkel, valamint a
körzetben dolgozó háziorvosokka] iskolánk rendszeresen együttmííködik. A folyamatos
szűrések, egészségügyi ellenőrzések mellett az iskola egészségvédelmi programjának
megvalósításában is részt vesznek.
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Avédőnőatanévelejénegyeztet,iaziskolávalazaktaálistevékenységilistáját,évesr
programját, melyet aztánfolyamatosan meg is valósít. a

t6
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Iskolánk alapfeladatatközőtt nem szerepel minősített művészeti iskolai tevékenység,
azonban a sziilők tészétő, is felmertiüt azigény múvészeti oktatás, ezen beltil hangszer és
szolfézsoktatás, valamint néptánc oktatás megszervezéséte. Ezéti iskolánkban ttbb
művészeti iskola is mííköük e feladat ellátására. Töreksztink e nevelési terii]et
szélesítésére, minél több tanuló bevonására.

S"i*..§:J" &é;ldr*.a

Az intézmény élet&ű, rendezvényeiró1, eseményeiről a helyr, regionális és
a]kalmanként akar az otszágos méüa is hírt kíván adni. Másrészt, asziilők is kíváncsiak
arra, hogyan szerepelt ryermekiik iskolai műsorokban, versenyeken. A helyi és közösségi
méÜafeliileteken való megielenés, az intézmér,.píI bemutatott kép minósége, tartalma
az intézményvezető felelőssége, de célunk, hogy reális, valóságnak megfelelő infomációk
keriiljenek a médiába, kapcsolatunk peüg eredményes legyen mindkét fél
szempontjából.

9. A tanulmányok alattívízsgák
szabá|yaí

A tanuló osztályzatait évktizi teljesítménye és érdemjeryei vagy az osztályozővizsgán,
a ktiltinbOzeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a
továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmrányok alatti vizsga) alapj:án kell
megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyefuű a sziiőt folyamatos antájékoztatni kell.

S. j, L}:srri,É"§",,v<*nu* ";ilr,s§rp
Osztá|yozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztalyzat

megállapításéhoz,ha
o felmentették a tanórai foglalkozásokon valő tészvétele a]ól.
o engedélyezték, hogy ery vagy több tantarg7 tanulmányi követelményének ery

tanévben vagy az előirtnal rövidebb idő alatt teryen eleget,
o 2O/2OI2. (VIII.3l.) EMMl-rendelet alapján, ha a tanulónak egy tanítási évben az

igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
- az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai

szakaszban akétszázőtven tanítási 6tát, vagy
- ery adott tantarryból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és

emiatt a tanu]ó teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a
nevelőtesttiletengedélyezi,hogyosztályozőizsgáttegyen.
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o a tanulő a félévL év végi osztélyzatának megállapítása érdekében fliggetlen-
vizsgabízottság előtt tesz vizsgat. tr<

D6

Amerrnyiben a tanuló magántanulóként teljesíti tankötelezettségét, félévkor és tanév
végén osztaly oző izsgát tesz.

Az osztalyoző vizsga vizsgakövetelményei megeryeznek a javítóvizsga követelményeivel,
azaz a helyr tantervben szereplő tantarryak évfolyamonkénti minimális
követelrnényeivel.

Az osztáJyoző vizsga megszervezésének szabalyatt a 20l2OI2. EMMl-rendelet
tataalm;azza.

Egy osztályoző vizsga - a tanulmányi idő ery évnél rövidebbre csökkentése kivételével -
egy adott tantaryy és ery adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A
tanítási év |ezansát szolgélő osztíJyoző vizsgat az adott tanítási évben kell
megszervezni.

Ktilönbözeti vizsgát a tanuló iskolában akkor tehet a tanuló, ha
. tanév végén, vagy a közben másik intézménybű érkezik, ktiltlntis firyelemmel a

ktilft'tdről érkező tanulókra, és tanulmányait íntézrnényünkben kívánja folytatni;
o ha új tanulóként nemzetiségi nevelést kíván igénybe venni 2-8. évfolyamon.

9.3. Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet aizsgázQ ha a vtzsgaríI neki fel nem róható okból elkésik, távol

marad, vagy a megkezdett vtzsgárő| engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné. Avizsgázőnak fel nem róható ok minden olyan, avizsgán valő tészvéte|t gátlő
esemény, ktirtilmény, amel5rnek bekövetkezése nem vezetbető vissza a vizsgáző
szándékos vary gondatlan magatartásfua. Az igazgato hozzájatulhat althoz, hogy az
adott vizsganapon vagy a vizsgáző és az intézmény száméta megszervezhető
legközelebbi időpontban a vizsgází pótló izsgát tegyen, ha ennek feltételei
megteremthetők. A izsgází kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott
v éiJas zait értékelni kell.

g.4. Javítő vizsga
J avitóizsgát tehet a izsgáző, ha

o a tanév végén - legfeljebb három tantatgyból - elégtelenosztályzatot kapott,
. az osztáiyozó izsgfu6|, a ktiltinbtizeti vizsgatő]- száanara felróható okból

elkésik, távol marad, v&gy a vizsgáról engedély nélkiil eltávozik.

Aizsgáző javítőizsgátaz iskola igazgatőjaáltal megh atátozottidőpontban, az
augusztus Ií-&a augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

:
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9.5. A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének
általános szabályai

o I ktiltinbtizeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két
vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsgaletételére az augusztus tí-éta augusztus 31-
éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltatő vizsga esetén a izsgát
megelőző három hónapon belii] kell a vizsgaidőszakot kijelölni azza!, hogy oszta|yoző
vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szewezhet.

o A vizsgák időpontjarő| a vizsgázőt a vizsgaru tőrténő jelentkezéskor írásban
tájékoztatni kell.

o Tanulmányok alatti izsgat a 20/20t2.(VlII.31.) EMMl-rendeletben
meghatározottak szerint - független vizsgabizottság előtt, vary abban a nevelési-
oktatási intézm'ényben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban ál1.o § szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

. Az iskolában tartott tanulmányok alatti izsga esetén az igazgató, a független
izsgabizottság előtti vizsga esetén a korrrrrányhivatal vezetője engedélyezheti, hory .
vizsgáző az előte meghatározott időponttő|eltérő időben teryen izsgát.o Tanulmányok a]atti vizsgát legalább haromtagri vizsgabizottság előtt kell tenni.
A:rrennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége,
szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a üzsgabizottságba legalább két olyan
pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantargy tanításara.

o § tanulmányok alatti vizsga ha azt az iskolában szewezik
vizsgabizottságának elnökét és tagiait azigazgató, a független vizsgabizottságe}nökét és
tagiait a terúüetileg illetékes kormányhivatal bízza tneg.

o d tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elrröke felel a vizsga szakszetű
és jogszerű megtartásáért, ennek keretében

o meggyőzőÜk arról, aizsgázójogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a
vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá sztikség esetén kezdeményezí a
szabalytalanulvizsgázniszándékozókkázátását,
o vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
oátizsgalja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabélyzatban fogtaltak szerint
alűrJa a vizsga iratait,
oa vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.o § izsgabizottsági elntik feladatainak ellátásába a izsgabizottság tagiait

bevonhatja. A kérdező taaar csak az lehet, aki a vizsga taryya szerinti tantárgyat az
Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja.

o § izsgabizottság munkáját és magát aizsgát az iskola igazgatőjakésziti eIő. Az
igazgato felel a vizsga jogszerű előkészitéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során

o dönt minden olyan, a vizsga el&<észitésével és lebonyolításáva] összeftiggő
üryben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
o Írásban kiadja az előift, megbízásokat, sztikség esetén gondoskodik a
helyettesítésró1
o ellenórzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
o minden sziikséges intézkedést megtesz arrnak érdekében, hogy a vtzsgát
szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.

o A izsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét fuary
tarthat.

. Az írásbeli vizsgára vonatkoző rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati
vizsgáta, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen úgzitett módon, a vizsga

:
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befejezését követően avizsgáztató pedagógus által értékelhetően, - ísJ kti{önösen rajz,
műszaki rajz, festmény, szérnítástechnikai program fororájában - kell elkészíteni.

. Az írasbeli vizsgán a vizsgateremben az iilésrendet a vizsga kezdetekor a
izsgáztató pedagógus úgy ktiteles kialakítani, hogy avizsgázők egymást ne zavarhassák
és ne segíthessék.

o § vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a izsgáztató pedagógus
jelenlétében megállapítja a jelenlévóil< személyazonosságát, ismerteti az irásbeli vizsga
szabalyatt,majdkihirdetiazirásbelltételeket.

o § izsgázől<nak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.
. Az írásbeli vizsgán |<tzaúlag a vizsgaszewező in;tézmény bé|yegzőjével ellátott

lapon, feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban eryütt: feladatlap) lehet dolgozni. A
tajzokat cetwzáxal, minden eryéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap
előírhatja számológép, számítÁgép hasznalatát, amelyet a vizsgaszewező intézménynel
kell biztosítania.

o Az irőeszközől<rű a vizsgázők, az iskola helyi tanterve alapj án a vizsgához
sziikséges segédeszközöIrű az iskola gondoskoük, azokat a vizsgázók egymás kozott
nem cserélhetik.

o § vizsgázó azfuásbe|i válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett
feladatlapon felttinteti a nevét, a vizsganap dátumát, atantatgyr megnevezését. Vázlatot,
jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.

o § izsgázó szétmáta az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló
maximális idő tantarryanként hatvan perc.

' Ha az irásbe|i üzsgát bármilyen rendkívtili esemény megzavarj a, az emiatt
kiesett idővel avizsgáző szétmátarendelkezésre álló időt meg kell növelrri.o A sajátos nevelési igényű, a bei]leszkedési, tanulási, magatartasi nehézséggel
küzdó vizsgáző szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, azigaz{atő
engedélye alapján

o a sajátos nevelési igérnyű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
knzdő vizsgáző szérnéra az írásbeli feladatok megválasz olásáhozrendelkezé.r" álló
időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
o a sajátos nevelési Ígényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
knzdő vizsgáző szátméra lehetővé kell tenni, hory az iskolai tanulmányok so-ran
a]kalmazott segédeszk őzt basznélja,
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
knzdő vizsgáző írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
ktizde vízsgáző a szóbeli izsgát írásban teheti le.o Ha avizsgáző a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után ktilön

helYiségben, vizsgáztata taná.r mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére
harminc Percet kell biztosítani. A dolgozatot a izsgáző vagy a Ázsgáző kérésére a
vizs gáztatő t anat felolvas s a.

' EgY vizsganapon ery vtzsgáző vonatkozásában legfeljebb harom írásbeli izsgát
lehet megtartani.

o A. vizsgák közőtt a izsgáző kérésére legalább
püenőidőt kell biztosítani.

tiz, Iegleljebb harminc perc

o A PÓtló vizsga - sztikség esetén újabb püenőidő beiktatásával - harmaük
vizsgaként is megszerve zhető.

' Ha avizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a
vizsgáző feladatlapját, tűqa, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel
Pontos idejét, alŰtJa és visszaadja avizsgázőnak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A
vizsgáztató Pedagógus a szabál;rtalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti
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az iskola igazgatőjának, aki az fuásbeli üzsga befejezését követően haladéktalanulr
kivizsgálja a szabélytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója Sa megállapításait részletes jegyzólrönyvbe foglalja, amel5rnek tartalmaznia kell " L6
vizsgáző és a üzsgáztato pedagőgus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden
olyan tÁnyt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének
kivizsgálását. A jeryzőkönyvet a vizsgáztatő pedagőgas, az iskola igazgatőja és a
vizsgáző írja aJá. Aizsgázó ktilönvéleményét a jegyzőkőnJrvTe távezetheti.

. Az iskola igazgatőja az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a
feladatlapokat - az üres és a piszkozatokat tartalmaző feladatlapokka] együtt - a
kidolgozási idő lejártaltal átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzíkönyveket
aláírásával - azidőpont felttintetésével - lezfula és a vizsgairatokhoz mellékeli.

. Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztatő pedagógus kijavítja, a hibákat,
tévedéseket a vizsgázó altal használt tintától jól megktiüonböztethető színű tintával
megielöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.

. Ha avizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítasa során arra afeltételezésre jut,
hogy a izsgáző meg nem engedett segédeszközt hasznalt, segítséget vett igénybe,
megállapításátrávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgaiőját.

o Ha aizsgáző a vizsga során szabalytalanságot követett el, az iskola igazgatnjáből
és két másik - a vizsgabizottság munkájában tészt nem vevő - pedagógusból á]ló
háromtagú bizottság a cselekmény súlyoss ágának mérlegeli, és

o a vizsgakérdésre adott megoldast részben vagy egészben érvénytelennek
nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívtiü hagyásával értékeli a vizsgán
nyújtott telj esítményt,
o az adott tantargyból - ha az nLem javítóvizsga - a vizsgázőt javitnizsgáta
utasítja, vagy
o amennyiben a vizsga javítóvizsgaként kertiüt megszervezéste, a vizsgát vagy
eredménytelennek nyilvánítja, v&sy az e|ső pontban foglaltak szerint értékeli a
vizs gázó telj e sítményét.

o § szabalytalansággal összefüggésben hozott dtintést és annak indokait
hatat o zatba kell fo glalni.

. Egy vizsgázőnak ery napra legfeljebb három tanüárryból szewezhető szóbeli
vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vtzsgáző tartózkodhat.

o A vizsgázőnak legalább tíz perccel korábban -eg kell jelennie a vizsga
helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgaesoport megkezü a vizsgát, ame\zbe
beosztották.

o § szóbeli vizsgán a vizsgáző tantargyankénthűz tételt vagy kifejtendő feladatot,
és - amennyiben szükséges * kiválasztja a tétel kifejtéséhez sztikséges segédeszkozt. Az
eryes tantargyak szóbeli vizsgéúhoz sztikséges segédeszközőlaű a izsgáztató tanat
gondoskodik.

. Minden vizsgázőnak tantargyanként legalább harminc perc felkésztilési időt kell
biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkésziilési idő alatt a vizsgáző jegyzetet
készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy_ery tantarryból ery
vizsgázó esetében a felelteés időtartama tizenőt percnél nem lehet több. A vizsgázők a
vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, eg5rrnást nem segíthetik. A tételben
szereplő kérdések megoldásának sorrendj ét a vizsgázó hatátozza íneg.

o § vizsgáző segítség nélktil, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem
tudja folytatni vary a vizsgatétel kifejtése sor:ín sulyos táígy!, logikai hibát vét, a
vizsgabízottság tagjaitól segítséget kaphat.

o d izsgabizottság tagiai a tétellel kapcsolatosan a vtzsgázőnak kérdéseket
tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vtzsgáző a tétel kifejtését befejezte, vagy a
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tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájábol nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel-
kifejtése során súlyos tárgyi,logikai hibát vétett. Aizsgázó a tétel kifejtése során akkor D6
szakítható félbe, ha súlyos tátgi,logikai hibát vétett, vary a rendelkezésre á]ló idő D6
eltelt.

o Ha a vizsgáző a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot átal el, azaz
feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök ery alkalommal póttételt
h:úzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell
kialakítani úry, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell
kerekíteni, majd az osztélyzatot ennek alapján kell kiszámítani.

o Ha a vizsgáző a feleletet befejezte, a következő tantaryybő| tőrtérrlő tételhúzas
előtt legalább tizenöt perc püenőidőt kell számáta biztosítani, amely a]att a
vizsgahelyiséget elharyhatja.

. Amikot aizsgáző befqezte a tétel kifejtését, aizsgabízottság elnöke távezeti a
javasolt értékelést a izsgajegyzőil<<inywe.

o A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
kíizdő izsgáző szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgatő
engedélye alapján

o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
kíizdő vizsgáző számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg
kell növelni,
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
knzdőizsgázó a szóbeli izsgát írásban teheti le,
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
kírzdő vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli izsgát tehet.

. Ha a vtzsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vtzsgát
tegyen vagy a szóbeli izsgát írásban terye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli
vizsgatészekből áll, két vizsgatételt kell híznia, és az engedélynek megfelelő tételeket
kell kifejtenie. A felkészriléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezéste éllő időt tételenként
kell számítani. A vizsgáző kérésére a másoük tétel kifejtése előtt legfeljebb tiz perc
püenőidőt kell arlni, amely alatt a vtzsgáző a vizsgahelyiséget elhagyhatja.

o Ha a szóbeli vizsgán aizsgází szabálybalanságot követ el, vagy a üzsga rendjét
zavarla, a vizsgabizottság elnöke ftgyelmezteti a vizsgázőt, hogy a szóbeli vízsgát
befejezheti uryan, de ha szabálytalanság elkövetését, a üzsga rendjének rnegzavatását a
izsgabízottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A firyelrneztetést a
vizsga jeg5lzőkönyvében fel kell ttintetni.

o A szóbeli vizsgán és a ryakorlati vizsgán elkövetett szabalytalanság esetében az
igazgatóazfu ásbe|tvizsgaerrevonatkozórendelkezéseitalkalrnazza.

o § független vízsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vtzsgát a
korrrrányhiv atal szew ezi.

o A tanuló - kiskorú tanuló esetén a sziilője - a félév vary a tanítási év utolsó

napját mege|őző harmincaük napig, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7)

bekezdésében meghatátozott esetben az engedély megadását követó öt napon beltil
jelentheti be, ha osztélyzatának megállapítasa céljából független üzsgabizottság előtt
kíván szétmot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantargyból
kíván vtzsgát tenni. Az iskotra igazgatőja a bejelentést nyolc napon beliil továbbítja a
kományhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi
meg a vizsgát.

o A tanuló * kiskorú tanu]ó esetén a sziilője - a bizonyítvány átvételét követő
tizenöt napon beltil kérheti, hory amennyiben bármely tantarryból javitóvtzsgára
utasították, akkor azt figgetlen vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet
nyolc napon belii] továbbítla a kormányhivatatnak.
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o A kormányhivatal által szewezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagia--
az a pedagőeus, akinek a vizsgázó hozzátartozőja, továbbá aki abban az iskolában tanít, §9
amellyel avizsgáző tanulói jogyiszonyban áll. t6o A tanuló ftléü osztalyzatáről a szíiőt az értesitfuen (az el|enőtzőben) kiállított
félévi értesítőben kell tájéko zt atni.

. Ha a tantárry oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztélyzatát az év végi
bizonyítványban is fel kell tiintetni.

o Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi
tanterve, szakmai programja az évfolyam követelményének te$esítéséhez egy tanítási
évnél hosszabb időthataroz tneg, a félévi osztáIyzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az
év végi osztályzatot peüg a tanítási idóvégén kell megállapítani.

. Ha a tanuló egy vary több tantarry tiibb évfolyamra megállapított követelményeit
ery tanévben teljesíti, osztéiyzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a
tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztélyzatokat
valamennyi elvégzett évfolyam bízonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem
teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantargyak osztalyzatát
a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell ttintetni, és a vizsga évében, ezt
követően az adott évben kiá]lításra kertiüő év végi bizonyítványba be kell írni. E
rendelkezéseket kell a]kalmazni abban az esetben is, ha a tanu]ót az alapfokú művészeti
iskola magasabb évfolyamára vették fel.

o Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot
tudásáról, avizsgáztatő intézrrrény a tanuló osztélyzatáról a törzslapon történő bejegyzés
céljáből három napon belti] írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanu]ói
jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséró1- figyelembe véve a független

vizsgabizottság által adott vary a vendégtanulóként szetzett osztályzatot - azaz iskola
dönt, amellyel a tanu]ó tanulói jogviszonyban áll.

o Ha a tanu]ó valamely tantargyból elórehozott érettség1 vtzsgát tett, ezáltal az
adott taatalgy tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán
vagy évismétlés esetén e tantárry tanulásával kapcsolatban a pedagógiai programban
foglaltak szerint kell eljarni.

o Ha a tanuló - a sziiő kérelme alapján * a tankötelezettségének magántanulóként
kíván eleget tenni, és az iskola igazgatőjáaak megítélése szerint a tanulónak ez
hátrányos, akkor az etTe irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon beliil az
iskola igazgatőja megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyennekjóléti szolgálat
véleményének kikérése után dtint anól, hogy a tanu]ó milyen módon teljesítse
tankötelezettségét. Ha]mozottan hátrányos belyzetű tanu]ó esetén az iskola
igazgatőjának a dtlntéshez be kell szeteztie a gyenrrekjóléti szolgálat véleményét. A
gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon beltil ktiteles megküdeni véleményét.

o Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a sziiő kérelme alapján
magántanulóként tesz eleget, felkészítés&őI a sziiő gondoskoük, a tanuló eryénileg
készii] fel. A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola
igazgatója köteles tájékoztatnl a tanu]ót és a sztilőt a magántanu]ó kötelességeirőI és
jogairól. A magántanu]ó az igazgatő előzetes engedélyével vehet tészt a tanórai vagy
eryéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehető a napkozibe és a
tanuló s zobai foglalko zásr a.

. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot
ellátó itttézmény szakértői véleménye alapján f,4lrrlp{lyait magrántanu]óként folytatja,
iskolai neveléséró1 és oktatásáról, felkószítésétőI, érdemjegyeinek és osztélyzatainak
megállapításarőI, az e|thez sziüséges pedagógusokról a szakérői véleményben foglaltak
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szerint az az iskola gondoskoük, amellyel a tanu]ó tanulói jogviszonyban áll. Azr-
iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosít ásatől N

o a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő Md
tanuló esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,
o sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fóvárosi, megyei ataző gyógypedagógusi
halózat keretében kell gondoskodni.

. Az iskola köteles gondoskodni a tanu]ó felkészítéséről, érdemjegyeinek és
oszta7yzat:ának megállapításaról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapjrán otthoni
ellátás keretében részesiiLl tartós győgykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja
tanulmányait.

o Ha a tanuló nem teljesítette az évfotyamta előírt tanulmányi követelményeket,
tanulmrány att az évfolyam megismétlésével folytathatja.

. Ha a tanuló a következő taaév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi
követelményeknek, ntert az előírt vizsga letételére a nevelőtestiilettől halasztast kapott,
az engedélyezetthatáidő|ejártatg tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.

. Az évfolyam megismétlése - kivéve, ha a tanuló betöltötte atizenhatoük életévét

és nem végezte el az altalános iskola hatoük osztalyát - nem tagadható meg abban az
iskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az iskola
igazgatíja köteles segítséget nffitani altboz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait
másik iskolában vagy a Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa.

. Ha a tanu]ó tészéte engedélyezték, hory a sikeresen befejezett évfolyamot
megismételje, kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra lépésró1 a megismételt iskolai
évfolyamon elért év kOzbeni érdemjegyek, félóü és tanítási év végi osztéiyzatok alapján
kell donteni.

o A tanu]ó bizonltványának kiadását az iskola semmilyen indokkat nem
tagadhatja meg.

10. A tanulói jogyiszony
keletkezése

A Nemzeti köznevelési törvény 50.§-a kimondja:

,1A. tanulói jogviszony felvétel vary átvétel űtján keletkezik. A felvétel és az
átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételtőI az iskola
ígazgatója dönt."

1. Iskolánk a beiskolázási körzetébőI - melyet a kormányhivatal határoz meg -
minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Amennyiben van még hely,
akkor felvehet az iskola beiskolázási körzeten kíviilról jaró tanulót is.
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2. Nemzetiségi osztályba jelentkezés esetén a sziilő a Nemzetiségi irányelvT-
mellékletében talrá]ható kérelem kitöltésével vállalja e nevelési forrrrát. A OO
nemzetiségi nevelésbe felvett tanulók esetében előnyt élveznek azok,,kik " 

D6
kérelem nyilatkozatát is kitöltötték.

8. Az első évfolyambatöftÁnő beiratkozás feltétele, hogy a g7errrrek az adott naptári
évben a hatoük életévét augusztus 31. napjáig betöltse. A sziiLlő kérelmére a
korrnányhivatal - szakértőibizottség véleménye alapján - engedélyezheti, hory a
gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. / 45.§(2)l

4. Az első évfolyambatör"tÁnő beiratkozáskor be kell mutatni:

o d g7ermek sztiletési anyaktinyvi kivonatát,
o § sziilő személyi igazo|vényát,
o § ryermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás

volt),
o A nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményt (ha a gyermek nem volt

óvodás, vagy ha az ővoda a nevelési tanácsadó izsgálatátjavasolta),
. sziikség esetén a szakértői bizottság véleményét.

5. Az iskolába felvett tanulók osztályba vary csoportba való beosztásfuóI _ a
szakmai munkaktizösség véleményének kikérésével - azigazgató dönt.

6. Az osztalyba, csoportba sorolás szempontjai
. osztályba sorolásnál lehetőIeg azonos képességű osztályok jöjjenek létre
. Ha lehetőség van csoportbontásra, nyelvi csoportoknál azonos képességíí

tanulók kertiljenek egy csoportba és a csoportok létszétma megközelítőleg
azonos leg7en

o Nemzetiségi nevelést vá]asztók ery osztályba kertiljenek, amennyiben több
osztaly is szervezőük ery évfolyamon

7. A másoük - nyolcaük évfolyambatörénő felvételnél be kell mutatni:

o § tanuló anyakönyvi kivonatát,
o A szilő személyi igazolvényát,
. Az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,
. Az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
o § másoük - nyolcaük évfolyamba jelentkező tam:/.ónak - az iskola helyi

tantervében meghatározott követelmények alapján összeáütott - szintfelmérő
izsgát kell tennie horvát vary német nemzetiségi nyelvbőI, és azokbíl a
tantargyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonltvány bejeg5lzése
alapján - nem tanult.

8. A külfrldrű érkezett tanulónak ktiüönbözettvtzsgat kell tennie afő tantargyakból
szóban vagy írásban, melyek az adott évfolyam minimumkövetelményeit
tartalmazzél<.

9. Amennyiben a tanuló valamely tantarg7ból a szintfelm&ő vizsgán az e|őirt
követelrnényeknek nem felel meg, a vtzsgát az adott tantaryyből két hónapon
beltil megismételheti.Ha az ismételt vizsgán a teljesítménye újból nem megfelelő,
az évíolyamot köteles megismételni, ill. tanév közben az e|őző évfolyamra
beiratkozni.

10. Nemzetiségi nyelvbó1 ery év haladékot kérhet a szilő írrásban gyermeke számára
a pótlásra, ha úry nyilatkozik, hogy őis kötelezettséget vállal afelzfukőztatásból.

11. Az iskola betratkozási körzetén kíviil lakó tanuló felvételétű a sziiő kérésére, a
tanu]ó e|őző tanulmányi eredményére, ill. magatartas és szorgalom
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érdemjegyeinek, va]amint az adott évfolyamra járő
fig7elembe vételével az iskola igazgatója dönt.

tanulók létszátnának-
@
L!íJ

1.

2.

4.

5.

6.

A napkcizibe, tanulószobára való felvétel a sztilő kérésére történik.
A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában és augusztusában, illetve
első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni.
Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.
Beíratás esetén joga van egyszer azt módositani lazaz a tanulót kivenni/.
Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló
tanulót felvesz.
Amennyiben a napközis csoport létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt
létszámot, a íblvételi kérelmek elbírálásánál előnl élveznek azok a tanulók,

o akiknek mindkét szülője dolgozik,
o akik nehéz szociális körülmények között élnek.
o sajátos nevelési igénytí gyermekek.

A tanévközi szünetekben csoportalakításhoz elegendő szülői kérelem esetén jelzi az
önkormanyzat felé, hogy napközis ellátást és étkezést biztosítására van szükség.

11. Ir{emzetiségi oktatás

1 1. l_. Küldetésnyilatk ozat
A német-és horvát nemzetiségi oktatás megvalósítja az iskolai nevelés és

oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a német és horvát
nyelv tanulását, a magyarctszágl németek és horvátok, történelmének, szellemi
és anyagr kultúrájának megismerését, a haryományőrzést és teremtést, az
önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását.

A német -és horvátajkú lakosság történetének tanulmányozása a magTar
államalapítástól napjainkig elvezeti a tanulókat ahhoz az objektív tényhez, hogy
a kisebbség sokszínúségével és kisugarzásával hatást gyakorol a többségi
nemzetre.

A történelmi ismeretek segítséget nffitanak az előítéletek megielenési
formáinak felismerésében és a jelenség hátteftnek feltárásában. A fratalok
megtanulnak eligazodni a mai kisebbségi helyzetben, megismerik a
szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá ősztönzést kapnak, hogy a
tanulmányok befejezése után is foglalkozzanak a magTarország1 németek
kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit.

7.
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A multikulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi kulturális--
sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére Qnevelünk. E9

A tanulók megtanulják a magyarcrszág1 németek és horvátok helyzetét az
európai dimenzióban elhelyezni. A nemzetiségi oktatás tartalmi követelményei a
Nemzetiségi nevelés és oktatás irányelve követelményeit veszik alapul. A
nemzetiségi oktatásban kiemelt szerepe van a német nyelv (a kisebbség nyelve),
irodalom és kultúra tanításának. A nyelv tudása lehetóvé teszi az irodalmi
értékek megismerését. A nyelv közösségalakító. E feladatát a népismeret, a
kultúra megismerésével eryütt képes ellátni. A nyelv tanítása gyakorlati nyelvi
készségek kialakítására, a kisebbség nyelve szóbeli és írásbeli megértésére,
illetve művelt köznyelvi szintű használatára törekszik. Az irodalmi nevelés
központi feladata, a maryarországl német, horvát irodalom megismertetése, az
irodalom (olvasás) megszerettetése.

A 8. osztály végére a tanulók megtanulnak hallott, olvasott, (látott) szöveget
megérteni, magukat szőban és írásban kifejezni, saját véleményüket
megfogalmazni, vitázni. A tanulmányi idő folyamán olyan biztonságos és
gördülékeny szóbeli és írásbeli nyelvhasználatta tesznek szett, mely lehetővé
teszi, hogy a nyelv űgy az ismeretszetzés és továbbadás, mint a társalgás,
szótakoztatő időtöltés eszköze legyen számukra. A hivatkozott irányelvek
előírásai szerint a nemzetközi nyelvi szintek rendszerében értelmezhető A2-es
szintet érik el üákjaink. (6. év végére peüg az Al-es szintet kell elérniük.)

1I.2. Helyzetelemzés
Az általénos iskola nemzetiségi nyelvoktató iskola. A törvényi előírásoknak

megfelelően a ryerekek elsó osztálytól kezdődően heti öt órában sajátíthatják el a
német nemzetiségi nyelvet, ill. a horvát nemzetiségi nyelvet. Emellett heti 1
fuában az adott nemzetiség hagyományait, jellemzőit ismerhetik meg a
nemzetiségi népismeret tanórákon.

A nemzetiségi nyelvoktatásban probléma, hogy a csaláü nyelvi háttér _
szülÓlr,, nagyszülóil< nyelvtudása, segítség az otthoni tanulásban - egyre kevésbé
van jelen, Így leginkább az iskola saját magáta támaszkodhat a nemzetiségi
hagyom ányok tov ábbörökítésében és a nyelv elsaj átítás áb an.

Az általános iskolába beiratkozott tanulók első osztálytőI kezdődően a
nemzetiségi nevelés - oktatás irányelvei szerint tanulják a német, ill. a horvát
nemzetiségi nyelvet. Az iskolai nyelvoktatás fotytatása az óvodában elkezdett
játékos, élményszerű nyelvtanulásnak. Célunk, hogy az óvodat automatizmusok
tudatossá és konkréttá váljartak, beleértve a mondókák, játékok, dalok által
t artalmazott s z ókinc set és nyelvh aszn ál ati szab ály okat.
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11.3. A nemzetiség iskolai oktatásának irányelveinek
megvalósulása

j_"{ ."3.,i. §{,*rü:á*y,§;,lls lry :iat§q$rá}§,

].. A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezését az uryanazon
nemzetiség}tez tattozők által benffitott kérelem kitöltésével kezdeményezhetik a
szülőlr, törvényes képviselők. A kérelmet minden év május 31-ig kell benyújtani a
feladatellátás kötel ezettjéhez.

2. Amennyiben legalább nyolc, azonos nemzetiséghez tartoző szilő azt
kezdeményezi, a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást a kérelem beérkezését
követő naptári évben kezdődő tanévtőI felmenő rendszerben meg kell szervezai,
feltéve, hogy legalább nyolc gyermek, tanuló valóban be is iratkozik az iskolába.

3. Ha az ugyarlazon nemzetiséghez tartoző tanulók létszáma nem teszi
lehetővé, hogy ery településen belül a nemzetiségi nevelés-oktatást
megszervezzék, az állami intézményfenntartó központ beszetzi az érintett
országos nemzetiségi önkormányzat állásfoglalását, hogy kíván-e a liegészítő
nemzetiségi feladatok ellátásara i skolát létesíteni és fenntartani.

4. A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételt a szülők
nyilatkozat kitöltésével igényelhetik. A nyilatkozat nemzetiségi iskolai nevelés-
oktatás esetén a tanulói jogviszony megszúnéséig vary a kérelem visszavonásáig
érvényes.

5. Legkésőbb május utolsó munkanapjáig írásban kell bejelentenie a
szülőnek, vagy ha a tanuló a tizenneryedik életévét betöltötte, a szilőnek és a
tanulónak együttesen, amennyiben a tanuló a következő tanítási évtőI nem kíván
tészt venni a nemzetiségi nevelés-oktatásban.

6. A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás iránti, a következő naptári évben
kezdődő tanévre vonatkozó igényt az első iskolai évfolyamra beiratkozni
szándéko zők kM ében a feladatellátás kötelezettj e méri fel.

1.í"§.:t. §trm:ee*'i-,ig,*p:.i §sk*ini x;,*vcl§és-c,,ir&;,,i;ás ;általárros

.iu;, 
j ,ú*: ,ltt ln,l_ii

1. Iskolánk a nemzetiségi nevelés-oktatást a nyelvoktató nemzetiségi
nevelés-oktatás formában biztosítja. A nyelv tanításával, az irodalom és a
nemzetiségi népismeret témaköreinek elsajátíttatásával hozzájáru| a
nemzeti ségi nevelés-oktatás célj ainak megvalósí táséútoz.

2. A nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási forma esetén a népismeret
követelményeihez kapcsolódó tevékenységek lehetnek

. kézműves foglalkozások,

. népzenei, néptánc foglalkozások,
o nemzetiségi témájű filmek,
o színházi előadások,

F=
@
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. nemzetiségek történelmével, hagyományaival, képző-
iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése,

o író-olvasó találkozőknemzetiségi alkotókkal,
o találkozőknemzetiségi közéleti személyiségekkel,
o tészvétel nemzetiségi művészeti-kulturális programokon.

3. A nyelvoktató nevelési-oktatási formában a heti kőtelező órakeretbóll a
nemzetiségi nyelv és irodalom oktatására a horvát, német nemzetiségi nyelv
oktatására legalább öt tanfuéú, szükséges biztosítani. A nemzetiségi
népismeret tantátgy oktatására minden évfolyam esetében heti egy tanótát,
évi harminchét tanőrát, kell biztosítani.

§_l_.4" Nerrazetiségi xT evelés feladatai

11.4.1. Altalános feladatok
A nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást végző iskola a Nemzeti alaptantervben

és a Nemzetiség iskolai oktatásának irányelvében foglaltakkal összhangban
valósítj a meg célki tűzéseit.

A nemzetiségi nevelés-oktatás - a magJraíország1 köznevelési rendszer
részeként - megvalósít4a az iskolai nevelés-oktatás á]talános céljait és feladatait,
és e mellett biztosítja a nemzetiség nyelvének tanulását, a nemzetiség nyelvén
való tanulást, a nemzetiség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának
megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását, a
nemzetisési j ogok megi smerését és gyakorlását.

A nemzetiségi nevelés-oktatás segíti a nemzetiséghez tartoző tanulót abban,
hogy megtalálja, megórizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja
és másoknak is megmutassa a nemzetiség értékeit, erősítse a közösséghez va!ő
kötődést.

A nemzetiségi nevelés-oktatást folytató intézményekben arra kell törekedni,

a) hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális
gazdagság elónyei, és alakuljon ki a tanulókban a reális nemzetkép és
nemzetiségkép,

b) hogy a tanulók felismerjék az előítéletek és kirekesztés megielenési formáit,
és megismerjék a jelenség hátteftt, veszéIyeit, az emberi, állampolgári és
nemzetisési josok megsértésének jelenségét, és a jelenség elleni fellépés jogi,
illetve eryéb eszközeit.

és--
6§]
@

62



A nemzetiségi nevelés-oktatás fejlesztési feladatai a Nemzeti
fejlesztési feladatait veszik alapul.

ln"a,
alaptanterv :'_t

' l,((C]l,.,-/

Az anyanyelv (nemzetiség nyelve) és irodalom, valamint a nemzetiségi
népismeret tartalmát nemzetiségenként üfferenciált részletes fejlesztési
fel adatok };'at ér ozzák meg.

A) Az anyanyelv (nemzetiség nyelve) és irodalom

1. A nemzetiségi nevelés-oktatásban kiemelt szerepe van az anyarlyelv (a
nemzetiség nyelve), irodalom és kultúra tanításénak. A nyelv tudása hozzájaral
a nemzetiségi azonosságtudat formálódásdhoz,lehetővé teszi az irodalmi értékek
megismerését. A nyelv közösségalakitő és -megtartó ető. E feladatát a
nemzetiségi népismeret, kultúra megismerésével együtt képes ellátni.

2. A nemzetiség nyelvének tanítása gyakorlati nyelvi készségek kialakítására,
a nemzetiség nyelve szóbeli és írásbeli megértésére, illetve művelt köznyelvi
szintű használatáta törekszik. Az irodalmi nevelés központi feladata, a
nemzetiség és az anyaotszág irodalmának megismertetése, az irodalom (olvasás)
megszerettetése, az anyanyelven (a nemzetiség nyelvén) az olvasási kedv
felébresztése és megerősítése.

3. A hagyományos nyelvoktató és a bővített nyelvoktató nevelési-oktatási
formában a nemzetiségi nyelv és irodalom helyi tantervét a nemzetiség nyelvén
(esetleg maryar nyelven is) a nemzetiségenként meghatározott részletes
fejlesztési feladatok alapján kell megalkotni. A fejlesztési feladatok
meghatározásénak alapja az aktív nyelvhasznáIat, a szókincsfejlesztés, valamint
a tanulók életkori sajátosságait figyelembe vevő kommunikációs képességek
fejlesztése.

4. Az anyanyelv (nemzetiség nyelve) és irodalom kapcsolata az európai nyelvi
szintekkel: A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán
meghatározott szintekkel. A hagyományos és bővített nemzetiségi
nyelvoktatás esetén a tankötelezettség végére a tanulónak magasabb
szintú, önálló nyelvhas ználJiővá kell válnia (B2).

Az anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nyelvoktatás esetén az európai
hatfokú skálán a mesterfokú nyelvhasználói szint elérése (c1) a köznevelésben
alapfeladat. Az alaptantervi követelmények az általános iskola végére minden
diák számára legalább a 81 vag5l B2 szint elérését tűzik ki célul. A 9-I2.
évfolyamra az eatőpai középszint (B2) vary a mesterfokú nyelvhasznáIői szint
(C1) elérése a cél.
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Nemzetiségi nyelv

Hagyományos és bővített nyelvoktató
forma

Anyanyelvű ós kétnyelvű forma

B) A nemzetiségi népismeret

1. A nemzetiségi népismeret az adott nemzetiség nyelvén és magyar nyelven
nemzetiségenként meghatározott részletes fejlesztési feladatai a Nemzeti
alaptanterv több múveltségi területéhez kapcsolódnak azok tattalmdhoz és
szetkezetéhez ig azodn ak.

2. A nemzetiségi népismeret általános témakörei:

a) Anemzetiség nyelve, taryyi és szellemi kultúrája

b) A nemzetiség történelemalakító és kultúraformáló szerepe, civilizációja

c) Nemzetiségi és állampolgári jogok.

3. A nemzetiségi népismeret önálló tantárgyként történő tanítása mellett
szükséges, hogy tanórán kívüli tevékenységek formájában is - a nemzeti
köznevelésrŐI sz6lő törvény alapján rendelkezésre álló időkereten belül - (mint p|.
a szakkörök, a táborok, a kirándulások, a népdal- és tánckörök, a játszóházak, a
színjátsző körök, a zenekatok) megielenjen. Pedagógiailag kiemelt értékű atárgi
és szellemi (néprajzi, népdal stb.) sJújtőmunka, az alkotő tevékenység, az eryéni,
illetve csoportos kutatás, projektmunka.

1-I-.4.3. A nemzetiségí nevelés - oktatás helyí feladatai
A tanulóban ki kell alakítani az igényt és a képességet, hogy gondolatait,

véleményét és javaslatait tudásának megfelelően ki tudja fejezni a kisebbségi
nyelven.

.. A kisebbségi oktatásnak tartalmaznia kell multikulturá]is témákat is.
Osztönözni kell a tanulókat a helyi szokások gyűjtésére. Meg keII ismertetni
velük a helyi német/ horvát kisebbség múltját és jelenét, fontosabb ünnepeit,
szokásait.

Kapcsolatok kialakítására kell törekedni más német/horvát nyelvet oktató
iskolákkal. Ezek a kapcsolatok teszik a ryermekek száméta élővé a nyelvet, és
motiválja őket a tanulásra. Ápohi kell a meglévő testvériskolai kapósolatot a
horvát lPoí,egal testvériskolával. Keresni kell újabb testvériskolai kapcsolatokat,
ahol a német nyelv ryakorlása is megoldható.
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A tanítási órákon kívüli lehetőségekkel is élni kell: játékdélutánok,T-
vetélkedők, pályázatok, kirándulások, később lehetőség szerinti csereutazások §J
tehetik eredményesebbé, élményszerűbbé a nyelvtanulási. @

A üákleve|ezés, közös ismerkedést elősegítő ügitális felületek (eryéni és
osztályonkénti) segítése és közös projektek készítése is célja iskolánk kisebbségi
nyelvoktatásának.

11.4.4. Tanórán kívüli nemzetiségi tevékenységek
Tanulmányi versenyek

Minden tanévben az aktuális versenykiírások közül vél,asztják ki a
szaktanárok azokat a versenyeket, amelyeken tanulóink részt vesznek, ptőbaru
tehetik nyelvismereteiket és összemérhetik tudásukat más intézmények
tanulóival.

Rendszeres részvétel biztosított:

. Járási és területi német, horvát versenyeken, szavalóversenyeken, nyelvi
versenyeken

o oktatási közlöny által meghirdetett nemzetiségi versenyen
o A helyi szavaló versenyeken.

Nern zetiségi proj ektnapok

Minden tanévben szerepel az éves munkatervben egy nemzetiségr nap. Ezen
a napon a falu életéhez kapcsolódó helyszíneket felkeressük valamint a horvát -
és német dal-és tánctanítás is a kulturális program tésze.

Nern zetiségi hagy omrány őr ző pro gramok

o A Márton-nap hag7om áay énak felelevenítésére lampionos felvonulást
szervezünk, ahol a szilők, helyi lakosok is részt vesznek.

. lívente tésztveszünk a helyi nemzetiségek napján

. December elején szewezzik meg a helyi horvátság hagyományos
Borbála-jarását.

. Decemberi ünnepkörhöz tartoző Betlehemezés is a hely, horvát
szokások tésze, melyre a pedagógusok készítik fel üákjainkat.

Nemzetiségi feilépések és bemutatók:

o karácsonyi műsor,
o Horvát nap,
o Német nap,
o kulturáIis bemutató,
o Adventi gyertyagyújtás.
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12. Az elsősegély-nyűtási
al api smeretek el s aj átítás ával
kapcsolatos intézményi terv

Iz.t. Az elsősegély-nyűtási alapismeretek
elsajátításának célja, hogy a tanulók

. ismerjék meg az elsősegé|ynyíjtás fogalmát

. ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb
alapfogalmakat

. ismerjék fel a vészhelyzeteket

. tudják a legryakrabban elóforduló sérülések élettani hátteftt, varható
következményeit

o sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat
. ismerkedjenek meg a mentőszolgáIat felépítésével, működésével
o sajátítsák el, hogy mikor és hogyan kell mentőt hívni.

12.2. Az elsősegély-nffi tási alapismeretek elsaj átításával
kapcsolatos kiemelt feladatok

. a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához sztikséges készségekkel
és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén

o a tanulóknak bemutatjuk és ryakoroltatjuk velük az elsősegélynffitás
alapismereteit
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. a tanulők az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanóránT-
kívüli ( eryéb ) foglalko zások keretében - foglalko znak elsősegély - §
nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel §9

. javasoljuk a pedagógusok részvételét elsősegély - nyqjtási alapismeretekkel
foglalkozó továbbképzésen.

t2.3. Az elsőse§ély-nyújtási alapismeretek elsqi átítását
elsősorban a követke ző tev ékenységek szolgáli ák

. a helyr tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagathoz kapcsolódó
alábbi ismeretek

t2.4. Osztályfőnöki órák anyaga

. az ötöük nyolcaük évfolyamon az osztályfőnöki őráll-< tanóráin
feldolgozottelsósegéIy_nffitásialapismeretek:

o/

TANTARGY ELSOSEGELY - I.nTJJTASI ALAPISMERETEK
környezetismeret - segélvkérés, mentó'lrértesítése

természetismeret
- ájult beteg ellátása
- sebellátás
- vérzéscsillapítás

biológia
- rovarcsípések
- légúti akadály
- aftérjrás és ütóeres vérzés
- mozgás-szervrendszer sérülései,

teendők

kémia
- mérgezések
- vewszer okozta sérülések
- savmarás
- égési sérülések
- fomázás
- szén-monoxidméts,ezés

fizika
- égési sérülések
- forrázás
- áramütés okozta sérülések

testnevelés - magasból esés



teendók közlekedési baleset esetén, segítségnffi tás baleseteknél
a mentőszolgáJ,at felépítése és működése
a mentók hívásának helyes módja
az iskolai egészségügyi szolgálat ( iskolaoryo§, védőnő ) segítségének
igénybe vétele félévente ery alkalommal az ötöük - nyolcadik
évfolyamon egy - ery osztélyfőnöki óra megtartásában az elsósegély
- nffi tási alapismeretekkel kapcsolatban.

L2.5. Az egészségnevelést §zolgáló egyéb (tanórán kívüli)
foglalkozások

évente ery egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély
nyújtással foglalkozó projektnap ( témanap ) szervezése az a|só és a felsó
tagozatos tanulók szátmáta.

@
@
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rr. HELYI TA}ITERV
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1. A tanórai foglalkozások őraterve,
és egyéb pedagógiai
fo gl alkozá s ok t a fordíth atő
időíeret megh atár ozása

l-.1. Kerettanterv
Intézményii:nk kétféle kerettanterwel dolgozik. A nemzetiségi nevelést _ oktatást
vélasztők esetében Nemzetiségi kerettantervet használjrrk, a nemzetiségi nevelést _
oktatást nem választók esetében Hagyományos tantervet használjuk.

H2OL2 = A kerettantervek kiadásának és jogállásrának rendj&ű sz6lő 5L|2OI2.6II. 21.)
számű EMMI rendelet mellékleteiként kiadott kerettanterv alapján készített helyi
tanterv

1.2. Óraterv a nemzetiségí nevelést választók esetében

I.Z.I.Aisó iagozat
maximálisan ensedél v ezett 25+2 25 +2 25+2 27 +2

évfolyamok
1. 2. 3. 4.

magyar 8 8 nl l

nyelv 0 0 0 2
nemzetisési nvelv 5 5 5 5
nemzetisési népismeret 1 1 1 1

matematika 5 5 5 4
erkölcstan 1 1 1 1

körnvezet 0 1 1 2
ének-zene 1 1 1 1
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vizuális kultúra 1 1 1 1

életvite1 1 1 1 1

testnevelés 5 5 5 5
osztálvfőnöki 0 0
szabadon felhasználható 0 0 0 0
ossze§ 28 29 28 30
osztályok heti időkerete (Nkt. 6.
melléklet) 52 52 52 bb
felhasználható időkeret tanórán
kívüli tevékenvséere 24 23 24 25
napktizi 10 10 10 10
felzárkőztatás 2 2 1 1

csoportbontás 6 6 6 6
szakkör 2 1 3 4

-']\r l]

lN

L.2.2. F'első tag*zat, §-6. óvfcl§yarn
maxrmalls oraszam 80+2 80+2

évfolyam
tantárry D. 6.
magJ/ar 5 5
idegen nyelv 2 2
nemzetiségi nvelv 5 5
népismeret 1 1

matematika 4 4
erkölcstan 1 1

természetismeret 2.5 2,5
történelem 2 2
ének 1 1

raiz 1 1

technika 1 1

informatika 1 1

osztalvíőnöki 1 1

testnevelés 5 5
osszes 32,5 32,5
osztályok heti időkerete (Nkt. 6. melléklet) 51 51
felhasználható időkeret tanórán kívüli tevékenvségre 18,5 18,5
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csoportbontás nemz. 6 6
c soportbontás informatika 1 1

szakkör és esvéb foelalkozások 11,5 11.5

6tN

1.2.3. Felső tagoza*, 7-8. évfo§yarn
maximális őtaszé-rl.l: 33 33

évfolyam
l. 8.

maryar 4 4
idegen nyelv 2 2
nemzetisési nyelv 5 5

népismeret 1 1

matematika 4 4
erkölcstan 1 1

fizíka 1.5 1.5
kémia 1.5 1,5
biolósia 1,5 2
ftildraiz 1,5 2
történelem 2 2
ének 1 1

ta]z 1 1

technika 1

informatika 1 1

osztalvfőnöki 1 1

testnevelés 5 5

szabadon
osszes ora 85 35
osztályok heti időkerete (Nkt. 6. melléklet) 56 oo
felhasználható időkeret tanórán kíviili tevékenvséptre 2I 2l
csoportbontás nemz. 6 6
cs o portbontás informatika 1 1

csoportbontás matematika 4 4
eryéni feilesztés 3 3

szakkör 7 l

Megieryzések:

o A hon-és népismeretet, a tánc-és díámát, az egészsétítant, az etikát, erkölcstant
és a mozgókép és méüaismeretet modulként tanítjuk.
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o Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként a német és angol nyelv tanulasátr
választhatják. '66

o Iskolánkban a üszlexiás, üszgráfiás, üszkalkuliás gyerekekkel eryéni v. tr-
kiscsoportos foglalkozáson fejlesztő pedagógus foglalkozik, akiknek a tanulási
képességeket vtzsgalí megyei bizottság logopéüai foglalkozást írt elő, azokkal
logopédus foglalkozik.

o A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai felételeit a
Nemzeti köznevelésrőI szőlő,2OI2. éü CXC. törvény 6. melléklete foglalja össze.

. Az órakeret évfolyamok kOzOtt átcsoportosítható, tagozatokkozott azonban nem.
o § délutáni foglakozások 16 őratg szeweződnek, illetve sziilői igény esetén 17

6tatg.
o Az évfolyamonkénti részletes tantargyi minimumkövetelményeket a Hely,

tanterv 1. mellék]ete tart almazza.
. Az adott tanéwe pontosított óratervet az adott tanév Munkaterve tari,almazza.

1.3. Oraterv a neínzetiségi oktatást nem választők esetében

1.3.1. A kötelezően választott kerettantervek

1.2.2. A szabadon tervezhető órakeret terhére

I.2.2.1. A szabadon válasáott kerettantervek
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1-4. évfolyam 5-8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Aváltozat
Idegen nyelv - Német Idegen nyelv - Német
Matematika Matematika
Erkölcstan Történelem, tarsadalmi és rfl lampolgári

ismeretek
Környezetismeret Hon és népismeret
Enek-Zene Aváltozat Erkölcstan
vizuális kultura Természetismeret
Technika életvitel és gyakorlat Biológia-egészségtan A v áltozat
Testnevelés és sport FizikaB változat

Kémia B vá|tozat
Földraiz
Enek-Zete Aváltozat
vizuális kultura
Irrformatika
Technika életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki



1-4. évfolvam 5-8. évfolvam
NPInformatika4. évfolyam l óra Dráma és tánc 6. óvfolyam 1 óra N

I.2.2.2. Űj tantárgyak

1-4. évfolvam 5-8. évfolyam
Német 3. évfolyam 1 óra Informatika 5. évfolyam 1 óra

Technika életvitel és gyakorlat 8, évfolyam
1 őra

1.3.1. Alsó tagozai,
maximálisan enged é|y ezett 25 25 25 27

évfolyamok
1. 2. 8. 4.

magyar nvelv és irodalom 8,5 8,5 7,5 7,5
idegen nyelv 1 2
matematika 4,5 4,5 4 4
erkölcstan 1 1 1 1

környezet 1 1 1.5 1.5
ének-zene 2 2 2 2
vizuális kultura 2 2 2 2
életvite1 1 1 1 1

informatika 1

testnevelés 5 5 5 5
osszes 25 25 25 27
osztályok heti időkerete (Nkt. 6.
melléklet) 52 52 ő2 bb
felhasználható időkeret tanórán
kívüli tevékenysérare 27 27 27 28
napközi 10 10 10 10
e§éni feilesztés. korrepetálás 5 5 5 5
tehetséggondozás, szakkör, sportkör,
esyéb foslalkozás 12 12 L2 10
kompetenciafeile s zté s 2
csoportbontás informatika 1
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tr-.3.2. Felső tagozaÉ, §-6. évfolyam
maximálisan enged ély ezett 28 28

évfolyam
ö. 6.

magyar nvelv és irodalom 4.5 4
idesen nvelv 3 3

matematika 4,ő 4
erkölcstan 1 1

természetismeret 2 2,5

történelem 2 2,5

ének 1 1

talz 1 1

technika 1 1

hon és népismeret 1

tánc és dráma _1

informatika 1 1

osztá]víőnöki 1 1

testnevelés 5 5

osszes 28 28
osztályok heti időkerete (Nkt. 6. melléklet) 51 51
felhasználható időkeret tanórán kívüli tevékenysépare 23 23
epyéni fe.jlesztés, korrepetalás 5 5

csoportbontás informatika 1 1

tehetséssondozás. szakkör. sportkör. esyéb foelalkozás I7 15

kompetenciafei le s zté s 2
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@N1.3.S. Felső tag*zat, ?-ti. óvfo§yam
maximális óraszám 31 81

évfolyam
7. 8.

map|yar 4 4
idesen nvelv 3 ó

matematika 4 4
erkölcstan 1 1

fizíka 2 1,5

kémia 1 2
biolóeia 2.5 1.5

ftildraiz 1,5 2

történelem 2 2
ének 1 1

talz 1 1

technika 1 1

informatika 1 1

osztályíőnöki 1 1

testnevelés 5 5

osszes ora 31 31
osztályok heti időkerete (Nkt. 6. melléklet) 56 Do
felhasználható időkeret tanórán kívüli tevékenysége 25 25
csoportbontás informatika 1 1

csoportbontás matematika, magyar 8 8

esyéni feilesztés, korrepetálás 5 5

tehets éeeondo zás. s zakkör. s portkör. e svéb fo slalkozás 11 l

felvételi elíkészítő 2

komoetenciafeile s zté s 2

Megieryzések:

. Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként a német nyelv tanu]rását választhatják.

. Iskolánkban a üszlexiás, üszgráfiás, üszkalkuliás gyerekekkel eg7éni v.
kiscsoportos foglalkozáson fejlesztő pedagógus foglalkozik, akiknek a tanulási
képességeket izsgalő meryei bizottság logopeüai foglalkozást írt elő, azokkal
logopédus foglalkozik

o A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a
Nemzeti közneveléstű szólő,2O1I. évi CXC. törvény 6. melléklete foglalja össze.

. Az órakeret évfolyamok között átcsoportosítható, tagozatok ktiztitt azonban nem.
o A délutáni foglakozások 16 őtéúg szeweződnek, illetve sznlői igény esetén 17

fuatg.
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. Az adott tanéwe pontosított óratervet az adott tanév Munkaterve tattalmazza.
tr
§-

Z.Tantárgwálasztás és
pedagógusvál a sztás lehetősége

A szülólr első körben a nevelési formák ktiztil valaszthat. Ennek megfelelően
iskolánkban nemzetiségi nevelés és hagyományos nevelési forma ktiztiLl valaszthat.
Nemzetiségi nevelésen beltil valaszható horvát és német nyelvoktató nemzetiségi
oktatás.

A sziiló']r lakóhelyük szerint választhatnak a kimlei székhelyintézrnény és az
ásványtátőítaglntézmény közril is. Erró1 előszőr a beiratkozásnal döntenek.

A nevelési forma váIasztása magában ltotdozza a Helyi tantervben megtalálható
Nemzetiségi óraterv és Hag5lományos óraterv közötti választást is. Aki nemzetiségi
nevelést váIaszt, arra a Nemzetiségi óraterv és helyi tanterv érvényes, aki pedig nem kér
nemzetiségi nevelést, aí-ra a Haryományos óraterv és helyi tanterv érvényes.

Az ótatervek választásával az adott, szabadon felhasználható órakeretr& is dönt a
szűő. A tanórák ktiztil váIaszthat a szil7ő

- etika vagy hit-és erköIcstan tantárgyak köztil,
- nemzetiségi nyelvoktató nevelés esetében horvát vagy német nemzetiségi nevelés

ktlztil.

A tanórán kívtili tevékenységek esetében - a köznevelési törvény alapján - az
osztályok heti idó]<eretén beltil, szakkörök, érdeklődési körök, múvészeti
foglalkozásokból választhat a szi7lő. Ezek lehetséges listáját a Helyi tanterv, aktuális
Iistáját pedig az adott tanév Munkaterve tartalrnazza.

A sztilő az fenn felsoroltakról minden tanév májusának utolsó napjaig dcinthet. Ennek
megszerve zése az igazgatő feladata.

Alsó tagozatban - amennyiben egy évfolyamon több osztály is indul - lehetősége van a
sztiLlőnek, hogy osztálytanítőt válasszon. ErtőI elsős gyermeke beíratásakor dOnthet. Az
osztáIyba soroláskor a sziiő véleményét is frgyelembe vesszük.
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Felső tagozatban szaktanári rendszerben tanított tantargyak esetében 

--
amennyiben több, azonos szakos pedagógus is rendelke zéste é/ll, a sziiő 

'"6.5"5 
@

nyilatkozatot tehet arról, hogy az azono§ szakos pedagógus közti] melyiket választja Ff,
gyermeke s z aktanárának.

Csoportalakítás esetében - amennyiben azt a szakos ellátottság lehetővé teszi -
vélaszthat a csoportokat tanító, azonos szakos pedagógusok ktiztil. A csoportalakítasnál e
szű6t dtintést az iskola figyelembe veszi.

Tanórán kívüli tevékenységek esetében, amennyiben több pedagógus is tart
hasonló felkészítést, foglalkozást, a szilő eldöntheti, hogy melyik pedagógus
fo glalkozásár a ít atj a be gyermekét.

S.Egyéb foglalkozások
szerv ezésének feladatai

Az I. fejezetben bemutatott tanórai és egyéb foglalkozások óraterve tartalmazza azt
az Óramennyiséget, melyet csoportbontásra és eryéb foglakozások szervezésére lehet
forűtani. A konkrét tanéwe szóló felbontás az adott tanév Munkatervében szerepel.

1. Iskolánkban délutáni foglalkozásokat 16 óráig szerveziink, sztilői igény esetén 17
őralg.

2. Alsó tagozatban a következő foglalkozások ktiztil választhatnak a sztilőil<:
a. Napközi - sziiőikérelem alapján
b. Eryéni fejlesztő foglalkozás, korrepetálás - pedagógus véleménye alapján
c. Fejlesztő foglalkozások - fejlesztő pedagógus vagy gyógypedagógus

d. ;:ffia;*i?r- sziilői kérelem és pedagógus véleménye alapján.
Témaköre lehet ery-egy szaktantárgy specifikumainak megismerése, vagy
tantargyközi ismeretek bővítése.

e. sportszakkör - sziilői kérelem és pedagógus véleménye alapján.
Szervezhettilrk kézilabda, teremfoci vagy tömegsport foglalkozásokat.

3. Felső tagozatban a következő foglalkozások közril választhatnak a sztilóil<:
a. Napkcizi - sztiüői kérelem alapján
b. Tanulószoba - sztiiői kérelem alapján
c. Eryéni fejlesztő foglalkozás, korrepetálás - pedagógus véleménye alapján
d. Fejlesztő foglalkozások - fejlesző pedagógus vag7 gyógypedagógus

véleménye alapján
e. Tehetséggoldozás - sziiői kérelem és pedagógus véleménye alapján.

Témaköre lehet ery-egy szaktantárry specifikumainak megismerése, vagy
tantargyközi ismeretek bővítése

f. sportszakkör - szrilői kérelem és pedagógus véleménye alapján.
Szervezhetünk kézilabda, teremfoci vagy tömegsport foglalkozásokat.
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g. Erdeklődésnek megfelelő szakkör (terrrrészetismeret, történelem,--
matematika, maryar nyelv és irodalom, tajz és kézműves szakkör, 9D
szorobán szakkör) - sziilő gyermeke véleményét figyelembe véve O'."*"6 LF-
a szakkörön való Észvételt.

h. Kompetenciaíejlesző fof,,alkozás, középiskolai központi felvételi vizsgáta
felkészítő foglalkozás, nyelwizsgéra felkészítő foglalkozas - pedagógus
véleménye alapján. Az orczágos kompetenciamérés megírására, a központi
felvételi vizsgák megírásához segítséget adó foglalkozásokat,
nyelwizsgára felkészitő foglakozásokat szervezii,nk, hogy e mérések vary
iskola megítélését alátámas ztő vtzsgék minél sikeresebbek legyenek.

A sziilői kérelem alapján váJasztbató foglalkozásokat a sziiő írásbeli kére]:ne
alapján szervezzíik.
A pedagógus véleménye alapján vá]asztható foglalkozások esetében a pedagógus
ajánlja a tanulónak a foglalkozáson va]ó részvételt, mivel a tanuló további
fejlődése csak íry biztosítható. A sziiiő lemondó nyilatkozatával vállalja annak
következményét is.
Fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógus véleménye alapján valaszbhatő
foglalkozások esetében a szakember javaslata ajránlja a tanulónak a foglalkozáson
való részvételt, mivel a tanuló további fejlődése csak íg7 biztosítható. A sziilő
lemondó nyilatkozatával vállalja annak következményét is.
Sziilői kérelem és pedagógus véleménye alapján szewezett foglalkozásokon való
részvétel eseében a pedagógus a sztilővel való konzultáció atapjrán ajánlja a
foglalkozáson való részvételt.

4. A magasabb évfolyamba lépós
feltételei

1. A tanuló az iskola magasabb évfolyamara akkor léphet, ha a Helyi tantervben
meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantarryból
teljesítette.

2. A követelmények teljesítését a nevelóil< a tanulók év k<izbeni tanulmányi munkája,
ill. érdemjeryei alapján bírálják eI. A rnásodik évfolyamtól minden tantaryybőI az
,,elégséges" év végi osztályzatot kell í7egszeteznie a tanulónak a továbbhaladáshoz,
illetve a modul tantárgyak esetében a ,,megfelelt" minősítést. Ha a tanuló a modul
tantargyakból nem felelt meg minősítést kapott, magasabb évfolyamba csak akkor
léphet, ha javító vizsgán megfelelő minősítést ér el.

3. Ha a tanuló a második évfoiyamtól a tanévek végén maximá]isan 3 tantargyból
szetez elégtelen osztélyzatot, a nevelőtestület engedélye alapján a következő tanévet
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megeIőzőaugusztushónapbanjavitővtzsgáttehet.Haatanu1ótöbbtantárgybólszerez-
elégtelen osztályzatot, vagy javítővtzsgája sikertelen, évfolyamot ismételni köteles. ''=)

üc
4. A második évfolyamtól a magasabb évfolyamba töttenő lépéshez, a tanév végi

osztélyzat megállapításéűloz a tanulónak minden tantarryból osztályozó vizsgát kell
tennie, ha:

. Az iskola igazgatőja felmentette a tanórai foglalkozásokon valő tészvétel alól

. Az iskola igazgatőja engedélyezte, hogT ery vary több tantargyból a tanulmányi
követelményeket az előíft,nél, rövidebb idő a]att teljesítse

. Egy tanítási évben 250 fuánáI kbbet mu]asztott
o Magántanuló volt

5. Az első évfolyamon a közoktatási törvény előírásainak megfelelően a tanuló csak
abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba,ha az adott tanév során 25O 6ránal
többet mulasztott,vagy a sziflő kérte az évfolyamon va]ó maradást.

6. A tanuló - szitői kérésre - az eredményesen befejezett évfolyamot
megismételheti. Az engedély megadásáról az iskola igazgatőja dönt. Az 1-4.
évfolyamon nem tagadható meg az évfolyam megismétlési kérelme.

7. Továbbhaladás s4iátos nevelési igény esetén
o A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az adott

évfolyamr a előírt tanulm ányi követelményeket sikeresen telj esítette.
o A tanuló a követelmények teljesítése végett, a felzárkőzás miatt fejlesztő

f o gl alko z ás okon v e sz r észt.
o A tanuló fejlődését folyamatos pedagógiai diagnosztizáIással szükséges

nyomon követni. A fejlesztés érdekében az osztá|ytanítónak,
szaktanárnak, gyógypedagógusnak együtt kell működni. A konzultációba
szükség esetén be kell vonni az iskola ifiúságvédelmi felelősét, az
iskolaorvost és a védőn6t.

o A követelmények teljesítéséhez, a továbbhaladáshoz a pedagógiai
szakaszokhoz rendelt minimális teljesítményt kell alapul venni, valamint
az eg'ye§ tantárgyak tanterveiben évfolyam szinten meghatározott
minimális követelményeket szükséges teljesíteni.

Az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek te[iesítés étől a
tanuló bizonyítványt kap. A bizonyítvány közokirat.

80



5.A tanulók tanulmányi
munkájának, ffias atartásának és

szor galmának ellen őrzése és
értékelése

Az iskola a nevelő és oktató munka eryik fontos feladatának tekinti a tanulók
tanulmányi munkájának folyamatos ellenőtzését és értékelését.

A tanulók értékelése sokirányú és értékes funkciót tölt be az ol<tatási-nevelési
folyamatban. A üákok tanulmányi előreha]adásának, valamint képességeinek és
személyiségfejlődéstiknek ertékelése mindenekelótt tájékoztatás, visszajelzés, anevelő, a
tanulók és a társadalom számata. Az értékelés az egész személyiség megítélése, része a
személyiség fejlesztésének. Az eredményes oktatás, nevelés eryik feltétele az értékelési
rendszer erységesítése és tudatos végrehajtása.

5.1. Ertékelési rendszerünk alapelvei
o A tanu]ók képességeinek, magatartásának és szorgalrnának folyamatos

értékelése, fi ryelembe véve s zemélyiségiik fejlódé sét.
o A tanuló valamerrnyi, pedagógiai szempontból fontos tevókenységének értékelése

- kiterjesztve a tanórán kívüli érdeklődéstiikre, rnagatartásukra.
o A tanulók élettani sajátosságainak, a ktiztlsségben elfoglalt szerepiik figyelembe

vétele.
o A tanulók térgyszetű tájékoztatása, atovábbi terrniva]ók megbeszélése.
. Az értékeléshez, az ellenórzéshez amegíelelő légkör megteremtése.

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az eryes szaktfugyak
jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája, vagy
ryakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult
tantarryakhoz kapcsolódó követelményekre is.

A következő elméletijellegú tantarryak: maryaf nyelv és irodalom, idegen nyelv (4-8.

évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika,
kémia, biológia, ftildrajz, nemzetiségi horvát ill. német ellenórzésénél:

o A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön beltiü szóban és írásban is
ellenőrizhetik.

o Az eryes témaktlrtik végén a tanulók az egész térna tananyagát és fő
követelményeit átíogő témazél.ő dolgozatot írnak.

A tanulók szóbeli kiíejező készségének fejlesztése érdekében a nevelót többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítasát szőbelt felelet formájában. Ennek érdekében
egy-egy tantarry esetében félévente kétszer kertiljön sor szóbeli számonkérésre.

\r,n

@
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A neveló]< a tanu]ók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,---
minősítését elsősorban az alapján végzík, hogy a tanu]ói teljesítmény hogyan viszonyul li)r
az előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt ís, hogy a 1"r.rrl6i i:,,,,,:

teljesítmény horyan valtozott - fejlődött-e, vagy hanyatlott - az e\őző értékeléshez
képest.

S -X- -4" tax"aaqi$§,l; *mm "{B§mÉixty i. §x* Érffikáj áxaak e§§exaőrzése

Az előfut követelmények teljesítését a neveló'k az egyes tantárryak
jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy
ryakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.

. szóbeli felelet

. kiselőadás
o prezentáciő
c térnazáró felelet

c írásbeii felelet
o résztérnazárődolgozat
c témazátó dolgozat
o fogaimazás (esszé)

" prezentáciő
o csoportos előadás
. elkészített produkturn (tárgy vagy egyéb előadás)

Az egyes témaktlrtik végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit
átfogő térnazátő dolgozatot írnak. Fontos szabéűy, hogy egy nap iegfeljebb két térnazátő
dolgozat íratható.

1. osztály:

. hangos olvasás technikája
o éttő olvasás
o írás, helyesírás
o matematika

2.-4. osztályz

. hangos olvasás technikája
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. maryar nyelvtan |6a
o értőolvasás m

:,j ;' , ,:

Szöveges értékelés

Az l. évfolyamon félévkor és év végén, d 2. évfolyamon félévkor a tanulók
szöveges értékelést kapnak.

A szöveges értékelés lényege a viszonftás:

o a követelményekhez,
o a tanuló korábbi telesítményéhez,
o a társakhoz.

A Nkt. 54. § 3. bekezdése előfuja,hogy az első évfolyamon íélévkor és év végén, továbbá a
második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanu]ó
kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy felzárkőztatásra szorul.

Értételesünk elvei:

o Nem az ismeretek halmozása a fontos, hanem az életkornak megfelelő
differencialt képességfejlesztés.

o Hatékony, kevés feszültséggel és sok sikerélménnyel jaró aktív alapozást
eredményezzen.

o A követelmények figyelembevételével a képességek és a szeméIytség eltérő
ütemben történő fejlesztése.

o § tanuló továbbhaladásához minden területen teljesíteni kell a minimális
követelményt.

o A tantarryi értékelés tilkrözze a helyi tantervben megfogalmazottkövetelmények
és a teljesítés viszonyát, afejlődésben elért eredményt.

o Tárja fel az elmaradás, a hibák okait.
. Hangsulyozza a pozitívumokat.
o Leryen folyamatos, segítse elő a rendszere§ megerősítést.
l Törekedjen valamennyl tant at gy tekintetéb el7 az objektivitásra, méltányosságra.. Ne csak pillanatnyi állapotot, hanem folyamatot ttikrözzön.
. llegalapozott|egyen, tiil<tözze a gyerlnek alapos ismeretét.
o Erthető legyen a sztilóil< és gyermekek számára egyaránt.
. Mennyrsége leg5len optimális.
o szerkezete legyen jól tagolt, áttekinthető.
o Tarta]mából a tanító pozitív véleménye, fejlődésbe vetett hite &ződjék.

A szöveges minősítő értékelés kategóriái félévkor és tanév végén:

. Kiválóan megfelelt
o JóI megfelelt
o Megfelelt
. Felzfukőztatásraszorul

A részletes szöveges értékelés kategóriái tantárryak esetében:

o A .....tantargyi követelményt kiválóan teljesítette.
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. A .....tantargyi követelményt jól teljesítette.
o A .....tantárgyi követelményt megfelelően teljesítette.
o A..... tantargyi követelményeket csak részben teljesítette,felzatkőztatástaszorul. QO;

Értékelés félévkor és tanév végén

Az 1. évfolyamon frlévkor és tanév végén,2. évfolyamon fólévkor

r a tanulók munkáját esszészetűen,vagy
. a naplóban szereplő értékelési rendszer szerint, vary
. az egyes tantárgyakhoz késztilt értékelő lapokkal (félévkor tájékoztató fiizetben)

értékeljtik.

Az ért ékelőlap tartalma:

Magatartás, szorgalom:

(név) az iskolai életbe sikeresen beilleszkedett /
nehezen illeszkedett be.

o Az iskolai házirend szabályait: példamutatóan betarbotta l igyekezetb betartani /
gyakran nem tartotta be.

o pedagógusaival: jól eryüttm&ödött / általában együttmíí<ödött t nem sikeriilt
minüg eryüttműködnie.

o Társaival barátságosan / segítőil<észen / alka]mazkodóan / néha tiirelmetlenü /
erőszakosan / ellenségesen / durván viselkedett.

o Tanuláshoz való viszonya: példamutatí l jó / megfelelő/ kifogásolható.
o Iskolai munkáját: általában önállóan végezte / kevés segítséggel végezte / sok

s e gítsé ggel v é ge zte / |<tzfu ólag se gíts é ggel v é ge zte.
o Tanulmányi feladatainak te§esítése: ponto§, alapos / feltiüetes / néha feltiletes /

néha hiányos / ryakran hiányos volt.
r Tanítási órákon: figyelt / gyakran nem figyelt / mással foglalkozott / a többiekkel

eryiitt haladt / a többiektől gyakran lemaradt.

Tanulmányí munk{ia:

Maevar nyelv és iroda]om:

o Beszéde: tiszta, érthető l nehezen éúhető l néha motyogó.
o A tanu]t hangokat: tisztán ejti / A ..........: hang képzése bizonytalan a

hang képzése hibás.

Olvasás:

o szóbeli kifejezőképe§§ége: korosztályánál fejlettebb l korosztályának megfelalő l
koros ztályánál ryengébb.

o Bet{ífelismerése: pontos l Wtztns/ bizonytalan / évesztő.
o Hangos olvasása: általában folyamatos l szíbagoló / akadozó / lasgú l fejkesztéste

szorul.
:
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. A szótaghatfuokat: általában jól &zékeli / gyakran nem jól órzékeli / nem-
érzékelr. }6l

r § mondathatárokat: betartja / nem mindig tartja be. @
o szövegértése: általában pontos / pontatlan nem megfelelő.
r A tantervi követelményeket: kiválóan l j6l l negíelelően / csak részben teljesítette.

Írás:

o Betűalakítása: szabályos / szabélytalan.
. Írásának tempója: jó / megfelelő / lassú / kapkodó.
o Füzetvezetése: tiszta / rendezett/ rendezetlen.
o A tantervi követelményeket: kiválóan l jől / megíelelően / csak részben teljesítette.

Matematika:

. Számfogalma a 20-as számkörben: kia]akult /bizonytalan / nem alakult ki.
o § számok tulajdonságainak felismerésében és megnevezésében: öná]ló / segítséget

igénylő.
o §tanultmatematikajelek (, ), = ismerete és alkalmazása:biztns/bizonytalan.
o A tanult alapműveleteket: önallóan / kevés segítséggel / sok segítséggel tudja

elvégezni.
o I szöveges feladatok összefüggéseit: általában megérti / nem minüg érti meg /

csak segítséggel érti meg.
o § tantervi követelményeket: kiválóan / jőI / megíelelően / csak részben teljesített.

Környezetismeret:

o A tanult napok, hónapok, évszakok neveit: ismeri / bizonytalanul ismeri / még
nem ismeri.

. Néhány ház ktirtil éIő allatot, növényt: meg tud nevezni / nem tud megnevezni.
o A helyes tisztá]kodás szokásait: ismeri / nem ismeri / alkalmazásukban

bizonytalan
. Megfisyelései: pontosak / felúletesek / pontatlanok.

Enek-zene:

. Zenei hallása: kiváló / jő /rnegíelelő.
o d tanult dalokat: szívesen / csak biztatásta/ önállóan / segítséggel énekli.
o § hallás után, egyszetű ritmus visszaadására: képes lbízonytalanul képes / nem

képes.

Rajz és üzuális kultúra:

o A rajz és festés irránti érdeklődése: élénk / mérsékelt / ktlztimbtis.
o Munkáját: önrállós ág l ötletszerűség / segítségvarás jellemzi.
. Az eszközöket: jóIl megfelelően / bátortalanul használja.
o színhasználata: változatos / egyhangri
o § rajzfeliilet kitöltésére: törekszik / nemtörekszik.

]
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Technika és életvitel: 
---r!5?). Munkái: szépek / igényesek / gyakran pontatlanok. íOO

. Az eszközökkelésaz anyagokkal: ügyesen/biztonságosan/bizonytalanulbánik.
o Kézigyessége: kiváló / korának megfelelő lkoúnáI fejlettebb.

Testnevelés:

. Az óriikon, foglalkozásokon: aktív, eg5lüttműködő / közömbös.

. Erónléte, állóképessége: kiváló / korának megfelelő/ csak kis terhelést bír.
o A szabályokat: önként, pontosan / csak utasításra / r.itkár' utasításra sem tartja

be.
. Mozgása: harmonikus / összerendezett l koordinalatlan.
o Ktilönösen ügyes:...

Az ért ékelések időpontj ai, rendszeressége

. Előkészítőidőszakvégén
o Félévkor
o Lehetőségként: háromnegyed évi - április
r Tanév végén

Az ér"békelés eszközei

o Az 1-2. osztályos értékelést az osztalyfőnökök végzik, együttműrödve az
osztályban tanító többi nevelővel, a napközissel, a gyógypedagógussal.

o § tanulók és szüló'lr a félévi értesítővel és a bizonyítvánnyal együtt kapják meg a
részletes tantargyankénti értókelő lapokat. Az értékelő lap, a bizonltvánnyal
együtt dokumentum, mely asziiő által is megőrizendő.

Az e|ső évfolyamon minden taftargy esetében év közben a tanulók teljesítményét
ktiltinbtlző szimbólumokkal értékeljtik, melyek milyenségében a párhuzamos
osztályokban tanító neveló'lr megegyeznek.

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a
következőt< szerint tiirténik:

o § második évfolyamtól év végén a tanu]ók teljesítményét, előmenetelét
érdemj egryel minősítjiik:

o jeles (5)

o iő@>
o közepes (3)

o elégséges (2)

o elégtelen (1)
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5.2.2.2. Az írásbeli feleletek, térrrazáró dolgozatok éyüélaelési szabálya
Iskolánkban az fuásbeli dolgozatok értékelése érdemjegyekkel és mellettílk az elérhető Ff,
pontok és elért pontok száza|ékpontos ktiltinbségének megadásáv al (százaléoo16r.4; @
történik.

Téma,zóró dolgozat esetében:

0 - 4OVo = elégtelen érdemjegy (1)

4I - 557o= elégséges érdemjery (2)

56 - 757o= közepes érdemjery (3)

76 _ 907o=jó érdemjegy (4)

9I _ 100Vo= jeles érdemjegy (5)

Írdsbelí felclet esetében:

0 - 507o = elégtelen érdemjery (1)

5I - 617o= elégséges érdemjery (2)

62 - 75Vo= közepes érdemjegy (3)

76 _ 90Vo=jó érdemjegy (4)

9I _ 1007o= jeles érdemjegy (5)
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Alap műa ele t eh méré se e setéb en :

0 -747o = elégtelen érdemjegy (1)

75 -80Vo= elégséges érdemjesf/ (2)

8I - 887o= közepes érdemjery (3)

89 _947o=jó érdemjegy (4)

95 - tOOVo=jeles érdemjery (5)

A hon,és néPismaret, tdnc és d,róma., egészségtan, erkölcstan értékelése
isholónhba,n a, köaetkezőh szerint történík:

Jól megfelelt - megfelelt - nem felelt meg

.5.2":-,;. :. ,, ,,
o 2. osztáIy 2, félév-8. évfolyamon minden teljesítményt érdemjeggyel (1-5, jeles, jó,

közepes, elégséges, elégtelen) értékeltink tanév közben. Tantárgya:nként, íólévente
legalább 3 jegy.

o Az osztályzatok, érdemjeg7ek megállapításának alapja a helyi tantervben a tanított
tantárryaknal megfogalmazott továbbhaladási feltétel, a követelmények minimum, ill.
optimum szintje.

o A tantargyak érdemjeryeit a következők szerínt átlapí
b 4 3 2 1

Ismerete biztos
nem teljes
körűen
biztos

felszínes,
hiányos

nag,yon
hiányos

alapvetően
hiányos

4 g2akkifeje-
zéseket

tudja,
mindig
helyesen
használja

tudja
hiányosan
tudja

jelentős
hiányokka1
tudja

nem tudja

A tanult
eljárásokat

kiválóan
alkalmazza

jól
a|ka]rmazza

hibákka1
alkalmazza

sok hibával
alkalmazza

nem
alkalmazza

Irásbeli,
szóbeli
beszámolói
során

önálló
kisebb
segítségre
szorul

csak
részben
önálló

segítséggel
sem önálló

segítséggel
sem képes

Az
összefiiggé- meglátja, érti részben ritkán érti nem érti



seket felfedezi érti
@
@A tanultak

rendszerbe
illesztését

önállóan
végzi

kevés
segítséggel
végzi

sok
segítségge1
végzi

csak
segítséggel
tudja
elvégezni

segítségge1
sem tudja
eWégeztú

Irásbeli
munkája 9I - I00%o 76 -90Vo 56 - 75Vo 4I-557o 0 - 407o

Szóbeli
felelete
közben
tanári
segítséget

nem
igényel

I-2-szet
igénye1

többször
igénye1

folyamatosan
igényel

segítséggel
sem képes
felelni

Minimumszintú mérésekhez javasolt:

LO0-8O7o Megfelelt a továbbhaladáshoz szükséges teljesítmény
minimum szintjének.

79-50Vo Korrekció szükséges lkorrepetálásra szorul/ .

6aVo aLatt Mivel ezek a feladatok minimum szintűek, ezért ezen
tanulóknak a bemért tananyag újratanítása
szükséges.

Más módok és eszközök is alkalmazhatak adott időegység (naponta, hetente...)
alkalmával. Ez történhet piros ponttal, csillaggal, jelek, szimbólumok
alkalmazásával. A konkrét teljesítményekhez kötődő, alternatív megoldások
bármely területen és fejlesztési szakaszban alkalmazhatók.

Á!

Az értékelés módja,
formája

Az értékelés
rögzítése

Ki értékel?

Ev közben - érdemjegy /5,4,3,2,I,1

heti két órás tantárry
esetében havonta ].-1

érdemjery, azaz félévenként
minimum 5 darab

osztálynapló

e|Ienőrző könyv

alternatív

- szaktanárok

- szaktanárok
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- alternatív megoldások, pl:
csoportjery, szöveges
értékelés alkalomszerűen

Az év közben kapott érdemjeryeket az ellenőrzfue is be kell írni az osztálynaplóba
való bejeryzéssel eryidejűleg.

Az o sztáIynaplóba való bej egyzésnél :

o piros szín alkalmazása: témazárők
o kék szín alkalmazása: szóbeli feleletek, írásbeli feleletek,

Helytelen és szabálytalan az osztáIynaplóba, ellenőrzfue ftljeryeket, alá vary ftilé
hűzott jegyeket adni.

A tanuló áItaI szerzett érdemjeryekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti
az ellenőr ző könyv ön keresztül.

Az ellenőrzőbe a jeryek beírása az osztályfőnök és az osztályban tanító
szaktanár feladata.

Az ellenőrző kőnyv bejeryzéseib az osztályfőnök havonta eryszer ellenőrzi, és
az esetlegesen elmaradt érdemjeryek beírását pótoltatja. Amennyiben az el|enőrző
elérhetetlet7, az osztá|yfőnök az osztálynapló aktuátis tapját kimásolva a szűLőt
hivatalos levélben értesíti a tanuló eredményeiróll.

A félévi és év vég1 osztályozások előtt egy hónappal a ryengén teljesített
(elégséges eredményt elérők) és a nem teljesítő (bukásra álló) tanulók szüleit az
osztáIyfőnöknek értesítenie kell e ténytő és útmutatást kell adnia a tanuló
felkészülésének módj airól.

,:
o A minimum követelményeknek feleljen meg a tanuló az elégséges

osztáIyzatért.
o { helyi tantervben megfoga\mazott követelmérryuk optimum szintjét teljesítő

tanulót jelessel értéketjük.
o § frlévi és év végl osztályzatok kialakításában szerepet kapnak

o az év közben szetzett érdemjegyek,
o a témazéur.ók, felmérók (súlyozottan, átlagszámításkor

számítva)
o A kritériumorientáIt minősítő (szummatív) felmérések eredménye

legfeljebb 1 jeggyel módosíthatja.

o Az egyes tanulók év végi osztáIyzatát a nevelőtestület osztályoző értekezleten
áttekinti, és a pedagógus, ill. osztályffinök által megátlapított osztáIyzatok
alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséró1. Abban az esetben, ha
az év vég1 osztályzat a tanuló h,átrányáta lényegesen eltér a tanítási év
közben adott órdemjeryek átlagátőI, a tantestület felhívja az érdekelő
pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, indokolt esetben

duplán

mindezt

90



változtassa meg döntését. Ha a pedagógu§ erre nem hajlandó, a nevelőtesttilEt--
az oszbályzatot az évközi érdemjeg7ek alapján a tanuló javára módosíthatja. "!

Q))

S.2.!.fi" .áir rlr;,:l*t-, . :: _. ,' : ."'oi, , c"a. ,l{;;jtÍ;,lsíl,ilak .,reqi.iit}:i;_i,ti,,,;

Lz értékelés módja,
folrrriia

Az értékelés
rőgzítése

Ki értékel?

Félévkor - osztályzab:

jeles, jó, közepes, elégséges,
elégtelen

- szaktanari, dicséret

- ellenőrző könyv

- osztálynapló

- szaktanárok,

Ev végén

- osztályzat: jeles, jó,
közepes, elégséges,

elégtelen

- nevelőtestüeti ücséret az
iskolai hagyományoknak
megfelelően

- bizonyítvány

- osztálynapló

- tiirzslap

- szaktanárok

Félévkor a naplóba kék, év végén piros színnel történik a bejegyzés.

5.8. Ertékelés a sqiátos nevelé§i igónyű tanulók esetében
Az értékelés szempontjainál arra kell tekintettel lennünk, hogy mit értékeljünk.

r A sajátos nevelési igényű tanuló szá;rrára a 8. évfolyam végére a helyi tanteryben
meghatfuozott tananyag minimumszintú elsajátítása szükséges, hogy
tanulmányait a 9. évfolyamon folytatha§§a.

r § tanuló önmagához mért fejlődése az ismeretek elsajátítása, a képesség
minőségi, mennyiségi ryakoroltatása terén.

o d tanuló szociális képességeinek, magatartásának, viselkedésének fejlődése.
. A tanuló iskolán kívülről hozott, iskolai követelményeken trlli tudása, más

területen megmutatkozó képességei, arculata.

t.l. K
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5.3.2. Az órtélx,elós rerrdszeressége ós fcrrmái
6eA felső tagozatban 6. osztályig, meghatározott idő eltelte után /ami egy§

/ adunk éttékelő táiékoztatást érdemiegsyel. Mindezt kiesészíti a tanuF-}nőnapl adunk éttékelő tájékoztatást érdemjegryel. Mindezt kiegészíti a tanuF
előmenetelét minősítő neryed és háromnegyed éves szöveges értékelés, am6|y}r;n az
alábbi tartalom jelentkezik:

. a legutóbbi értékelés óta mutatott pozitív fejlődés vary hanyatlás,
o a kiemelkedő fejlődést lvaglrhanyatlást/ mutató területek, tanulási képességek,
o a tanuló személyiségieryeinek, szociális kapcsolatainak fejlődése, milyensége,
o javaslatok, tennivalók a jövőre /rövid távral nézve.

A leírt értékelési formák mellett más módok, eszközök is alkalmazhatők. Ez
tiirténhet piros ponttal, csillaggal, jelek, szimbólumok használ atáv al.

o Az érdemjegyek javításának módjánál a tanulási nehézségek és
akadályozottságok miatt, a tanulók egészségi állapotváltozása, romlása és
pszichés problémái, valamint a szociokulturális hátbér összes nehézsége miatt
mindig meg kell adni annak lehetőségét, hogy teljesítményének javulásáról,
tudásának, képességének gyarapodásaról újból és újból, esetleg más
szituációban, más pedagógiai környezetben adjon szárnot a tanuló.

. Ery-egy eredménytelen alkalom nem minősítheti hosszú távon a tanulót
elkedvetlenítve, szorongást, elbizonytalanodást okozva.

o Az érdemjegy, a minősítés javítására vonabkozó lehetőségríl ájékoztatni kell a
tanulót. Szükséges tudatni vele a javítás idejét, módját és a megismételhetőséget
is.

. Az eredményről a tanuló, a szilő tájékoztatást kap, és a javítás idejéről,
télr gy ar ől, eredménye ssé géró1 a pedagó gus önmaga sz ámát a felj e ryzé st ké szít.

o Adhatunk felmentést a beszámolási, felmérési kötelezettség alól a tanulónak
eryéni elbírálása alapján, ha ezt szükségesnek íéljük meghatározott esetekben.
Erről az osztáJyfőnökök, a szaktanar és az igazgatn együttes megbeszélésen hoz
döntést.

o d tanulót, ha eryéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi,, a szakértői
bizottság véleménye alapján az igazgatő mentesíti az érdemjeryekkel és
osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés
és minősítés alkalmazását írja elő. Nkt. 56.§ (1)

5.4. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése
A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelésénél a minősítés:

o példás (5)

o iőG)
o változó (3)

o rossz, ill. hanyag (2)
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Magatartás Példás Jő Yáltoző Rossz l

Feg;lelme-

zettsége

igen jó megfelelő változő nemJo

Házirend
betartása

kötelesség-
tudó,
kifogástalan

1-2 szempont
teljesítésében
eltér a
példástól

fele-fele arányban
teljesíti - nem
teljesíti a példás
kategória
követelményeit

fegyelme-
zetlen, sokat
vét ellene

viselkedése
a tanítási
órákon

kiegyensú-
|yozott,
eryüttműködő

Kevésbó
kiegyensú-
lyozott,
együtt-
működő

váItoző indulatos,
rossz

viselkedése
szünetekben

megbízható megbízhatő váIboző durva,
goromba

Tanárokhoz,
felnőttekhez
való viszony

figyelmes,
példamutató,
előzékeny,

Figyelmes,
eIőzékeny

közönyös meggondo-
latlan,
közönyös

Szóbeli
megnyilat-
kozások

tisztelettudó,
kulturált

Többnyire
tisztelettudó

Kevésbé
tisztelettudó,
kulturált

öntörvényű,
tiszteletlen

Társaihoz
való viszony

barátságos,
segítóil<ész

Többnyire
segítőil<ész,

barátságos

Kevésbé
barátságos,
segítőrész

Durva,
goromba

Szorgalom Példás Jó Yáltoző Hanyag

orai munka céltudatos,

iryekvő

1-2 szempont
teljesítésében
eltér a
példástól

fele-fele
arányban
teljesíti nem
teljesíti a

kapkodó,
passzív,
felületes
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követelményeket
.---L'iNt
@Házi feladatok

igényessége
megbízhatÓ,
igényes

megbízható váItoző igénytelen,
sok hibával

Munkavégzés
minősége

dicséretes,
pontos

pontos váItoző rendetlen

Szorgalmi
feladatok
vállalása

aktív Többnyire
aktív

időszakos elutasító,
lusta

Felszerelései rendben,
gondos

Többnyire
rendben

Néha rendetlen gondatlan,
rendetlen

Közösségi
munkája

segítőkész Többnyire
segítőlr,ész

passzív

Egf/éb kezdemé-
nyező

Kevésbé
kezdeménye-
ző

Nem
kezdemérryező

passzív

Az ért ékelés forrnáj a, dokumentálása:

M, éú,ékelés módja,
fomája

Az értékelés
rögzítése

Ki értékel?

Ev közben - legalább kéthavonta
érdemjegryel

- osztálynapló

- ellenfuző
könyv

OsztáIytanítő,
osztályfőnök

Félévkor - magatartás: példás, jó,

váItozó, rossz

- szorgalom: példás, jó,

váItoző, hanyag

- ellenőrző
könyv

- osztálynapló

osztályban

tanítő pedagógusok
véleménye alapjén az
osztályffinök,
oszta|ytanítő
javaslatát figyelembe
véve osztályoző
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- osztályfőnöki dicséret értekezlet t6
,A
\: )()

Ev végén - magatartás: példás, jó,

véltoző, ro§§z

- szorgalom: példás, jó,

véltoző, hanyag

- nevelőtestületi ücséret
az iskolai
hagyományoknak
megfelelően

- bizonyítvány

- osztálynapló

- törzslap

- értékelő lap

osztályban

tanító pedagógusok
véleménye alapján az
osztályfőnök,
osztálytanító
javaslatát firyelembe
véve osztályoző
értekezlet

Azt a tanulót, aki képességeíhez mérten

o PéIdamutató magatartást tanúsít
o Vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el
o Vary az osztáIy, iIL az iskola érdekében ktizösségi munkát végez,
o Az iskolai, ill. iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,

vetélkedó]r ön, p áIy ázatokon vag7 előadásokon, bemutatókon ve s z t észt,
o Vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és

nóveléséhez,

az iskola jutalomban részesítheti.

. az iskolában tanév közben elismerésként a következó dicséretek adhatók:
o szaktanári dicséret (ery évben több is adható)
o napközis nevelői dicséret (ery évben több is adható)
o osztályfőnöki dicséret (ery évben több is adható)
o igazgatói dicséret
o nevelőtestületi dicséret

. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén

o Szaktárgyi teljesítményért,
o Példamutatómagatartásért,
o Kiemelkedőszorgalomért,
o PéIdamutató magatartásért dicséretben részesíthető

. Az eryes tanévek végén, valamint a 8 éven át \<ttűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és krinyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzátó ünnepéIyen ill. a ballagáson
az iskola közössége előtt vehetnek át.
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. Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőil<ön, iU. elóadásokon, bemutatóHdlf-
pélyázatokon eredményesen szereplőtanulók osztélyfőnöki dicséretben részesülnek@

o Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, ill. előadásokon, pélyázatokoffi
bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.

. A kiemelkedő eredménnyeI végzett eryüttes munkát, az erységes helytállást
tanúsító tanulói közösségeket csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szilő tudomására kell hozni.

Ertékelés módja kritériumok Ki értékel?

jutalomkön5rv,
tárgyjutalom

kimagasló tanulmányi,
kulturális és sport-

teljesítményért

a tanév végén

- osztályfőnök, ígazgatő

oklevél kitűnő és jeles tanulmányi
munkáért

a tanév végén

- osztályfőnök, igazgató

nevelőtestiiüeti dicséret példamutató
magatartásért

szorgalom ért és kimagasló
tanulmányi munkájáért

a tanév végén

- nevelőtesti.ilet

'Uó tanuló, jó sportoló" az adott területen nyújtott

többszöri kiemelkedő
telj esítményéért /például

versenyeredmények/,
kimagasló tanulmányi
eredményért

a tanév végén

- igazgatő, testnevelő
tanár,

az osztáIyban tanító
nevelők,

osztáIyfőnök minden
osztályban

a Somoryi József Altalános Iskola esetében:

Somoryi-érem 8 éven át nyújtott
kimagasló

szaktárryi, kulturális,
közéleti

nyolcadik év végén

- nevelőtestület

tanév végén
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vagy sporttelj esítmé ny étt,

tanulmányi eredményért

illetve: az iskola országos
versenyen történő
képviseléséért

- nevelőtestület

Somoryi-díszoklevél a fentiek közül egylk
területen kimagasló

teljesítmény&t

elsőtől hetedik
osztályig év végén

- nevelőtesti.ilet

Ertékelés módja kritériumok Ki értékel?

DiáIrönkományzat-
v e zetői / szóbeli, írásbeli/
dicséret

jó iskolaközösségi

teljesítményért

a tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá

- diákönkorményzat-
v e zető p áttfo gő tan árok
javaslata alapján

Könyv- és tárryjutalom éves jó iskolaközösségi

te§esítményért

a tanév végén

- tarrtestület j avaslata
alapján
'diákönkormányzat-

vezető

Dicsérő oklevél éves kiemelkedő
iskolaközösségi
teljesítményért

a tanév végén

- tantestület javaslata
alapján
diákönkormányzat-
vezető

"Kiváló 
közösségl cím

odaítélése
éves kiemelkedő
iskolaközösségi
(magatartás, tanulmányi

a tanév végén

- tantestület javaslata
alapján
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eredmény) teljesítmónyért diákönkormányzat-
vezető

Azt a tanulót, aki

. Tanulmányi kcitelezettségeit folyamatosan nem teljesíti

. vagy aházirend elóírásait megszegi

. Vasy igazolatlanul mulaszt

. vasy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.

. szaktanarifigTelmeztetés

. Napközis nevelői íiryelmeztetés

. osztáIyíőnöki figyelmeztetés

. osztáiyfőnöki intés

. osztáIyíőnökimegrovás
o lgazgatói figyelmeztetés
o Igazgatói intés
c Igazgatói megrovás
o Tantestületifigyelmeztetés
o Tantestüieti intés
o Tantestületimegrovás

Az iskolai büntetések kiszabásánáI a fokozatosság elve érvényesül, ameiytó1 indokolt
esetben - a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni.

A btintetést írásba kell foglalní, és azt a szi;lő tudomására kell hozni.

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súIyosan megszegi, feryelmi eljárás alapján,
írásbeli határozattal fegyelmi btintetésben részesíthető. Nkt. 58. §(3) (4) (5)

A feryelmi btintetés lehet

a) megrovás,

b) szigorú megrovás,

c) meghatátozott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,

d) áthelyezés másik osztáIyba, tanulócsoportba vagy iskolába,

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,

f) l<lzárás az iskolából.
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5.7- ^4.z otttrorrá {maplaözis, &anulószobai) felkészüléshez előírt
házi feiadatq}le meghatározása

Iskolánkban aházi feladatok meghatározásával kapcsolatosun az alábbi szabályok
érvényesülnek:

o Ab'ází feladat elvégzése jaruljon hozzá a tananyag elmélyítéséhez
. Adjon lehetőséget az ismétlésre, a ryakorlásra, a differenciált foglalkozásra, a

képességek fejlesztésére, az egyéni és csoportos korrekcióra.
o Az otthoni (napkcizis) felkészüléshez megtervezett írásbeli, szóbeli feladatok

meghatározásénéÚ, mindenkor veryük figyelembe a tanított ismereteket, a tanulók
életkori saj átosságait, terhelhetőségét.

c Az írásbeli és szóbeli feladatok mennyiségét a napi tanórai foglalkozások számátóI
tesszük fiiggővé.

(€D

@

. A hét végi pihenőnapokra, a szorgalmi idó'ben biztosított szabadnapokra csak annyi
szóbeli és írásbeli házi feladatot kapnak tanulóink, amennyit egyik tanítási őráról a
másikra kapnának.

o A tanítási szünetek idejére sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot nem adunk.
A tanulók eredményes felkészüIésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy

osztállyai legfeljebb kettő témazárő, i11. íétéü vary év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

6.A I§emzeti alaptanterv áItaL
megh atározott pedagógiai feladatok
megvalÓsítása

A fejlesztési területek - nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s íry közös
értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyarént
jelen kell lennie az ismeretszetzés, a ryakoroitatás-cselekedtetés mellett a péIdák érzelmi
hatásának is.
E területek - összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel,
az oktatás és nevelés során megszetzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel
- egyesítik a hagyományos értékeket és a )O(I. század elején megjelent új tarsadalmi
igényeket.
A nevelósi céIokintézményi szintű tudatos követése, valamint ahozzéyuk rendelt feladatok
végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas
pedagógiai munka meghatáro ző fokmérfie.
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6.1. Erkölcsi nevelés
A köznevelés alapvet 6 cétjaa tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért Pazok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzettffi
kibontakoztatása, köztisségi beilleszkedésük elősegítése, az önáILő gondolkodásra és Fi
majdani önálló, felelős óletvitelre történő felkészüIésük segítése. Az erkölcsi nevelés leryen
éIetszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen váIaszt tablni a
tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkcilcsi nevelés lehetőséget nyujt az emberi
lét és az embert ktirtilvevő világ lényegi kérdéseinek ktilonbciző megközelítési módokat
feltllelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása
támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetien készségek megalapozását és
fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktart ás, az együttérzés,
a segítótészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés,
az elfogadás, A tanulást elősegítő beál}ítódások kialakítása az tinfegyeleátó1 a
képzeLőtehetségen át intellektuáiis érdeklődésük felkeitéséig _ hatással lesz egész fetnőtt
életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.

- hit-és erkölcstan óra
- osztáIy{6nöki óra
- magyar nyelv és irodalom óra
- etika óra

Az isholai rerudezuények, fő céIjai
vonhatók.

- Az osztáIyszintű fűb témd,k, melyek az erkölcsi neveléssel párhuzamba
vonhatók:
Tanulmányi kirándulás év elején- közlekedési szabályok megismerése
Földünkért Világnap (október 2I.)- éIőhelyiink védelme, tisztelete
Aradi vértanúk Napja (október 6.)- hősi hallottainkra emlékezünk
Október 23.- emlékezés a múltra, dicső tettekre
Márton-nap- Márton jellemének erkölcsi értéke
Mikulás, Szent Miklós- Miklós ala§a, a jőtettjelentősége
Karácsony- (osztálykarácsony) ünnep a családban, a szeretet
Kultúra Napja §anuár 22.)- magyar kultúránk, Himnusz
Téli közlekedés-kor csoly ázás, kirándulás a hóban
Drog hatása a szervezetre-drogmege|őzési előadás 8. osztáily
Nemzeti ünnep 1848-ra emlékezés március 15-én
Egészség megőrzési őték avédőnő bevonásával- élet értékének, megőrzésének
fontossága
Anyák napja- az édesanya a családban

freműkh
az erkölcsi neveléssel is párhuzamba

a

l

l

l

a

l

l

l

l

l

a

l

100



A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyomrányait. Tanuim arryorrffi
a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltaláIők, művészek, írók, kciltfl_-]
sportolók munkásságát. Sajátítsák e1 azokat az ismereteket, gyakorotják azokat az egyé*ri-]
és ktlzösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőíbld, a
haza és népei megismerésót, megbecsülését, Alakuljon ki bennük a közösségh ez tartozás, a
hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden
állampolgár kötelessége, Európa a magyars ág tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat
megőrizve ismerjék meg történeimét, sokszínű kultúráját. TaJékoz1djanak az egyetemes
emberi ctvtlizáciő kiemelkedő eredményeírű, nehézségeiró1 és az ezeket kezelő nemzetközi
együttmúködési formákról.

- osztályíőnöki óra
- magyar nyelv és irodalom óra
- etika óra
- történelem, történelmi tómájú olvasmányok alsó tagozatban

'-:i]
- Az iskolai rendezuények egy tésze a hazaftas neveléssel is páthuzamba

vonható esemény.
r nemzeti ünnepeink, emléknapok
t nemzetiségi projektnapok
- Az osztd,lyszirttű fűb térnó,k, melyek az hazaftas neveléssel párhuzamba

vonhatók:
. Aradi vértanúk Napja (október 6.)- hősi hallottainkra emlékezünk. Október 23.- emlékezés a múltra, dicső tettekre
. Márton-nap- Márton jellemének erkölcsi értéke. Kultúra Napja §anuar 22.)- magyar kultúránk, Himnusz. Nemzeti ünnep 1848-ra emlékezés március 15-én
. Anyrák napja- az édesanya a családban

6.3. Allampolgárságrá, demokráciátaneveló§
A demokratikus jogallam, a jog uralmára épülő közéIet működésének alapja az állampolgári
tésnréteL, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok
és a kőzj6 között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytíszteLet, az egytittélés
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelÓte, az
erőszakmentesség, a méltányosság jellemzí. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a
tanulók megismerjék a fótb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében
biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a ktlztigyekben megkívánja a kreatív, önáló
kritikai gondolkodás, az eIemzóil<épesség és a vitakultrlra fejles ztését,. A felelőssé g, az őnálló
cselekvés, a megbízh atőság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a
tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanuláss zewezési eljarások.
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- osztáIyfónöki óra
- magyar nyelv és irodalom óra
- etika óra
- történelem, történelmi témajú olvasmányok alsó tagozatbart

í;\Tl

LC),H

- Az iskolai rendezuények egy része a demokráciára neveléssel is párhuzamba
vonható esemény.
nemzeti ünnepeink, emléknapok
nemzetiségi projektnapok
DoK-gyülések, DOK-elnök választása
Az osztá,lyszintű főbb témáÉ, melyek a demokráctara neveléssel párhuzamba
vonhatók:
DÖK-gyűlések osztály szintű előkészitése

6.4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszetzett ismeretek tudatosításán
alapuló, feJlődő és fejleszthető képesség - a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell
segíteni a tanuló kedvező szellemi fejiődését, készségeinek optimalis alakulását, tudásának
és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését.
Hozzá kell segíteni, hogy képessé vá§ék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások
helyzetóbe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődósére, valamint a kölcsönös
elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban rósztvevő tanulók, az
elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-
tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a sajéttle5léni
fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudjak alakítani. A megalapozott önismeret
hozzájérul a kulturált eryéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszte\etéhez, a
szeretetteljes emberi kapcsolatok kiaiakításához.

8.4
" *sztáivióntikl org
- inaqya-:,ír),eiv es irrlc{aloIr; t_,,t,i,l

etiiia nr"il

;e51 ncveit r t;r'e

- műrrészeti nevelést tánopató tanórák

Az isholai rendezuényele egy tésze az önismeret és társas kultúra fejlesztésével
is párhuzamba vonható esemény.
kulturális bemutató
karácsonyi műsorok
nemzetiségi programok, nemzetiségi napok

l

l

l

l

t

l
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- Az osztd,lyszintű fóbb témők, melyek a7, önismeret és társas kulturF-
fejlesztésével parhuzambavonhatók 6a. Aradi vértanúk Napja (október 6.)- hősi hallottainkra emlékezünk e. Október 23.- emlékezés a múltra, dicső tettekre r=. Márton-nap- Márton jellemének erkölcsi értéke. Kultúra Napja §anuár 22.)- magyar kultúránk, Himnusz, Nemzeti tinnep 1848-ra emlékezés március 15-én. Anyák napja- az édesanya a családban

6.5. A családi életre nevelés
A csa]ád kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb
és tágabb környezet véltozásat, az értékrendben jelentkező áfuendeződések, a esaládok ery
részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre ,r.rr"É
beemelését a köznevelés terüIetére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett
feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A
felkészítés a családi életre segítséget nyujt a ryermekeknek és fiataloknak a felelős
párkapcsolatok kiaiakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő
konÍliktusok kezelésérőL. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.

hit-és erkölcstan óra
osztályfőnőki óra
etika óra
egészségneveléssel foglalkozó tanórák (környezetismeret,
biológia, technika)

természetismeret,

i i*Y {t,íK {.i ;§.b t1}? :

t

a

l

a

l

A következő iskolai rerldezuények a családi életre nevelést megcélző
programok.
sziiüői értekezletek
szülői fórumok
közös családi délutánok
NJrílt napok, bemutató órák
Az osztőlyszintű főbb témdk, melyek az erkölcsi neveléssel párhuzamba
vonhatók:
Idősek napja (október 1.} idősek segítése, tisztelete
Karácsony- (osztálykarácsony) tiLrrnep a családban, a szeretet
Kultúra Napja (január 22.)- magyar kultúránk, Himnusz
Drog hatása a szervezetre-drogmegelőzési előadás 8. osztály
Egészség megőtzési fuák avédőnő bevonásával- élet értékének, megőrzésének
fontossága
Anyák napja- az édesanya a családban

l

l

l

a
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Az egészséges életmódra nevelés hozzásegí t az egészséges testi és telki állapot tlrtimteN
megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyfi
táplá}kozásra, a tnozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Leg5renffi
képesek lelki egyensú}yuk megóvására, társas üselkedésük szabályozására, a konfliktusok
kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az
önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a ktlzlekedésben, a
testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek
kezelósében. Motiválni fogjuk és segíteni a tanulókat a káros függőségekhezvezető szokások
kialakulás ának megelőzéséb en.

, l:.:,,,:l i' ij] l i]i., , )]'.:

i, ;
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A következő iskolai rerudezuények a testí, lelki egészség fejlesztését is segítő
események:
sportversenyek, sportszakkörök
napközis nevelés munkaterve
egé szségm eg& ző programok ld. Egészsé gnevelési program
A következő osztáIyfőnöki tevékenységek a testi, lelki egészség fejlesztését is
segítő események
Tanulmányi kirándulás év elején- ktizlekedési szabályok megismerése
Karácsony- (osztálykarácsony) ünnep a családban, a szeretet
Kultúra Napja §anuár 22.)- magyar kultúránk, Himnusz
Téli közlekedés-kor csoly ázás, kirándulás a hóban
Drog hatása a szervezetre-drogmegelőzési előadás 8. osztáIy
Egészség megőrzési órák avédőnő bevonásával- élet értékének, megőrzésének
fontossága
Anyák napja- az édesanya a csaiádban

6.7. Felelősségrlállalás másokért, önkénte§ség
Intézményünk ösztönzi a szetnélyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást:
céIul tűzí ki a hátrányos helyzetű vary fogyatékkal élő emberek iránti szociáIis érzékenység,
segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hog5, saját éIményű tanuláson keresztüI
ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás
számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (egyntfttzés, eryüttműködés,
problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek ryakorlása
elengedhetetlen a tudatos, felelős allampolgári léthez.

l

l

I

l
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l

l

l
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hit-és erkölcstan óra



- osztályfőnöki óra
- etika óra
- történelem óra

t

l

t

A következő iskolai rend,ezuények egy;.k célja a felelősségvállalás másokért,
önkéntesség igényének fejlesztése:
Idősek napja - települési program
Névadó iirrnepségeken való részvétel
Teleptilési egészségvédelmi napokon, falutakarításokon, szemétszedéseken
valő tészvétel
Papírgyűjtés

Az osztályszintű főbb témők, melyek a felelősségvállalás másokért,
önkéntesség igényének fejlesztésével párhuzamba vonhatók:
Tanulmányi kirándulás év elején- közlekedési szabályok megismerése
Idősek napja (október 1.} idősek segítése, tisztelete
Október 23.- emlékezés a múltra, dicső tettekre
Karácsony- (osztalykarácsony) iinnep a családban, a szeretet
Nemzeti tinnep 1848-ra emlékezés máreius 15-én

l

l

l

l

l

6.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzed,éknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát
a természetben és a kultúrábarr. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan,
takarékosan ós felelősségte§esen, megrijulási képességükre tekintettel hasznalja. Cél, hory
a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkíméIő, értékvédő, a
fenntarthatóság mellett elktiteiezett magatartás vá§ék meghatározóvá a tanulók szétmáta.Az intézménynek fel kell készítenie (ket a környezettel kapcsolatos állampolgári
ktitelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjét<bzot<at
a gazdaságl és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek eIő,
továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének
megőr zésébe, g;rarapításába.

osztályfőnöki óra
mag}rar nyelv és irodalom óra
természettudományos órák (környezetismeret, természetismeret, ftildrajz,
biológi a, ttzika, kémia)

railr$kban:
- Az alábbi iskolai rendezuények főbb célja a környezettudatosság fejlesztése:
Települési egészségvédelmi napokon, falutakadtásokon, szemétszedéseken való
tészvétel
Papírgyűjtés
Iskolánk egészségvédelmi programja, környezeti nevelés programja
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Az osztá,lyszitttű fűb témóÉ, melyek az környezettudatosság fejlesztéséE-
párhuzamba vonhatók @

l

l

I

Tanulmányi kirándulás év elején- közlekedési szabályok megismerése
Téli közlekedés-kor csoly ázás, kirándulás a hóban
Egészség megőrzési 6ték avédőnő bevonásával- élet értékének, megőtzésének
fontossága

6.9. Pályaorientáció
Az iskolának - a tanulók életkoráhozigazodva és a lehetőségekhez képest _ átfogő képet
kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tóvékenységeket Éell
biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmolytilhetnek az
érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtaláIhatjak hivatásukat, kiválaszthatják a
nekik megfelelő foglalkozást és páIyát, valamint képessé válnak agra, hogy Lhhez
megtegyék a szüksége s erőfeszítéseket.
Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, a2 együttműködéssel, a vezetéssel és a
versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.

- osztáIyfőnöki óra
- fOIdrajzőra
- történelem óra
- etika óra
- technika, informatika óra

- Az alábbi iskolai rendezuények főbb céLja a pályaorientáció fejlesztése:
szülői értekezletek
PáIyaváIasztási progTamokon való részvétel (megyei munkaügyi központ által
szerv ezett továbbtanulást segítő programok)
kompetenciafejlesztő szakkör
nyelr,wizsga-felkészítő foglalkozások, középiskolai felvételi vizsgára felkészitő
foglalkozások

o pályaorientációs nap
o tehetséggondozószakkör

- Az osztólyszintű trbb témdk, melyek az pályaorientáció fejlesztésével
párhuzamba vonhatók:. Szakmák, csaláü foglalkozások megismerése. vállalkozási ismeretek tanítása osztály6nöki órán

6.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és aházbaftások éIetét meghatároző gazdasági_pénzügyi
intézményekró1 és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelőssegüket áz
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálbodás, a pénz ülága ós a fogyasztás
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területén. Tudják mérlegelni dtintéseik közvetlen és közvetett következménveit .lF-
kockázatát Lássák ülágosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőíorrás§-
kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összeftiggését, erymásrautaltságát. EnndF
érdekében iskolánk bíztosítja a pénzúgyt rendszer alapismereteire vonatkoia pénztigÉ
szabályok, a banki fuanzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a foryasztóvédeÉi
jogok tanítását.

- osztáIyfőnöki óra
- matematika óra
- foldrajz fua
- történelem óra

- Az alábbi iskolai rendezuények főbb célja agazdasági ismeretek fejlesztése:
szilői értekezletek, szilő fórumok
pályaválasztási programokon való részvétel (meryei munkaüryi központ által
szewezett továbbtanulást segltő programok)
kompetenciafejlesztő szakkör
tehetséggo ndozó szakkör
- Az osztd,lyszintű főbb témák, melyek az gazdasági ismeretek fejlesztéséve!

párhuzamba vonhatók:. Szakmák, családi foglalkozások megismerése
' vállalkozási, gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítása osztályfőnöki órán

6.1 1. MédiatudatosságTa nevelés
Cél, hogy a tanulók a mediatizáit, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váIjanak: értsék
az Íj és a hag7ományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az éttelmező,
kritikai beallítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia
részvételi kultúrájara és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és
értékelvű meg§zervezéséte, tudatos alakításara. A tanulók megismerkednek a média
működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom koztitti kölcsönös
kaPcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés
megkÜlönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellem zők jog}
és etikai jelentőségével.

- maryar irodalom és nyelvtan óra
- osztáIyfőnöki óra
- etika óra
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- A következő iskolai rendezuények főbb célja a. Iskolai műsorainkon való szereplés
- Az osztó,lyszintű fűb témd,k, melyek az

vonhatók:
, iskolai műsorainkon való szereplés előtt ennek tudatosítása. Médiatudatosság fejlesztését tfunggatró programokon való részvétel

6.12. A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hory felkeltse
az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyaÁ ut.ajátitásával,
szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kel] tanítania, horyan alkalmazh ató a
megfigYelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a ktinyvtári és más
információforrások; hogyan mozgósíthatők az előzetes ismeretek és tapasztálatok; melyek
az egYénte szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban;
hogYan figzíthetík és hívhatók elő pontosan, sző szerint például szövegek, meghatáro zások,
kéPletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helpetekbú is képesek
alkalmazni, a véitozatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. Á bnulas tanításának
elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi
te§esítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.

A tantargyak esetében fontos feladat a tanulásmódszertan fejlesztése, melyre ktilön
íigyelmet kell fordítani az egyes tanmenetekben.

V §oj

- A tanulásmódszertannal kapcsolatos iskolai rendezuények:o sztilői munkaközösség ülései, sziúlől frrumok, értekezleteko Tanulásmódszertan foglalkozások
o Tehetséggondozás szakkörök, korrepetálások

- Az osztÓ,lyszintű főbb témók, melyek a tanulás tanításával párhuzamba
vonhatók:

. Tanulás taűtását támogatő osztályíőnöki órák

7 .I<ulcskompetenciák

, médiatudatosság fejlesztése:

erkölcsi neveléssel párhuzamba

Az alsó tagozat
az életkorban a
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első két évében
tanulók között

a tartalmi szabáIyozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben
tapasztalható különösen jelentős eg7éni fejlődésbeli



ktiltinbségek pedagógiai kezelését, Az alsó tagozat harmadik_negyedik évfolyantff-
erőteljesebbé - a neryedik évfolyam végére már meghatálozővá --váInak az iskolffi
te§esítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A Nat feladataib€)
céljaiból következő motiválás és a tanulásszervezés folyamata a Nat fejlesztési feladataibdl
is kifejeződő elvárásokra összpontosít.

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása. A felsó tagozat hetedik-nyolcadii évfolyamán
folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a váItoző és egyr.e összetettebb tudástartalmakkal
is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az éIeten
át tartő tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsulyt a
pályaválas zt ást a, p ályaorien tációr a.

A Nat a következő kompetenciákat sorolja fel és jeleníti meg azok tartalmát:. Anyanyelvikommunikáció
. Idegen nyelü kommunikáció
o Matematikai kompetencia
o Természettudományos és technikaikompetencia
. Disitáliskompetencia
o szociális és állampolgári kompetencia
. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. esztétikai -műv észeti tudatosság és kifejezőkészség
o Hatékony önálló tanulás

7.t. A KULC§KOMPETENCúK
Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában 
^á 

Unio polgarai
egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern ülág fetryorsult változásaihoz, másrészt a
változások fuényát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban
felértékelŐdik az eryén tanulási képessége, mett az emberi cselekvőképesség az élethosszig
tartó tanulás folyamatában formálódik.

A ktil<inbtiző kompetenciaterületekben megielenő ismeretek, készségek, és ezek
hátterében a megfu,atároző képességek és attitűdök számos tanulási Letyzetben és
összefuggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok
megoldására, ezétt több múveltségterülethez is köthetők. Ttibb kompetencia egymásba
fonódik, így részben fedik eg5rmást, továbbá az eg7ikhez szükséges elemek támogatják a
másik területhez elengedhetetlen készségek formálódását, fejlődését. Hasonló egymásra
éPÍtettség jellemzi a képességek kibontakoztatására és a tanulás fejlesztésére irányuló célok
és az eryes műveltségterületek Üszonyát. Számos olyan fejlesztési terüIetet említhető,
amely valamennyi műveltségterületen a kialakítandó kompetencia tészét képezi: ilyen
Például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezólképesség, a
problémamegoldás, az effittmúködés, akockázatértékelés, a dtintéshozataL, az étzéImek
kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.
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Az anyanyelü kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok , érzések,te.vep
vélemények kifejezését és értelmezését, megőtzését és közvetitését szóban és írásba§l
(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyefr
öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és
kulturális tevékenységek során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős
tevékenységekben, a társas valóság formáásában.

Saütksr;1,geg ixo::i.l*:l;lct,l§,Éiq. kósu*lc,,g*il;" ;.iiltÉ}rei|q}i,. óli ar.tar{ádö}q
Az anyanyelvi kommunikáció az anyaryelv elsajátításának folyamata és eredménye,

amely természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességeinek fejlődéséhez. Az
anyanyelÜ kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az eg:yes
nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöIeli a szóbeli és írásbeü kapcsolattartás fő
típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a ktiltinbtiző nyelvi stílusok
sajátosságainak, valamint a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció
változásainak ismeretét.

Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy változatos helyzetekben, szóban és
írásban képes másokkal érintkezni, kommunikácíőját firyelemmel tudja kísérni, és a
helyzetnek megfelelően tudja alakítani. Képes nyelvileg megalkotni és kifejezni saját
valóságát és valóságértelmezését, a nyelvhasznáiaton keresztül mások valóságértelrnezését
megismerni és a sajátjával összevetni, összehangolrri, vagy ütköztetni. Képes a
nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és ismereteit gazdagqtani, illetve új ismereteket,
tudást létrehozni. Képes megktiltlnböztetni és felhasználni hilönbtiző típusú szövegeket,
továbbá információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud segédeszközöket
használrri, saját szóbeü és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelően, etikusan és meggyőzően
kifejezni.

Apozitív attitűd magában foglalja a társas viszonyokra étzéken1 tudatos, érdeklődő és
önkritikus magatartást, a törekvést az építő jellegű párbeszédre, az igényes megnyilvánulás
értékének felismerését, az esztétikai minóség tiszteletét, mások megismerésének igényét és
az anyanyelv iránti felelősség vállalását. Ehhez ismerni keII az anyanyelv és a nemzeti
kultúra, a nyelv és a valóság, a kommunikáció és a társas világ közőttí összetett
kapcsolatot, a nyelv váJtoző-vátrtoztatő természetét, másokra ryakorolt hatását, a
társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét.

7,3. Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáciő - az arlyanyelvi kommunikácíőhoz hasonlóan _ az

alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények
megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven ktiltinbtiző tevékenységi formákban.
Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban.
E'zek a tevékenységek az élet különböző teriletein - oktatás és képzés, munka, családi és
társas éIet, szabadidős tevékenységek - az egyén szükségleteinek megfelellen folynak. Az
idegen nyelü kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a
közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A
nyelvhasználó tudásszíntje váItozhat a ktiltlnbOző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott
szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg éttése, íráskészség és közvetítő készség),
valamint az idegen nyelvet }nasznáIő tarsadalrni-kulturális háttere, igényei és érdeklődése
szerint.
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A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai f,
szövegalkotási ismereteket, va]amint szocio- és interkulturáüs készségeket feltételez. AF]
élethosszig tartó tanuLáshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önáJIő tanulá,s{
stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.

A pozitív attitúd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a
nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.

7.4. Matematíkai kompetencia
A matematikai kompetencia kialakításéútoz elengedhetetlen az oIyan meghatározó

bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a
logikus következtetés. E kompetencia összetevőit alkotjak azok a készségek is, amelyekre
támaszkodva a mindennapi problémák megoldása sorárr a matematikai ismereteket és
móds zereket alkalmazzunk.

A matematikai kompetencia kialakulás ábart, hasonlóan más tertiletekhez, az ismeretek
és a készség szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be.

Sx{-a.ks*ige*s kós,pel|i*idi§*]i{. Pnq]$z1l"il9§*ku i.,i*,,tne.ltre*ek óel at;iátűd.ök
A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktútík, az

alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jeltilések és összefiiggések készség
szinten alkalmazható tudását.

A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az alapvető matematikai
elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák
megoldását a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. E kompetencia teszi lehetővé a
törvényszerűségek felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az ér"vek láncolatának
követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére. A matematikai
műveltséghezvalő pozítívhozzáalIás annak azigazságnak a tiszteletén alapul, hogy a világ
rendje megismerhető, megérthető és leírható.

A kulcskompetenciáknak megfelelően a matematikai műveltség fejlesztésének kiemelt
területe a biztos számolási készség kialakítása. Uryancsak nary gondot kell forűtani a
kommunikáció fejlesztésére (a szövegértésre, mások szóban és.írásban ktiztilt gondolatainak
meghallgatáséra, megértésére, a saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló
ütakészség fejlesztésére.

A tanulók matematikai fejlődése és a tanulási folyamat során alapvetó, hogy ki tudják
választani és alkalmazni tudják a tetmészeti és tarsadalmi jelenségekhez illeszkedő
modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai
logikai, axiomatikus, valószínúségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai,
algebrai, geometriai, fiiggvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. Ugyanakkor fontos a
modellek érvényességi körének és ryakorlati alkalmazhatóságának eldtintését segítő
készségek kialakítása, valamint az ezeket megalapozó képességek fejlesztése. Eryaránt
lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód megismerése,
elsajátítása, miközben nem szorulhatnak háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés,
alapszerkesztések), múveletek (p1. aritmetikai, algebrai, transzformációk) automatizált
végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és
társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában.

Fontos néhány neves matematikus és a tudomány fejlődése során felmerült, érdekes
matematikai probléma megismertetése a diákokkal.
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A tanítás folyamán tudatosítandó, hogy éfték a pontos, kitartó, fegyelmelllF-
munkavégzés, az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltéró szemlélet tiűelete. 6q
matematikai értékek és eredmények megismerésének köszönhetően a tanulók hatékonyffi
használhatják megszerzett kompetenciáikat az éIetkültinbtiző területein. #]

7.5. Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét

jeltlÜ, amelynek megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek és módszerek
felhasználásával leírjuk és maryarázzuk a természet jelenségeit és folyamatatt, bizonyos
feltételek mellett előre jelezve azok varható kimenetelét is. Segít abban, hogT megismer5tik,
illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és ennlk úgfut"io"r,
iránYÍtsuk cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak uá akotó
alkalmazása az emberi váryak és szükségletek kielégítése érdekében. A
természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a
természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az
annak formálásáért viselt eryéni és közösségi felelősség elfogadását.

§zÜksógcs {xé5:elrr§*i;.{g{a* k*spsni§ena, }í$ír!li:}Éerle}a és a,§{_iüűe}.ök
A természettudományok esetében elengedhetetlen a természetmúködési alapelveinek, az

alaPvetó tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az
ismerete, de ismerni kell az emberi tevékenységeknek a természetre ryakórolt hatásait is.
IgY megértjük a tudományos elméletek szerepét a tarsadalmi folyamatok alakulásában,
valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korhiait és kockázatait a
társadalomranézve.

A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk
természettudományos és múszaki műveltségünket a munkában és a hétktiznapi életden:
amikor Új technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg és műLtidtettink,
amikor a tudományos eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk Ógyéni es ktiztisségi
célok érdekében, vagy természettudományos és múszaki műveltségei-igenyle döntésJk
meghozatalakor. Az ilyen kompetenciával felvértezett ember ug-y"rát kritikus az
áltudománlos, az eryoldalúan tudomány- és technikaellenes, illetve a iáchnikát, a termelést
az emberi szempontok és a környezeti fenntarthatóság ftilé helyező megnyilvánulásokkal
szemben.

A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki
az emberben, aki ezért Ígyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a
múszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, iovábbá
tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot.

7.6, Digitális kompetencía
A digitális kompetencia feltileli az ínformációs társadalom technológiának (információs

és kommunikációs technológia, a továbbiakban II(I) es a technológie*átathozzáférhetővé
tett, kÖzvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus hasznáIatát a társas kapcsolatok,a munka, a kommunikáció és a szabadidó terén. Ez a kővetkezző készségeken,
tevékenységeken alapul:

, az információ feÜsmerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása,
előállítása, bemutatása és cseréje;
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-digitáustartalomalkotásés-megosztás,továbbákommunikációs
együttműködés az interneten keresztül. 66

r-::l
§zÜ}es*pgels l*epe1,1§4,riT#ri{- kelszsr*golkr.-ísrrn*re,{;eéa ón; aít;itűe.í.ök ;1

A digitális kompetencía azII{T természetének, szerepének és lehetőségeinek megértéséi,
alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes és társadalmi élétben, a
tanulásban és a munkában. Magába foglalja a f6bb számitógépes a]kalmazásokat _
szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtarolás és -kezelés, az internet
által kínált lehetőségek és az elektronikus média útjan tmténő kommunikáció (e-mail,
háIózati eszktiztik) - a szabadid,ő, az információ-megosztás, az effittllrrűködőhaJózatépítés,
a tanulás, amővészetek és a kutatás terén.

A tanulónak értenie kell, miként segíti az II{I a kreativitást és az innovációt, ismernie
keIL az elérhetó információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az
ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IIm interaktív
hasznéiatához kapcsolődó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szetzítjogból és a
szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket.

A szükséges készségek magukba foglalják az íníormáció megkeresését, összegyűjtését és
feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a ürtuális kapcsolatok megktiltirrbti"t"tését.
Ide tartozik a komplex informácíő előá,llitását, bemutatását és megértését elősegítő
eszközök hasznéiata, valamint az internet alapú szolgéltatások elérése, ai ezeksegítségJvel
történő keresés, az II{T aLkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreatiütás és az innováció
területén.

Az II(T ltasznáIata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az eléthető információ és az
interaktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését
segítheti továbbá az aktiv részvétel a kulturáüis, társadalmí éstvagy sznkmai célokat
szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika mindennapi e}ettirrk szerves
részévé vált. A ftildrajzi elhelyezkedésből és az anyagl ktiltinbségekbőI adódó
esélyegyenlőtlenség jelentősen csökkenthető az informatikai eszköztik és a ktinyvtari
szolgáltatások hasznél,atávaI. Az információ nyilvánossá és mindenki ,rÁu^
hozzáféthetővé váIása esélyt ad a demokrácia erősítésére.

7.7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák ktiztltti párbeszédre nyitott szociális és

állampolgari kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a k<izösségi beilleszkedés
feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység feltileü a magataftás minden olyan
fotmáját, amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet tészt az egyre
sokszínúbb tarsadalmi és szakmai éIetben, továbbá - ha szükséges - képes a konfliktusok
megoldására.

Az állampolgari kompetencia lehetővé teszi, hogy a tarsadalmi folyamatokró|,
struktúrákróI és a demokráciaról kialakult tudást felhasználva aktívan vegytink tészt a
ktizugyekben.

Sziaiksóg€í§ k*g}fil;s+ii*c[{" k*oxlilt:6*,i,i, i*+Nrrr:,reüek ós at,liit{ieíök
Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az áIlanpolgarság fogalmának és az

állampolgari jogoknak az ismeretén alapul, ahog7an ezek az Európai Unió Alapjogi
Chartájában és a nemzetközí nyilatkozatokban szerepelrrek, és ahogyan ezeket h;tyi,
regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten alkalmazzék A kompetencia magáta
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foglalja az aktuédlis események, valamint a nemzeti, az európai és a ülágtörténelem ís!JF-
eseménYeinek és tendenciáinak, továbbá a tarsadalmi és potitikat Űzgatmak valffi
céljainak, értékeinek és törekvéseinek az ismeretét. Idetartozík az európai iniegráció és p1
EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint-az europ?iJ
sokféleség és a kulturá'lis azonosságtudat fontosságának tudatosítása egyaránt.

Az államPolgári kompetencia kialakítása során olyan képességeÉe és készségekre is
támaszkodni kell, mint a ktiztigyekben kifejtett hatékony ugyütt-,íködés, a he[ri os a
tágabb közösségeket érint6 problémák iránti érdeklődés, valamint a megoldásuÉ során
tanúsított szolidaritás.

Ez a kompetencia magában fogla§a a közösségi tevékenységek és a ktiltinbtiző - helyi,
nemzeti és európai - szinteken hozott dtintések kritikus és kreatív elemzését, továbbá a
ré s zvételt a döntésho z at alb arl ( el sős orb an s zav azás útj an ).A Pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az
egYenlőség, a demokrácía, vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását. pozitiv
attitűd a telePüléshez, országhoz, a l7enlzethez, az EIJ-hoz és általában az Európáh oz va!ő
taft,ozás tudata, a tésnlétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi
szintjén, valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó ktizás
értékek, demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának tinYitvanit ása. Az
alkotó részvétel az állampolgari tevékenységeket, a tarsadalmi sokfélesig es kohéziő,
valamint a fenntarthatőság támogatását és mások értékeinek, magánéleténeÉ tiszteletét is
jelenti.

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját frzikai és
mentáÜs egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket. A kieryensúlyozott
kaPcsolatok és a társadalmi életben való aktív, sikeres részvételérdekében elengedheietlen
a normatudat és az éltalánosan elfogadott magatartási szabályok elsajátítása. Fontos az
eryénnel, a csoporttal, a munkaszervezetteI, a nemek ktizti eryenlőséggel, a
megktiltinbÖztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapűhtos alapveto
fogalmak ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai tarsadalmak kulturális és
társadalmi-gazdaság1 viszonyaiban, továbbá a nemzeti és az európai identitás
kapcsolatának a megértése is.

E kompetencia alapja az a sokféle képességre épütő készség, hogy az ember ktiltinféle
terÜleteken tud hatékonyan kommunikálni, íiryelembe veszi és megérti a ktiltinbtiző
nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük.

Az attítűdök vonatkozásában az eryüttműködés, a magabiztosság és az integritás a
legfontosabb. Nélkülözhetetlen még a társadalmi-gazdasági fejlődéi az interkulturális
kommunikáció iránti érdeklódés. Az attítűd fontos része a személyes előítéletek lektizdése
és a törekvés a kompromisszumra. Ide taftozík még a stressz és a frusztráció megfelelő
kezelése, valamint a v éitozások iránti fogékonyság.

A tarsadalomismeret és az állampolgári ismeretek tartalmainak feldolgozása jó alapot ad
a tudatos ktizeleti részvételhez, és a kulcskompetenciák kialakításán Éereszttil erásíti a
demokrácia értékeinek (többek között a jogállamiság, részvétel a döntéshozatalban, a
társadalmi igazságosság, az önrendelkezés, a szolidaritás, a tolerancia, az együttélés)
tiszteletét.

Az Ember és társada]om műveltségi terület legfontosabb általános fejlesztési feladatai:
' a személyiségi és emberi jogok tiszteletére, az erkölcsi értékekre nevelés;. a nemzettudat és állampolgári ismeretek kialakítása, tudatosítása, fejlesztese;
' a társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek tudatosítása;o a társadalmi, gazdasági problémák iránti érzékenység megteremtése;o a környezetétt és fenntarthatóságért érzett felelősség kialakítr{sa;
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. más kultúrák megismerése és elfogadása, különös tekintettel a Kárpát-medencébéF-
együtt élőnépekére, vallásokra; Ma. a demokratikus intézménytendszer működésének megértése; F{

' az eg7enlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és készségek ,,= j
fejlesztése;

o a társadalomtudományi szemlélet és gondolkodás kialakítása, azilyen természetű
Problémák Üzsgálatához és elemzéséhez szükséges készségek kialakítása és
fejlesztése.

A társadalomtudományi műveltség többrétegú. Nemcsak ismereteket, hanem
intellektuális eszközöket is biztosítani kell a üákoknak ahhoz, hogy képesek leryenek
reflektálni és kritikusan értékelni, mert csak így alkalmazhatják hatéúnyan a megszetzett
tudást.

Az 14- évfolyamokon a műveltségterület eryes tartalmait olvasmányok, tevékenységek
révén dolgozzétk fel. A tanulók ebben a képzési szakaszban a ttirténelmi láiás;ód
(időbeliség, helyszín, szetepl6k), továbbá az erktilcsi gondolkodásmód alapelemeit
sajátíthatják el a személyes, családi históriák, valamint a magyar történelem jelentős
eseményeinek, szerepl6nek megismerésén keresztül.

Az 5-8. évfolyamokon a tananyag feldolgozásának alapelve a történetek elbeszélésén,
megjelenítésén alapuló, tevékenység-k<izpontú történelemtanítás, amelynek egylk eszköze ajelentős történelmi személyiségek bemutatása. Fontos szempont a szűkebb és tágabb
környezet történelmi, kulturális, vallási értékeinek átadása, valamint az, hogy a aiákok
megismerjék a történelmi múltat feldolgozők (tötténész, tégész, nyelvész) munkájanak
alaPelemeit. Ezt a törekvést támogatja a múzeumok és más kozgyűjtemenyek (pl.:
levéltarak) látogatása, rendeltetésének, szerepének ismerete. A képzési 

"r^k^rr-masoáikfelében a történelmi gondolkodás továbbfejlesztése áll a középpontb an, a történelmi
dokumentumok feldolgozása pedig a társadalmi és állampolgari nórmak eisajátításara is
irányul.

7.8. kezdem ényezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőil<épesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában. képes legyen a kinélkoző
lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra "áÍo ffirekvést és
kockázatválla]ást jelent, valamint azt, hogy az egyén cé§ai érdekében terweket készít és
valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és
magatartásformálknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a
munkahelyen szükség van.

§züks*ges képessc!;qek. keszse-:ge i-., ísm ereteix égl at;:li *űc&ök
A szükséges ismeretek egytészt az ember személyes, szakmai éslvagy üzleti

tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a
gazdaság működésének átfogóbb megértését és a pénz ilágát érintő magabiztos
tájékoződást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell 1ennie a válla]kozások
működésének pénzügyi és jogi feltételeivel is.

OlYan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tewezés, a szervezés, az ítértyitás, a
vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jő ítélőképesség, a
taPasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés és -vállalás, a munkavégzés eryénileg és
csapatban, valamint az etikus magatartás.
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A pozitív attitúdöt a fliggetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére iránr,üt6r-
motiváció és eltökéltségjellemzi a személyes és társada]mi életben, valamint a munkában.@

H]
7.g. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség r=

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikat
megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének
elismerését, befogadását mind a hagyományos múvészetek nyelvén, mind a média
segítségével, különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, abábjátékban,
a vizuá]is múvészetekben, a targyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti
lafejezőeszközök, a fotő és a mozgőkép segítségével.

SzÜ;<Segq§;d{ }{, ,s. ,,]€ r k.,,33i- §ql,",:,,lllt,.l:,{:i,eÉi^ e, a, ltfi{?öE"
Az esztétikai-művészeti tudatoss ág és kifejezőkés zség feltételezi a h"lyr, a nemzetí, az

európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, afőbb művészeti alkotások értő és
bele&ző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Ide
taftozik az eatőpat országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális és nyelü sokfélesége
megőrzéséte irányuló igénynek, a kozízlés fejlódésének, valamint az esztétikum
mindennapokban betöltött szerepének a megértése is.

Olyan képességek és készségek értendőil< ide, mint a művészí önkifejezés, a művészi
étzék, a műa]kotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése
mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdaság; lehetőségók felismerése és
kiaknázása, s ez által az éltalános életminőség javítása.

A Pozitív attitúdök alapját a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti
nYitottság és az esztétikai étzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitotis ág, az
érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az azt támogátó készságet, hó ,
művészi önkifejezés és a kulturáüs életben való részvétel tévén gazdágodjoi- 

^,állampolgarok önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a ülágban.
A zenei élmény személyiség- és közösségformáló erejének pedagógiai jelentősége me§sze

túlmutat a zenéIés tevékenységén.
A zenei nevelés kiemelten fontos tésze az iskolai tantervnek; a zene az étzelmi

inteÜgencia, az önismeret, az empátia, a figyelemirányítás fejlesztésének eszköze (az
érzelmek, a nyitottság és a firyelem iskolája).

Á zeltei fu e.f*pl:acl l'j,{ ;,l *,{ru i:ee;,*m ; : ; á}:,, fqí,! es n*es*
A befogadáshoz szükséges képességek a zeneműte vonatkozó tájékoződást segitő

emlékezet, a koncentráció, a zeneí fantázia, azonosulás a zenei folyamatokkal és
tartalmakkal, valamint a zenei történések elővéteLezésének képessége.

A dráma és tánc a közös, aktív tevékenységek élménye révén segíti elő a tanulók alkotó-
és kaPcsolatteremtő készségének kibontakozását, összpontosított, megtewezett munkára
szoktatását, testi-térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését.

Hozzájárul mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztaséqáttoz, szolgálja ön- és
társismeretük gazdagodását, segít az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítésben és az
önkifejezésben. Különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a
tolerancia és az eryüttműködés fejlesztésére. A tanulói tevékenységek a gondolatok és
érzelmek kifejezését, a drámai és sz,tntrázi kifejezési formák megértését szolgáÚák.
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7.10. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanutni, s.j§

tanulását megszervezni eryénileg és csoportban eryaránt, ideértve a hatékony gazdalkoda.n
az idővel és az információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulá#
folyamatát. Ez egytészt új ismeretek szerzését, feldolgozás át és beépülését, másrészt
Útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önalló tanulás arra készteti a
tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, a képességek
együttesére támaszkodó készségeit a legktilönbözóbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és
képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában eryaránt. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.

§afi,}aseg,,gs }ac*r:i,;sr*:{ei<",$n,t,:+nl+,lfil:]:.:, ".rsrtl,-retefia,el a;l,i;s{Ícjö1"
Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérésót szolgáIó tanuláshoz az

embernek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie saját képességeiről, a szükséges
kompetenciáWőI, tudástartalmakróI és szakképesítésekrőI. A hatékony és önálló tanuiás
feltétele, hogy ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának
erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a szálrrrílnrla elérhető oktatási és
képzési lehetóségeket, útmutatásokat, támoggtr6r.1.'.

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az ítás,
olvasás, számolás, valamint az ll{I-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek
elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltátele a saját
tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figTelám
összpontosítása, va]amint a tanulás szándékának és céIjának kritikus mérlegelése.

A tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és arra, hory tudását másokkal
megossza, saját munkáját tárgilagosan értéke§e, és szükség esetén tanácsot, információt,
tám6gatr6rt kérjen.

A Pozitív attitűd tanulás iránti belső motiváciőt íehtételez, amelynek folyematrgg
fenntartásához elengedhetetlen, hogy az ember korábbi tanulási és élettap"."t"l.t"it
felhasználja, új tanulási lehetőségeket kutasson fel, és a tanultakat az élet minden
területén széles ktirben alkalmazza.

7 .11,. Interkulturális kompetencia
A klasszikus kultúrákkal való ismerkedés során a diákok olyan ülággal találkozhatnak,

amely jelentősen eltér a mai valóságtől, értékhordoző jellege mégis eryértelmú. A
megismerkedés a klasszikus nyelvekkel és kultúrával lehetóvé teszi, hogy a tanulók
rálássanak európais águnk kulturális forrásaira.

8.A tankönyvek és más taneszközök

LI7

kiváLasztásának elvei



1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak o$Ell]--
nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép) használnak a tananya$e)
feldolgozásához, amelyek szerepelnek a hivatalos tanktlnyvjegyzékben. A nyomtatoflj
taneszközön túl néhány tantargynál eryéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technikf|'l
rajz.

2. Fontos fejlesztendő terüIet a digitális taneszkőztár, melynek részei a személyi
számítógépek mellett az aktív táblák, ezel<hez szükséges aIkalmazási programok és egyéb
digitátis taneszkö z-s zoftverek.

S. Az egyes évfolyamokon a kültlnféle tantárryak feldolgozás ához szikséges
kőtelező taneszközöket a nevelőil< szakmai munkaközösségei (i11. ahol nincs munkaközösség,
ott az eryes szaktanárok)határozzákmeg az iskola helyi tanterve alapján.

4. AkOtelezően előírt taneszközökró1 a szülőket minden tanév előtt (a megelőző
tanév májusában sznIői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetéig a szülők ktitelessége.

5. A taneszközök kiválasztásétnál a szakmai munkaközösségek a következő
szempontokat veszik fi ryelembe:

o A taneszktiz feleljen meg az iskola helyi tantervének
o Az eryes tarteszkőzők kiválasztásánál azokat az eszkőzöket kell előnyben részesíteni,

amelyek több tanéven keresztül használható.
o A taneszkOzOkhasznáIatában az állandóságra törekszünk új taneszkőzhasznél,atát

csak naryon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk
be.

o Firyelembe vesszük a szüló'k anyagi lehetőségeit is.
o IllusztráItság, érdekesség, problémák bemutatása, mint motiváció s tényező.
o Az érthetőség, életszerűség, pontosság, jól áttekinthető szerkezet, mint az

ismeretátadásban fontos szempont.
o A differenciált feladatadásra való alkalmasság, mint a pedagógus

tanul ásiránltási munkáj át me gkönnyí tő tény ező.
. Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, rendszerező kérdéseket tartalmaző

könyv, mint a tanulásban, a készségfejlődést segítő eszköz-szerep.
. A digitális taneszközök esetében célunk a minél fejlettebb technológiák

alkalmazása, megújítása a rendelkezére álló anyagi források és páIyázatí
lehetősé gek kihasz n áIás áv aI.

9. Esélyegyenlőség
Célunk az, hogy iskolánkban érvényesiiL}iön a:

o diszkriminációmentesség

. szegregációmentesség
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o integrációbiztosítása
ac>B

halmozottanháttányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjrának§
támogatása

V<
minőségi oktatáshoz törtr-lnő eryenló hozzáfétés biztosítása.

9.1. A tanulók esélyegyenlőségének biztosításával kapesolatos
alapelvek

1. A tanulók bárminemű, különösen nemiik, koruk, nemzetiségiik, fajuk,
szátmazásuk, vallásuk miatti hátrányos megktiltinböztetésétővalőtaItőzkodás.

2. A hátrányos megkiilönbözbetés minden eszközzel való megelőzése és
megakadályozása, kivéve az oktatásjellegébőt vary természetébőI eg7értelműen
következő, sziikséges megktilönböztetés eseteit.

3. A tanév alatti értékelés, vizsga során az adott tatgy elsajátítás éúroz szilkséges
készségek, képességek, jártasságok, taíg1yi tudás minősítése az eg7edfi
szempont.

4. Befogadó, Üszkrimináció-mentes légkör biztosítása a tanulók számára.
5. A tanulók emberi értékeit, méltóságát, egyediségének tiszteletbentaftása az

oktatás során.

A tanulók esélyeryenlóségének biztosítása érdekében:
o Firyelemmel kísérjük a hátrényos helyzetú csoportokba tartozó tanulók

helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tartunk, eryüttmííködünk a szociális és
ryermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörel bíró
intézményekkel, szervezetekkel, tészt veszünk a ryermekvédelmi
jelzőrendszer működtetésében.

o Az iskola a megfelelő szeméIyi feltételek biztosításával, a sziikséges eszközök,
felszerelések folyamatos beszetzésével segíti elő az SNI tanulók megfelelő
oktatásának folyamatát. (korrepetálás, felzárkőztatás, eryéni bánásmód,,
differenciálás)

g.2, Pályaorientáció
PáIyaválasztást elősegítő tevékenységiinkben számítunk a pályaválasztásitanácsadó

és a Győr- Moson- Sopron megyei Iparkamara keretében mútödő pályaválasztási
szakszolgál,atta.

A sikeres pályaorientációs munka összetevői:
o a tanulók ismerete
o a tanulók önismeretének fejlesztése
o pályaismeret
o pályaalkalmasság

A tanulók megismerése a prályaorientáció szempontjából a tantestület
valamennyi tagiának törekednie kell arra, hogy megismerje a tanulók:
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. verbális és nem verbális képességét,
o tanulási és problémalátási képességét,
o intelligencíátlát,
o kreativitását,
. speciális képességeit (manuális, zenei, §port, matematikai, nyelvi, stb.)
. az érdeklődését és annak:
. irányait,
o intenzitását,
o tartósságát,
o étzelmitelítettségétés
o szerepétapályaválasztásban.

Tájékoződás szükséges a tanulók egészségi állapotáról:
o - ftzkaiállóképességétől,
. - súlyosabb betegségefuőI,
o - étzékszerveinek ftbb jellemzőit6,,
o - mozgáskoordináciőjfuől.

A pedagógu s tájékoződása teq'edjen ki:
. -acsaládiháttérre,
o - a ryermek szííkebb települési és társadalmi környezetéte,
o - a család műveltségi szintjére és igényességére,
o - szociokulturális szükségleteire,
o - gazdasági helyzetére,
. - a sziilőil<pályaelképzeléséte.

Prályaválasztási tevékenységíi,nk cé[iai
Kiemelt firyelmet forűtunk tanu]óink pályaorientáciőjára, a sikeres pályaválasztás
elősegítésére. Arra töreksziink, hory az iskolánkbanvégzettek ttibbsége megállja helyét
a választott szakmákban, iskolákban. Célunk, hogy a szülővel közösen megtalá§uk azt
azutat, amely megfelel a tanuló eryéni képességeinek, érdek]ődésének és tudásának.

A pályavál aszás színterei
Osztályközössógben:

- osztályfőnöki óra,
- szaktanár segítsége,
- a szülői értekezlet.

Iskolai szinten:
- pályaválasztási szilői éft,ekezlet középiskolákbót meghívott előadókkal
- faliújság.

Tanáraink pályavrilas ztási tevékenységében a követke ző eélokat valósí{iák
meg3
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- Pedagógiai feladatunk és osztályfőnöki ktitelességtirrk, hogy feltárjuk ---tanulóinkban lévő adottságokat, képességeket. Gondozzuk a tehetségekd
(versenyek, szakkörök), és a hátrányos helyzetűeket felzárkóztassuk. 6a

- Tudatosítjuk diákjainkban, hogy adottságaik, felkészültségük, érdek]ődésük meff{
pályákra, iskolákra, szakmai területekre teszik őket alkalmassá.

- Szakmai munkánkkal segítőhátteret adunk egyéni elképzelésük realizálásához.
- Tudatosítjuk a tanulókban, hogy milyen értékekkel, pozitív tulajdonságokkal

rendelkeznek.
- PáIyatükörrel és infomációs anyagok ktizlésével, tanórai és választhatő

szabadidős elfoglaltságok sorával segítjük elő a pályaorientációt, a megfelelő
szakma kiválasztását.

- Nevelő munkánkkal erősítjük üákjainkban azt a követendő magatartást, hogy a
kitartás hozhat elismerést és sikert szrámukra.

- Célunk az is, hory önmaga is megismerje saját adottságait, és ezek kifejtési
lehetőségeit.

10. A mindennapos testnevelés,
te stm ozgás megvaló sítás ának
módja, a tanulók fizíkaí állapotának
mérése

1 0. 3". A nainó*melffi §x}s testneve}és megvalósíüásánalr nródj a:

Intézményünk a Helyr Tantervben meghatátozottak alapján minden évfolyamon a heti
öt testnevelés óra keretében biztosítja minden tanulója számára a mindennapos
testmozgás lehetőségét. Mindezen túl ISK foglalkozások, illetve tömegsport
foglalkozások állnak rendelkezésre.
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10.2. A tanulók fizikaí állapotának mórése:

A fizikai íittségi mérés megrendezését jogszabályok hatátozzák meg:

o A nemzeti Köznevelésró1 szőIó 20tL.évi CXC. törvény

. A Nemzeti alaptanterv kiadásátőI,bevezetéséríI és alkalmazásárőI szőIő
1l0 l20l2.(V7. 4. ) Korm. rendelet

. A nevelési-oktatási intézmények múködéséróll és a köznevelési intézmények
névhas znál atfu őL szőIő 20 l 2012. (VIII. 3 1. ) EMMI rendelet

. A tanév rendjéről szőIó aktlális rendelet

Intézményünkben a fentiek figyelembe vételével folyik a fizikai állapot mérése 5-8.
évfolyamokon.

6§
G§
.-" ]l
\1-"1
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11. A Pedagógiai Program
érvényességév€l, módosításávaI,
nyilvános ságával kapcsolatos egyéb
intézkedések

11,t. A pedagógiaí program ér:vényességi ideje:
l Az iskola 20Ií. szeptember 1. napjátőI szervezi meg nevelő és oktató munkáját e

pedagógiai program alapján.
. A pedasógiai programban taláIható helyi tanterv 2011. szeptember 1. napjátőI az !.

évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
o Ezen pedagógiai program érvényességi ideje 8 tanéwe - azaz2OLI. szept. 1. napjától

20í9. aug. 3J-. napjáig - szől.

1l.f;. A Bedagógíai §}r$gram értélreléseo fe}ü§vizsgálata:
. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a

nevelőtestület folyamatosan vtzsgáIja.
. A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok)

minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott
általános céIok és követelmények megvalósulását.

. A2OL7/2018. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes - minden fejezetre kiterjedő - felülüzsgéú,atát, értékelését, és szükség esetén e
pedagógiai programot módosítania kell, vary teljesen új pedasógtai programot kell
kidolgoznia

66
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11".S. A pedagógiaí program módosítása
. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:

o Az iskola igazgatőja
o A nevelőtestület barmely tagja
o A szülól]r közössége
o Az iskola fenntartója

o A tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkotmányzati képüselőil< útjan
javasolhatják.

. A pedasógiai progTam módosítását a nevelőtestület fogadja eI, és az a fenntartó
j őv áhagy ásával válik érvénye ssé.

o A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követó tanév szeptember 1
napjátóI kell bevezetni
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tt.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala:
o Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő

rJ1
\f ni\\|Szamarqi,,.\megtekinthető.

. Megtekinthető az helyr önkormányzat honlapjáról elérhető iskolai oldalo#
,Á,ww.as\,ílí}Y1'adü.h§ A pedagógiai progTam egy-esy példányát a következő
személyeknél, i11. íntéz,ményeknél tekinthető meg:

o Az iskola fenntartójánál
o Az iskola irattárában
o Az iskola könyvtarában
o Az iskola nevelői szobájában
o Az iskola igazgatőjána|
o Az iskola ígazgatőhelyettesénél
o A nevelóllr munkaközösségeinek vezetőinél

A Pedagógiai Programot az adott közösségek elfogadásra javasolták.

A Somoryi József Átalános Iskola Pedagógiai Programját a mai napon jóváharyom.

Asványr ár ő, 2O18.02.22.
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A PEDAGOGIAI PROGRAM
ELFoGADÁsA Es ;óvÁHacyÁsa§

Diát<önkormámyzatok

A pedagógiai programot az ásvényrárőí Somog;yi József Átalános Iskola
Diákönkormányzata

2018 év 02}:ő 19 napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.

Kelt: Hsvqg-rpfrú,uoa4 üL .?-C. lL,
4<__"_,*.F_q--""l""""""§""

kovácsné szabó Anna

Az iskolai diákönkormányzat vezetője

SzüXői Munkaközössógek

A pedagógiai programot az ásványtárói Somoryi József Átalános Iskola Szülői
Munkaközössége

a2018 év 02 hó 19 napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.

l\r\
Kelt: frsvqtlM§*i4 íLC \X-ol 8 OL. la .

SVk {:$---*
stefanics Natália

Az iskolai szülői munkaközösség elnöke

L(J
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Nevelőtestület

A pedagógiai programot a Nevelőtestület

2018 év 02bó 20 napján tartott ülésén elfogadta, és elfogadásra javasolta.

@
6a
--- ]]

\r-1]

Varga Imréné
alsós munkak.vez.

kovacsics Imréné
felsős munkak.vez.
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