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1. BEVEZETÉS
1.1. Jogszabályi hivatkozás





a nemzeti köznevelesről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályos változata
a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelveiről és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelveiről.

1.2. Az intézmény bemutatása
Nagymányok a Mecsek hegység és a Völgység dombvidékének találkozásánál fekszik. A
település lakóinak száma ma 2300 fő. Nagymányok a történelem során mindig fontos, központi helyet
foglalt el a környező kistelepülések között. A település múltjának máig meghatározó eleme az 1720-as
években a német nemzetiségű lakosság betelepülése, valamint az 1803-1965 között működő
feketeszén bányászat. A település 2009-ben városi rangot kapott.
Az intézmény a szakmai alapdokumentumban rögzített feladatokat látja el. Az egymást
kiegészítő nevelési és oktatási tevékenységet folytató intézményegységek egymással
együttműködnek, céljaikat, tevékenységüket összehangolják.
Az intézmény jó munkakapcsolatban áll Nagymányok Város Önkormányzatával, a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, továbbá
együttműködik a helyi szervezetekkel, intézményekkel. Munkánk során támaszkodhatunk a szülők, a
civil szervezetek támogatására és segítségére.
A kötelező köznevelési és közoktatási feladatokon túl, a település lakosságának jobb ellátása,
a lakosság megtartása érdekében az intézmény felvállalja a nemzetiségi nyelvoktatást, a sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, az alapfokú zeneoktatást.
Az intézmény célja a különböző nevelési és oktatási területek további színvonalas
működtetése, a nemzetiségi hagyományőrző nevelés fenntartása, a szülők és a lakosság igényeinek
való megfelelés, valamint az intézmény gazdaságos, költségkímélő további működtetése.

Az intézmény szakmai alapdokumentumának adatai:
Alapító:
Emberi erőforrások Minisztériuma
Fenntartó:
Klebelsberg Központ 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Tankerület megnevezése: Tamási tankerület
Az intézmény neve:
Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító:
036307
Cím:
7355 Nagymányok, Táncsics utca 2.
Köznevelési és egyéb alapfeladatai:
Általános iskolai nevelés-oktatás
nappali rendszerű iskolai oktatás (8 évfolyam: alsó tagozat, felső tagozat)
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása
nemzetiségi nevelés-oktatás (német kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás, német nemzetiségi
nyelvoktató nevelés-oktatás)
Alapfokú művészetoktatás
zeneművészeti ág: 1-12 évfolyam (billentyűs, fafúvós, rézfúvós, akkordikus tanszak,
zeneismeret tanszak, kamarazene tanszak)
Az iskola maximális létszáma: 280 fő
- általános iskola 200 fő
- alapfokú művészetoktatás 80 fő
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Általános iskola
A város (1890-ben épült) központi iskolaépületében működik az 1-8. osztályos általános iskola
és az 1-12. évfolyamos alapfokú művészetoktatás.
A tanulók mindkét irányban szélsőséges családi és szociokulturális háttérrel rendelkeznek. A
tanulók 33 %-a részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 8 % a hátrányos helyzetűek, 11
% a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya. Tartósan beteg a tanulók 3 %-a. A gyerekek 13 %-a
származik nagycsaládból. A szülők többsége a kor követelményeihez igazodó, sokféle, színvonalas és
eredményes nevelési-oktatási programokat igényli. A város kulturális életében nagy jelentősséggel bíró
német nemzetiségi hagyományőrzés igényei (a lakosság közel fele német nemzetiségi származású) az
iskola munkájában is érvényesülnek. Iskolánkban a roma tanulók aránya kb. 18 %.
A városi sportcsarnok jó feltételeket teremt a testnevelés tanításához. A neveléshez
szükséges legalapvetőbb eszközök rendelkezésre állnak, az ütemterv szerint megvásárlásra kerültek.
A Németországból kapott bútor és eszköz adományok nagy segítséget jelentettek. Megtörtént a
tantermek egyre inkább elhasználódott belső berendezéseinek (padlózat, lambéria, bútorok) és
nyílászáróinak cseréje, felújítása, valamint a számítástechnikai eszközök folyamatos korszerűsítése.
A város lakossága jelentős részének német nemzetiségi származása, valamint a szülők
igényei szerint az általános iskolai nevelés a német nemzetiségi kétnyelvű, és a német nemzetiségi
nyelvoktató program szerint csoportbontásokkal folyik.
Az ötödik évfolyamtól heti egy órás számítástechnika oktatást vezettünk be.
A délelőtti és a délutáni sportfoglalkozások biztosítják a mindennapos testedzés lehetőségét.
A rendelkezésre álló óraszámokból az alsó tagozatban évfolyamonként heti egy órában nemzetiségi
néptánc oktatást biztosítunk, valamint a felső tagozatban évfolyamonként heti egy órában a
diáksportkör tevékenységét szorgalmazzuk vagy egyéb igazolt sportolási lehetőséget fogadunk el.
A tanulók a szükségleteiknek megfelelően tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásokon
vehetnek részt.
Az iskolában az etika oktatás mellett lehetőség van katolikus, evangélikus, református és hit
gyülekezeti hit- és erkölcstan választására.
A napközis csoportok szervezése a tanulói és szülői igényekkel összhangban a tanulócsoportlétszámok figyelembevételével történik.
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása valamennyi évfolyamon integráltan valósul meg. A
gyermekek nevelését külső szakemberek is segítik: logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő és
iskola pszichológus.
A tanulók, a tanulócsoportok, a pedagógusok és a nem pedagógus dolgozók létszámának alakulása az
utóbbi években:
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Tanulók száma
ebből SNI
ebből BTMN
ebből bejáró
Tanulócsoportok száma
Napközis csoportok száma

2000.

2005.

2010.

2015.

2016.

256
16
66
16
5

209
10
43
11
4

203
11
6
53
8
5

176
19
18
39
8
5

153
14
15
38
8
5

Főállású pedagógusok száma

26

24

18

19

19

Technikai dolgozók száma

17

10

7

5

5

Iskolánkban is jelentkeznek az általános demográfiai tendenciák. A tanuló létszám és
tanulócsoport szám változásaihoz folyamatosan igazítjuk a pedagógusok és a technikai dolgozók
létszámát. A csökkenés ellenére a Völgységi kistérségben Bonyhád után még mindig a legnagyobb
intézménynek számítunk.

Alapfokú művészetoktatás
A központi épület külön szárnyában működik a 12 évfolyamos alapfokú zeneoktatás. A
zeneiskola szakmailag külön munkaközösséget alkot. A zeneoktatásban való részvétel nem
tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszony.
A hangszeres oktatásra 6 kisterem áll rendelkezésre. A többi szükséges helyiség az általános
iskolával közös használatú. A zeneoktatáshoz szükséges alapvető eszközök és hangszerek
4
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rendelkezésre állnak. A felszerelés- és eszközjegyzék előírásainak megteremtése megtörtént.
Folyamatos a hangszerállomány bővítése, rendszeres karbantartása, a kottatár és a hangzóanyagok
bővítése.
A zeneiskolában az alábbi tanszakokon tanulhatnak a növendékek: billentyűs tanszak, fafúvós
tanszak, rézfúvós tanszak, zeneismeret tanszak, kamarazene tanszak, akkordikus tanszak. Előképzős,
alapfokú és továbbképzős évfolyamok működnek. A társas zenélés különböző formáival (kamara
csoportok, fúvószenekar, énekkar) lehetőséget teremtünk a tanulók aktív társas muzsikálásra
neveléséhez, a nemzetiségi és népi hagyományok értékeinek átadásához, megőrzéséhez.
A zeneiskola működésének statisztikai adatai:
ZENEISKOLA
Tanulók száma
ebből bejáró
Pedagógus álláshelyek száma

2000.

2005.

2010.

2015.

2016.

97
25
4

98
22
6

72
10
4,5

64

66

4

3,5

A zeneiskola térségi beiskolázású, a Nagymányokon kívüli településekről is fogadja a
tanulókat.
A zeneiskola rendszeresen részt vesz a település és környéke kulturális életében. Állandó
szereplői vagyunk a városi rendezvényeknek, ünnepségeknek, az iskolai rendezvényeknek.
A zeneiskola működése jelentős a településünk életében, mert az értékes zenei alkotásokat
eljuttatja mindazok számára, akik nem gyakori hangverseny látogatók. Oktatásával, esztétikai,
érzelmi eszközeivel hozzájárul a tanulók személyiségformálásának gazdagításához. A társas
muzsikálás különböző formáira alkalmas amatőröket nevel. A zeneiskola növendékei
bekapcsolódhatnak a település különböző egyesületeinek, civil szervezeteinek, hagyományőrző
csoportjainak életébe.
Az intézményegység részt vett 2007-ben az alapfokú művészetoktatási intézmények
minősítési eljárásán. A minősítési eljárás során hozott döntés: „minősített alapfokú művészetoktatási
intézmény”.
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1.3. Jövőkép

A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az
alapdokumentumban meghatározott tevékenységeket látja el.
A település demográfiai adatainak változási folyamataiból az olvasható ki, hogy az
intézményben nevelt-oktatott gyermekek száma a jövőben némileg csökkenni fog. A létszámok
jelenlegi gyakorlat szerinti adatait két tényező befolyásolhatja:
 csökken a környékbeli más iskolákba „elvándorló” helyi gyermekek aránya
 növekszik a környező kistelepülésekről hozzánk bejáró gyermekek aránya.
A felsorolt hatások Nagymányok szempontjából kedvező irányú befolyásolásának lehetséges módjai:
 olyan színvonalú pedagógiai munkát végezni, hogy ellensúlyozzuk más iskolák „elszívó” hatását.
 olyan gazdag közoktatási kínálatot nyújtani, hogy vonzóak legyünk a környező kistelepülések
lakóinak.
Az általános iskolai és zeneiskolai nevelést az igényekhez való folyamatos igazodással
folytatjuk.
A nevelés-oktatás folyamatában megőrizzük és fejlesztjük a német nemzetiségi nyelv
oktatását, a német nemzetiségi kétnyelvű oktatást, valamint a nemzetiségi hagyományok és kultúra
ápolását.
A jelenlegi tanórán kívüli szolgáltatások kínálatát (szakkörök, sport, gyógypedagógia,
logopédia, gyógytestnevelés, fejlesztő, felzárkóztató és tehetséggondozó programok, napközis
ellátás, stb.) a jövőben is fenntartjuk.
Törenkszünk a kompetencia alapú nevelés és oktatás hatékony módszertani elemeit, valamint
új nevelési és oktatásszervezési eljárásait a hagyományos foglalkozási-tantárgyi keretek között is
alkalmazni.
A nemzetiségi hagyományápoláshoz, ünnepeink méltó megünnepléséhez, a civil közösségek
életének támogatásához intézményi színten is szeretnénk hatékonyan hozzájárulni.
A technikai erőforrások bővítésével, a felszerelések hatékony, kímélő használatával,
pénzeszközeinek takarékos, hatékony felhasználásával biztosítjuk a működést.
A működéshez, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakembereket a dolgozók
képzésével, továbbképzésével biztosítjuk.
Arra törekszünk, hogy az intézmény használatában levő épület külső-belső felújítása, az
eszközállomány folyamatos bővítése-fejlesztése megvalósuljon.
Élni fogunk a pályázatok adta lehetőségekkel, amelyek az intézmény működéséhez, céljaihoz
kapcsolhatók.
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1.4. Küldetésnyilatkozat
„Csináljon bármit ami nyitogatja szemét
és eszét, szaporítja tapasztalatait, ő azt hiszi csak játszik
de mi már tudjuk mire megy a játék…
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle…”
/Varga Domonkos/
Névadónkról: az 1948 márciusában alapított nagymányoki úttörőcsapat neve: „972.sz. II. Rákóczi
Ferenc Úttörőcsapat”. Az általános iskola 1955-ben vette fel II. Rákóczi Ferenc nevét.
„Az úr engem eszközül használa, hogy fölébresszem a magyarok kebelében a szabadságnak
szerelmét…” olvasható Rákóczi Emlékirataiban. Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött
kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való
személyes áldozatok felvállalása, a Rákóczi szabadságharc eseményei máig szóló példát adnak
nekünk.
Azt szeretnénk, hogy a ránk bízott gyermekek biztonságban, egészséges környezetben
nevelkedjenek.
A családokkal együttműködve törekszünk a gyermekek komplex személyiség-fejlesztésére.
Hangsúlyt helyezünk a kulcskompetenciák kialakítására, vagyis az ismeretek, készségek és attitűdök
többfunkciós egységére, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét
kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. A
kötelező nevelés és oktatás időtartama alatt elsajátított kompetenciák a későbbiekben képezzék az
egész életen át tartó tanulásnak.
- teljesedjen ki a gyermekek személyisége, legyenek képesek az
egész életen át tartó fejlődésre (kulturális tőke)
-

vállaljanak aktív állampolgári szerepet, illeszkedjenek be aktívan
a társadalomba (társadalmi tőke)

-

legyenek foglalkoztathatóak, képesek arra, hogy tisztességes
munkát vállalhassanak (emberi tőke)

Arra törekszünk, hogy intézményünk dolgozói és tanulói egyaránt fogadják el a másságot.
Szeretnénk, ha az iskolában, zeneiskolában tanuló gyermekek és szüleik megtalálnák
intézményünkben azokat a lehetőségeket, a személyére szabott törődést-gondoskodást, amire a
későbbi tanulmányaik és felnőtt életük során is szükségük lesz.
Arra törekszünk, hogy intézményünkben sokoldalú, szakmailag jól képzett, bizalmat közvetítő,
hiteles szakemberek dolgozzanak.
Arra törekszünk, hogy tanulóink képessé váljanak az informatikai eszközök és digitális
források önálló, célirányos használatára, megalapozva ezzel az önálló ismeretszerzést. Ezzel
összhangban befogadjuk, adaptáljuk a nevelés és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit.
Szeretnénk, ha a nagymányoki köznevelés a település és a kistérség egyik meghatározó
kulturális, sport, szellemi és művészeti központjává alakítaná kisvárosunkat. A nálunk végző
gyermekek felkészülten kapcsolódhassanak be a felnőtt életbe és a civil szervezetek működésébe.
„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
/Szent-Györgyi Albert/

7

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.5. Pedagógiai alapelvek – stratégiai értékek
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka során a folyamatok meghatározó pedagógiai alapelvei,
amelyek a tanulók és a nevelők tevékenységeiben hangsúlyosan megjelennek:
Életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vétele
Kiemelkedő fontosságúnak tarjuk az életkorhoz, egyéni fejlettséghez, egyéni fejlődési
ütemhez igazított nevelő-oktató tevékenységet.
Bizalom
Valamennyi pedagógus törekedjen a rá bízott gyermekekkel kialakítandó kölcsönösen
bizalmas viszonyra, megértésre. A tisztelet és tolerancia legyen valamennyi kapcsolat alapja.
Következetesség
A nevelési terv és a tantervek alapján meghatározott minimális követelményeket legkésőbb a
pedagógiai szakaszhatárokon (beiskolázás, 4., 6., 8. évfolyam, zeneiskolai évzáró vizsgák) minden
gyermeknek teljesítenie kell. A nevelő-oktató munka során minden területen igyekszünk szorgalmazni
a gyermekek önállóságát, kezdeményező készségét, önálló problémamegoldó képességének,
kreativitásának kibontakoztatását, a felnőtt élethez szükséges kulcskompetenciák kialakítását.
Különböző közösségekhez tartozás
A nevelő-oktató hatások a különböző közösségek hatásrendszerén keresztül érvényesülnek.
A gyermekek a szűkebb (család, osztály, iskola) és a tágabb (település, civil szervezetek, társadalom)
közösségek tagjai. Az intézményi nevelő tevékenységek során tudatosan építünk a családok és a
különböző közösségek munkájára, a velük való folyamatos együttműködésre.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka során a folyamatok meghatározó stratégiai értékei,
amelyek a tanulók és a nevelők tevékenységeiben hangsúlyosan megjelennek:
Kommunikáció
Arra törekszünk, hogy minden gyermek sajátítsa el az emberek közti kommunikáció sokféle
módját. A nevelés-oktatás folyamata során legyen lehetősége a hagyományos szóbeli és írásbeli
technikák mellett a német nemzetiségi nyelven való érintkezés alapvető képességeit elsajátítani.
A modern információs-kommunikációs technológiák (könyvtár, számítógép, internet)
megismeréséhez, és azok tanulási-ismeretszerzési eszközként való használatához szeretnénk minél
jobb lehetőségeket biztosítani a gyermekeknek. Nevelőink a kötelező és szabadidős programokban
minimum 25%-ban használják az IKT-ban rejlő lehetőségeket.
Az emberek közti kommunikáció fontos területe a művészet: a zene, a tánc, az ének
lehetőségei valamennyi érdeklődő számára elérhetőek legyenek.
Környezeti nevelés
Kiemelt jelentőséggel bír a gyermekek biztonságos, egészséges környezetben való nevelése,
a testi képességek, az egészséges életmód szokásrendszerének tudatos fejlesztése. A településünk,
térségünk, hazánk természeti és kulturális értékeinek megismerése, azok tisztelete, óvása a
mindennapi élet része kell legyen.
Fontosnak tartjuk a nemzeti és nemzetiségi hagyományok, szokások, kulturális értékek
megismerését, ápolását, fejlesztését és átörökítését.
Egyéni bánásmód
Fontos a gyermek egyéni fejlettségéhez, fejlődési üteméhez igazított nevelő-oktató
tevékenység. Ennek érdekében indokolt esetben igénybe vesszük a gyermekvédelem adta
lehetőségeket is. Arra törekszünk, hogy a közös minimum követelmények teljesítése mellett minden
gyermek a maga szintjén sajátítsa el az önálló tanuláshoz szükséges képességeket és az alapvető
magatartási normákat.
Az alábbi fontosabb szervezeti formákat és munkamódszereket alkalmazzuk:
 A halmozottan hátrányos- és hátrányos helyzetű, valamint a tanulási és magatartási
nehézségekkel küszködő gyermekek segítése differenciált foglalkozásokon, egyéni fejlesztő
foglalkozásokon, felzárkóztató foglalkozásokon (korrepetálás)
 A tehetséges gyermekek fejlesztése, a különböző irányú tehetségek felismerése, differenciált
foglalkozások, sokféle tanórán kívüli kínálat (szakkörök, közösségek), versenyeztetés.
A sajátos nevelési szükségletű gyermekek nevelése-oktatása a többi gyermekkel azonos
alapelvek alapján történik az egyén speciális adottságai, helyzete figyelembe vételével.
Kompetenciák fejlesztése
Alapvető célunk, hogy felkészítsük gyermekeinket az egész életen át tartó tanulásra. Az
eredményes tanuláshoz szükséges egyéni kulcskompetenciák fejlesztése teszi alkalmassá a
gyermekeket a mai állandóan változó gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyokhoz való sikeres
beilleszkedésre.
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1.6. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka átfogó pedagógiai célrendszere
A/ Az iskola társadalmi szerepe:








Készségek és attitűdök elsajátítása, melyek képessé teszik az egyént arra, hogy törekedjen a
jóirányú változtatásra, ill. a változások elfogadására és támogatására. Ez a vállalkozói
kompetencia a cselekedetek iránti egyéni felelősséget, a stratégiai szemléletmódot, a
céltudatosságot és a sikerorientáltságot erősítse. Erősiti továbbá a szocializációt és az érzelmi
biztonságot. A gyermekek tudatos fogyasztókká váljanak, és mérlegelni tudják a döntéseikkel
járó kockázatokat.
Az iskola teljes (külső és belső) kapcsolatrendszerét a demokratikus gondolkodásmód, a
tolerancia, az empátia jellemezze, ahol a gyermekek és a felnőttek egyaránt szeretetteljes,
biztonságos, otthonos légkörben érezhetik magukat. Megalapozzuk azokat a
viselkedésformákat, melyek segítségével az egyén képes konstruktív módon részt venni a
társadalom életében, képes kezelni a konfliktusokat. A felnőttlét szerepeire való felkészülés a
gyermekek pályaorientációját és későbbi képzéseit, átképzéseit alapozza meg. Az
állampolgári kompetenciák nélkülözhetetlenek az egyéni és csoportos érintkezésben,
alapvetőek a közéletben, valamint a magánéletben.
Az esztétikai és kulturális kompetencia fejlesztése: egyrészt a hazához, lakóhelyhez,
nemzetiséghez tartozás tudatának erősítése, a kulturális hagyományok, az anyanyelv ápolása
– másrészt az interkulturális dimenzió megértése az európai és más társadalmakban. A hon
és népismeret kapcsán ismerjük meg népünk és nemzetiségünk kulturális örökségének
sajátosságait és értékeit. Törekszünk a művészi megjelenítés módjainak megismertetésére.
Fejlesztjük a gyermekek szépérzékét, igényes zeneértő hallgatásra, befogadásra és művészi
visszaadásra nevelünk.
A sajátos nevelési igényű gyermekeknek minden más társával közös emberi tulajdonságai
vannak. Minden gyermek ugyanabban a kultúrában, emberi – társadalmi közösségben,
társadalomban él, ezért nevelésük és oktatásuk azonos alapelvekre épül.

B/ Az iskola által közvetített értékek:








Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó intézményt teremtünk a tevékenységek gazdagságával, a
tevékeny ismeretszerzés szerepének hangsúlyozásával. Tiszteletben tartjuk a gyermekek
egyéniségét, érdeklődését, fejlődési sajátosságait. Az ismeretek elsajátításában, a képességek
kibontakoztatásában minden gyermeknek azonos lehetőségek és feltételek biztosítása. A
tehetségek célzott fejlesztése, a sajátos nevelési szükségletű gyermekek fejlesztésefelzárkóztatása. Fejlett szociális kompetenciára törekszünk, mely a másik ember iránti
érdeklődésből és tiszteletből indul, törekszik a sztereotípiák és előítéletek leküzdésére,
kompromisszumra képes, tisztességes és öntudatos.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek eredményes szocializációját, pályafutását elősegítheti a
többségi közegben, az egészséges társaikkal együtt történő (integrált) oktatásuk. A sérült
gyermekek integrált oktatása az ép társak nevelésében is számos előnnyel, közös értékkel való
gazdagodással jár. Cél: a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedése, a többiekkel való
együtt haladás biztosítása oly módon, hogy számukra mindenkor a fejlődés optimális feltételeit
biztosítjuk.
Jól alkalmazható, biztos ismeretek, készségek és attitűdök elsajátítása a logikus gondolkodás
és matematikai kompetencia terén, valamint ezek elmélyítése és megszilárdítása a gyakorlati
tevékenységek kapcsán. A mindennapi életben felmerülő problémák kezelése, összefüggések
meglátása, összehasonlítás képessége.
A mindennapi élet szinterének kiszélesítése az idegennyelvi kompetencia, valamint az
információtechnikai kompetencia fejlesztésével. Olyan készségek elsajátítása, mely lehetővé teszi
a kultúrák közötti megértést és közvetítést. Az európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
értékeinek és sokféleségének megismerése segít saját identitásunk erősítésében és a másság
elfogadásában. Kiemelt hangsúlyt helyezve a nemzetiségi nyelv használatának elsajátítására.
Gyermekeink szerezzenek jártasságot az informatika, a számítástechnika terén, alakuljanak ki és
fejlődjenek digitális készségeik (digitális írástudás, információtechnikai kultúra) Az elektronikus
média kritikus és magabiztos alkalmazása magasszintű információkezelést és fejlett
kommunikációs készséget kíván.
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C/ A gyermekekkel kapcsolatos elvárások:





Az életkornak megfelelő anyanyelvi kompetencia: fogalmak, gondolatok, érzések, tények,
vélemények kifejezése és értelmezése szóban és írásban. Helyes, kreatív nyelvhasználat az
iskolában, a családban valamint a szabadidős tevékenységben.
Az eredményes munkához, tanuláshoz szükséges hatékony és önálló tanulási kompetencia
kialakítása, erősítése: problémamegoldás, akaraterő, kreativitás, logikus gondolkodás,
önismeret, önbizalom, becsület, az emberi alkotások esztétikumának felismerése és
értékelése. A hatékony tanulási kompetenciák megvalósításának feltétele a tanulás tanítása,
és a megfelelő énkép és önismeret kialakítása.
Az életkornak megfelelő természettudományi kompetencia a természeti világ megfelelő
magyarázatára. A természeti környezet természettudatos, természetvédelem által vezérelt
átalakítása az igények és szükségletek tükrében. Az egészséges életmód lehetőségének
biztosítása, az egészséges, tiszta, esztétikus környezet iránti igény, valamint a
környezettudatos magatartás kialakítása. A környezettudatosságra nevelés alapozza meg
társadalmunk fenntartható fejlődésének megteremtését. A testi-lelki egészség nevelésének
legfontosabb célja az egészséges életvitellel kapcsolatos magatartások és szokások
kialakítása.

1.7. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka átfogó pedagógiai
feladatrendszere
A/ Az iskola társadalmi szerepe:
A/1.

A/2.

A/3.

A/4.

A vállalkozói kompetencia építésénél a fejlesztést személyre szabottan végezzük, figyelembe
véve a gyermek életkorát, élethelyzetét, személyes képességeit, tudását, ambícióit,
lehetőségeit. Olyan tevékenységeket végzünk, amelyben a gyermek kipróbálhatja önmagát,
tévedési és korrekciós lehetőséget kap. Támogatást nyújtunk az önálló ismeretszerzéshez,
igény szerint tanácsokat adunk a döntési helyzetekben. A tekintélyelvet kerülve vitatkozunk és
érvelünk. A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó gyakorlatok segítik a mindennapi
életben felmerülő problémák megoldását.
Szoros együttműködést és kapcsolatot építünk ki az intézményen belüli (csoport, osztály,
évfolyam, tagozat) és az intézményen kívüli (családok, a társadalmi és gazdálkodó
szervezetek,
testvériskolák)
közösségekkel.
Kihasználjuk
a
gyermekközösségek
személyiségformáló, közösségfejlesztő erejét, lehetőségeit.
Intézményünk gyermekközpontú, lehetőséget ad a gyermekek vélemény-nyilvánítására,
kialakítja a megbízási - felelősi rendszert.
A nevelés minden szintjén megjelenő életpályaépítési kompetenciaterület folyamatosan bővül
és konkretizálódik a felsőbb évfolyamokon a pályaorientációs progamokon, amik a későbbi
felnőtt életben való sikeres helytállást alapozzák meg.
Arra törekszünk, hogy a nevelőtestület munkáját az egységes szemléletmód, a stabilitás, a
tervszerűség, a rendszeresség és a színvonalas szakmai munka jellemezze. A nevelő-oktató
munka szellemiségét az egymás iránti tisztelet, a folyamatos önképzés, továbbképzés iránti
igény, az új iránti fogékonyság és a probléma érzékenység, megoldó készség hatja át.
A kulturális kompetencia a gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között
zene, tánc, irodalom, szobrászat, festészet – történő kreatív kifejezését foglalja magába.
A gyermekek aktívan vegyenek részt nemzeti és német nemzetiségi hagyományaink
ápolásában, megőrzésében, művelésében.
A német nemzetiségi, valamint a nem nemzetiségi származásúak számára is biztosítsuk a
nemzetiségi nyelv és kultúra magas szintű elsajátításának lehetőségét. A lakóhely és a német
nemzetiség földrajzának, történelmének, művészeti hagyományainak megismerése
valamennyi tárgy kiemelt feladata. Arra törekedjünk, hogy a gyermekek ismerjék meg nemzeti
sajátosságainkat, jelképeinket, szűkebb és tágabb környezetünk kultúráját és szokásait.
Intézményünk hagyományosan a sajátos nevelési igényű (SNI), és a beilleszkedési-tanulásimagatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) gyermekek fejlesztését látja el. A feladat
diagnosztizálása elsősorban szakértői - orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai - feladat. A
szakvélemény alapján fogadjuk a gyermekeket. A szakvéleményben foglaltak szerint biztosítjuk
az egyéni bánásmódot, a fejlesztési eljárásokat és a differenciált foglalkoztatást. A nevelőoktató munkában gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, szurdopedagógus is részt
vesz.
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B/ Az iskola által közvetített értékek:
B/1.

B/2.

B/3.

B/4.

Az iskola minden gyermeknek egyenlő esélyeket és lehetőségeket biztosít.
A nevelés-oktatás folyamatában figyelembe vesszük az adott gyermek egyéni képességeit,
lehetőségeit. Törekszünk arra, hogy a személyes gondoskodást mindenki a szükségletei és
igényei szerint kapja meg.
A valamilyen szempontból kiemelkedő képességű gyermekekkel céltudatosan, személyre
szabottan foglalkozunk képességeik további kibontakoztatása céljából.
A felzárkóztatás és tehetséggondozás terén szorosan együttműködünk a szülőkkel.
Minden pedagógus feladata a valamilyen szempontból hátránnyal küszködő gyermekek
céltudatos fejlesztése a foglalkozásokon, a tanórákon és kis létszámú fejlesztő
foglalkozásokon, szűrővizsgálati módszerek alkalmazása, a velük való fokozott törődés. A
gyermekvédelmi tevékenységben a fő hangsúlyt a megelőzésre, a családok segítésére, a
rendszeres kapcsolattartásra helyezzük. Együttműködünk a gyermek családjával,
gondozójával, ill. azokkal a szakemberekkel, akik várhatóan támogatást tudnak nyújtani.
A sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedésének alapfeltételei:
- a pedagógusok, társak, szülők megfelelő felkészítése
- a módszerek megválasztásában alkalmazkodás az egyéni fejlődési sajátosságokhoz
- az igényeitől függő pedagógiai és egészségügyi eljárások, eszközök, speciális alkalmazása
- az integrált nevelésben-oktatásban részt vevő pedagógusok magas szintű pedagógiai,
pszichológiai
képességekkel,
az
együttneveléshez
szükséges
kompetenciákkal
rendelkezzenek.
Iskolánk az alábbi problémákkal küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadja:
- mozgásszervi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- halmozottan fogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő
- értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos
- érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos
- érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos
Olyan prevenciós nevelési programok alkalmazása, amely megteremti a gyermekek testi-lelkiszociális érettségét, az elvárások kudarc nélküli teljesítését, megkönnyíti az intézményi
átmeneteket. Nagy hangsúlyt helyezünk az eredményes, önálló ismeretszerzés képességének
elsajátítására, amelynek alapja a gyermek egyéni motiválása és érdeklődése.
Alakuljon ki a gyermekekben egy logikai, matematikai gondolkodásmód: legyenek képesek
absztrakcióra és általánosításra, elemzésre és ábrázolásra, tudjanak életkoruknak megfelelő
táblázatokat és ábrákat értelmezni, belőlük információkat kiolvasni.
A gyermekek legyenek képesek az elsajátított ismeretek sokoldalú, gyakorlati alkalmazására.
Minden esetben nagy hangsúlyt helyezünk a logikus gondolkodás fejlesztésére, az
összefüggések feltárására, a lényeg kiemelésére. Előtérbe helyezzük a kreatív,
problémamegoldó, sokoldalúan továbbépíthető tanulási formákat. A kooperatív (a tanulók
személyiségét és tevékenységét előtérbe helyező) módszerek alkalmazását szorgalmazzuk.
Projekt és témahét módszereket alkalmazunk az önálló és csoportos ismeretszerzés- és
feldolgozás hatékony megvalósulására. Szorgalmazzuk a moduláris oktatást.
Az intézményben korszerű, tudományos alapokon nyugvó, világnézetileg semleges,
többoldalúan megvilágított, tárgyilagos, továbbépíthető, mobilizálható ismereteket közvetítünk.
A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus használatát kívánja meg.
Elsődleges feladatunk, gyermekeinkkel megismertetni az új IKT eszközök használatát, hogy
képessé váljanak alkalmazásukkal az önálló ismeretszerzésre, az információk elérésére.
Olyan készségek kialakítására törekszünk, melyek lehetővé teszik az információk keresését,
értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását. Képessé tesszük a gyermekeket
az internetes kommunikációra és a hálózatokban való részvételre. Intézményünk kiemelt célja,
hogy gyermekeink rendelkezzenek a nemzetiségi nyelvi kommunikáció alapvető készségeivel.
Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése használható, eszköz jellegű nyelvtudás
megszerzésére irányul a személyiség fejlesztésén keresztül. Intézményünk a zökkenőmentes
átmenetek biztosítása érdekében szoros kapcsolatot tart a térségi középszintű oktatási
intézményekkel, valamint a település külföldi partnerintézményeivel.
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C/ A gyermekekkel kapcsolatos elvárások:
C/1.

Kiemelt célunk az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, a szövegértési és szövegalkotási
képesség mellett a kommunikációs képesség hatékonyságát hangsúlyozzuk. Tudatosítjuk,
hogy e kompetencia fejlettségi színvonala meghatározza a tanulási képességet, az információ
birtoklását, befolyásolja a társadalmi beilleszkedést, a felnőtt lét minőségét. Irodalmi és
tudományos nyelvi tapasztalatokból kiindulva az induktív elsajátítást helyezzük előtérbe.
Elősegítjük az egyéni olvasási stratégiák kialakítását, megnyújtjuk az alapozó szakaszok
beépítését a tanulás folyamatába a kudarcok megelőzésére, az egyéni fejlődéshez igazodó
szemléletmódot helyezzük előtérbe.
A gyermekek munkáit az igényesség, áttekinthetőség és tetszetősség jellemezze. Szóbeli
megnyilatkozásuk szabatos, világos, érthető, a kommunikáció alapszabályainak megfelelő
legyen.

C/2.

Minden gyermeknek az egyéni adottságaihoz és körülményeihez képest maximális tudást,
szeretetet, tiszteletet adunk, és hasonló beállítódást várunk el tőlük is. Betartjuk és betartatjuk
az alapvető emberi érintkezési normákat.
Célunk reális esély teremtése a gyermekek kulturális, képességbeli és tanulási
szükségleteiben megmutatkozó különbözőségeinek kezeléséhez, minőségi elmozdulás a
lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében, a lemorzsolódás megelőzése, a szegregáció
elkerülése. Különös figyelemmel fordulunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek egyéni kompetenciafejlesztési folyamatának segítésére.
A gyermekek reálisan ítéljék meg a saját képességeiket. Ismerjék el, becsüljék meg saját és
társaik munkáját, eredményeit. Tevékenységüket önismeret, önszabályozás-érzés hassa át.
Legyenek képesek önálló és csoportos ismeretszerzésre (hatékony időbeosztás, feladat
megosztás, rendszerezés, feldolgozás).
Legyenek tájékozottak hazánk földrajzában, történelmében, művészeteiben. Jellemezze őket
a tolerancia, a "más"-ságot elfogadó és tiszteletben tartó, emberi értékeket és normákat
megismerő és betartó humanista magatartás. Mivel formálódásuk nem kizárólagosan csak az
intézményhez kapcsolódik, különféle spontán hatások sokasága fejleszti őket, célirányos és
tudatos pedagógiai munkával segítjük a pozitív hatások megerősítését.
Kiemelt célunk az egészséges életvitel kialakítás képességeinek elsajátíttatása.
Kialakítjuk gyermekeinkben a tisztaságra, egészséges életmódra, a rendszeres mozgásra való
igényt, a testápolás, a kulturált megjelenés és az egészségmegőrzés szokásrendszerét.
Kiemelten kezeljük a gyermekeket veszélyeztető aktuális egészségügyi problémák
felismerését, a megfelelő tájékoztatást, megelőzést, ehhez igénybe veszünk minden elérhető
külső segítséget.
A szabadidős programok tervezése, szervezése az egészséges életmódra törekvést szolgálja.
Ezek a programok formálják a gyermekek ízlését, segítik a kulturált szórakozásra való igény
kialakítását. A gyermekek aktívan kapcsolódjanak be a közvetlen természeti és kialakított
épített környezetünk megóvásába, ápolásába, szépítésébe.

C/3.

A gyermekek ismerjék meg a Földnek, mint globális környezetünknek a változásait,
legfontosabb folyamatait. Az intézményi élet minden területén környezetbarát eszközöket és
anyagokat használunk.
Nagymányok, 2017. szeptember 1.

Wusching Mária Rita, intézményvezető
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ÁLTALÁNOS ISKOLA
2. Nevelési program
2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka speciális pedagógiai céljai, feladatai, eljárásai
Az intézmény társadalmi szerepe:
Cél
A/1.

A/2.

Nevelés-oktatás
feladata
A vállalkozó
szellemű
személyiség

"Emberi"
kapcsolatok az
iskolában

A feladat
megvalósításához
szükséges eszköz és
eljárás
A 7. és 8. évfolyam
felkészítése a
továbbtanulásra

Mikor tekinthető megoldottnak a
feladat?
kapcsolattartás a középiskolai partnerekkel
közös projektmunkák

választható projekt
tevékenységek

intézményi szintű projekt – ünnepkörhöz,
hagyományhoz kapcsolódó, szerves része
a település egészének

fenntarthatósági
témahét (erdei iskola)

szülő iskola kapcsolat

A nevelőtestület közös
értékrendje
A Házirend
felülvizsgálata
A szülők segítő jellegű
tájékoztatása

PP átdolgozása
és következetes betartása
A házirend átdolgozása, kifüggesztése,
megismertetése, betartása
Rendszeres szülői értekezlet, fogadóóra,
nyílt nap. Személyes vagy írásos
tájékoztatása, a problémák adminisztrálása,
elektronikus napló
A DÖK véleményének kikérése a
szabadidős programokról, iskolaújság,
honlap

DÖK munka erősítése

felelős
intézményvezető
helyettes
osztályfőnökök
DÖK tanár
int.vez. helyettes
munkaközösség
vezetők
osztályfőnökök
minden
pedagógus

ellenőriz
intézményvezető

intézményvezető

PP
folyamatos
munkaterv
PP
folyamatos
munkaterv

intézményvezető

PP
folyamatos
munkaterv

nevelőtestület

fenntartó

intézményvezető

intézményvezető
fenntartó
SzMK
intézményvezető

PP
folyamatos
éves munka
PP

természettud. mk.
vezető
minden ped.
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ellenőrzés
módja

osztályfőnök
intézményvezető

intézményvezető
DÖK tanár
intézményvezető

PP, éves
munkaterv
osztf. órák
kifüggesztés
éves
munkaterv
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Közösségek
erősítése
A NAT köv.
teljesítése
Nevelőtestület
stabilitása,
egységessége
Probléma
érzékenység, új
iránti
fogékonyság

A közösségi és iskolai
rendezvények "gyerekcentrikusak" legyenek
A tanulók munkájának
ell., és értékelése
Továbbképzési terv
PP, SZMSZ, Házirend
együttműködők közötti
kapcsolatok erősítése
Nevelőtestületi
értekezletek
Munkatársi
megbeszélések

A/3.

Helyi
jelentőségű
természeti és
építészeti
értékek megis.

Munkaközösségi
megbeszélések
Iskolavezetőségi ülés
Tanulmányi séta a
településen
Az értékek megjelenése
az oktatásban

Gyermekeket érdeklő rendezvények
szervezése (télapó, karácsony, farsang,
kirándulások, versenyek, stb)
PP. helyi tanterv követelményei

programok
szervezői

int.vez. helyettes

éves
munkaterv
folyamatos

minden nevelő
folyamatos
óralátogatás

minden nevelő
továbbképzési terv végrehajtása
intézményvezető
érintett nevelők
átmenetek előtti és utáni években legalább
3-3 alkalommal látogatás a másik
intézményegységben

intézményvezető

Tanévenként legalább 3 alkalommal
(tanévnyitó, félévi, tanévzáró)
Tanévenként legalább 4 alkalommal
(szükség szerint)

intézményvezető

Tanévenként legalább 4 alkalommal
(munkatervek)
Hetente
Minden osztály a tanév folyamán legalább 2
tanulmányi sétát tesz (német, népismeret,
term.ism. vagy földrajz-biológia)
Az értékek megjelenése rajz, történelem,
természetismeret órákon (tanterv)
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intézményvezető

intézményvezető
int.vez. helyettes
folyamatos
az éves
munkaterv
szerint
intézményvezető

mk.vezetők
osztályfőnök

intézményvezető

folyamatos

szaktanárok

int.vez. helyettes

óralátogatás
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Az intézmény által közvetített értékek:

Cél

Nevelés-oktatás
feladata

A feladat megvalósításához
szükséges eszköz és eljárás

B/1.

Jutalmazásbüntetés

Jó teljesítmények nyilvános
elismerése
Tanulói munkák kiállítása

Közösségfejlesztés

Pontos fegyelmezési rendszer
kidolgozása
Osztálykirándulás
Teadélután
Iskolai szintű, osztályok közötti
vetélkedők (sport, játék,
tanulmányi kulturális)
Szakkörök, iskolai rendezv.
(ünnepek, tan.nélk. munkanapok, versenyek, stb.)
Képújság,helyi TV faliújságok
iskolai honlap

B/2.

"Más"-ság
elfogadása

Jutalomkirándulás
Tanulmányi, sport, kulturális,
stb. versenyek vendégek
meghívásával.
Esélyegyenlőség
Német nemzetiségi
hagyományápolás
Etika, hit-és erkölcstan oktatás
Tanulmányi kirándulások

Mikor tekinthető megoldottnak a
feladat?

felelős

ellenőriz

ellenőrzés
módja

Iskolai hirdetések, helyi televízió,
honlap
Művészeti napok, kiállítási helyek
kialakítása az iskolában
Házirend átdolgozása, és
alkalmazása
Minden évben legalább 2 alkalom
(közösen szervezve is)

intézményvezető
int.vez. helyettes

Tanévenként legalább 4 alkalommal

osztályfőnök

intézményvezető

Jól működő szakköri programok
Színvonalas, gyerekeknek szóló
programok
Megjelenés folyamatos
Iskolai honlap
Jól működő, hasznos és érdekes
információkat tartalmazó faliújságok
az iskolában és minden osztályban
A jól teljesítő tanulóknak
Részvétel versenyeken
Tanévenként legalább 5 verseny

int.vez. helyettes

intézményvezető

PP megfelelő fejezete
Német tájház megtekintése évente
minden tanulócsoporttal
Etika és hit- és erkölcstan órák
órarendbe illesztése
Más kultúrák, művészi alkotások
megtekintése

minden nevelő
német mk.vezető

intézményvezető

folyamatos

int.vez.helyettes

intézményvezető

folyamatos

osztályfőnökök

intézményvezető

folyamatos
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int.vez. helyettes
minden nevelő
osztályfőnök

intézményvezető

folyamatos

intézményvezető

folyamatos

intézményvezető

folyamatos

éves program
látogatás
szakkörvezetők
szervezők

folyamatos
éves program
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B/3.

Logikus gond.,
összefüggések
kiemelése

A tanórai munka állandó belső
rendje
Számonkérés

Minden tanórán előkerülnek logikai
összefüggések

minden nevelő

intézményvezető
int.vez.helyettes
munkaköz.vezető

folyamatos
óralátogatás

B/4.

Általános
emberi normák

Házirend szabályrendszere

Házirend alkalmazása
Iskolai hagy.rendszer megőrzése
Minden tanulócsoport évente
meglátogatja a város múzeumait.
Iskolai faliújság, osztály faliújságok
Tanári szobákban éves munkaterv

intézményvezető
minden nevelő
intézményvezető

intézményvezető

folyamatos

intézményvezető

éves munkatervek

osztályfőnökök

intézményvezető

DÖK

Hagyományápolás
Külső-belső
tájékoztatás

képújság, helyi TV

Hagyományok
ápolása, őrzése

Az iskola hagyományos
programjai
Kapcsolat a hagyományőrző
csoportokkal, nemzetiségi
hagyományok ápolása

Kapcsolat a művelődési házzal
(okt.23., március 15., karácsony)
Gyermekeknek szóló programok
szervezése, utánpótlás biztosítása

A helyi gyűjteményeinek,
múzeumainak meglátogatása
Múzeumi órák szervezése
A nemzeti és nemzetiségi
hagyományok kiemelése a
tanórákon
Nemzeti ünnepek méltó
megünneplése

Évente minden tanulócsoportnak
legalább egy múzeumi óra

folyamatos

folyamatos

osztályfőnök
intézményvezető

int.vez.helyettes
folyamatos

Német, történelem, ének, technika,
földrajz tárgyak helyi tanterve
Színvonalas iskolai ünnepségek
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osztályfőnök
minden nevelő
német mk
német mk
osztályfőnök,
érintett nevelők

intézményvezető

éves
munkaterv

intézményvezető

folyamatos
látogatás

int.vez.helyettes
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A gyermekekkel kapcsolatos elvárások:
Cél
C/1.

Nevelés-oktatás
feladata
Írásbeli munka
olvashatósága,
áttekinthetősége
Szabatos, érthető
szóbeli
megnyilatkozások

A feladat
megvalósításához
szükséges eszköz és
eljárás
A tanulók önálló írásos
munkáinak figyelemmel
kísérése
Kommunikáció a tanórai és
a tanórán kívüli munkában

Logopédiai ellátás
Írásbeli kifejező
képesség

Olvasóvá nevelés
C/2.

Reális önértékelés

A tanulók
tájékozódása
hazánk dolgaiban
Mobilizálható
ismeretanyag
elsajátítása

Az írás, mint eszköz
használata minden órán.
Helyesírás és külalak
javítása az írásos
tevékenységben
Az olvasás, mint tanulási
eszköz használata
Az olvasás élmény szerepe
Tanulók által is ismert
értékelési rendszer,
nyilvános értékelés
Havi magatartás és
szorgalom jegy
Folyamatos, aktuális
információk az iskolai és az
osztály faliújságokon
Színházlátogatás
tanulmányi kirándulások

Mikor tekinthető megoldottnak a
feladat?
A tanulók írásos munkáinak
tetszetőssége, megjegyzéssel
értékelni,
Minden tanórán legyen lehetőség
hosszabb összefüggő szóbeli
beszélgetésre
A beszédhibák állandó javítása

felelős
minden nevelő

nyelvtanárok

ellenőriz
intézményvezető
int.vez.helyettes

intézményvezető
int.vez.helyettes

ellenőrzés
módja
tanulói munkák
folyamatos
ellenőrzése

folyamatos
óralátogatás

Logopédiai foglalkozás biztosítása a
rászoruló tanulóknak
A tanulók mindig kapjanak olyan
feladatot is, ahol több, összefüggő
egész mondattal kell válaszolni.
Helyesírás és külalak javítása
minden írásos tanulói munkában
A tanulók rendszeresen olvasnak
mesét, szépirodalmat,
ismeretterjesztő műveket

logopédus

jutalmazás - büntetés, magatartás szorgalom értékelési rendszer, ezek
betartása
Havi jegyek kialakítása ön- és
közösségi értékeléssel
A folyosókon és minden tanteremben
faliújságok
Aktuális információk a faliújságokon
Az iskola tanévenként legalább két
színházlátogatást és egynapos
tanulmányi kirándulást tesz.

minden nevelő

intézményvezető
int.vez.helyettes

folyamatos
óralátogatás

osztályfőnökök

munkaköz.vezető

dokumentumok
osztályfőnöki
órák
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minden nevelő

tanévkezdés
intézményvezető
int.vez.helyettes

óralátogatás
Tanuló munkák
áttekintése
félévente
folyamatos

minden nevelő

intézményvezető
intézményvezető
osztályfőnökök

intézményvezető
folyamatos
munkatervek
tanév végi
dokumentumok
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Az önálló tanulás
technikájának
elsajátítása

C/3.

A továbbhaladás
szempontjából fontos
ismeretek folyamatos
gyakorlása, rögzítése,
kreatív alkalmazása
A tanulás tanítása
Fejlesztő pedagógiai
módszerek

témazárók, vizsgaanyagok
összeállítása
minden tárgy: lényeg kiemelés,
vázlat, értő olvasás
Szülők tájékoztatása szülői
értekezleten

Kooperatív
tanulási-tanítási
módszerek
alkalmazása

Ped. képzés és
továbbképzés
Bemutató órák

A látogatott órákon kooperatív
munkaformák is alkalmazásra
kerülnek

minden nevelő

Szóbeli kifejező
képesség

Rendszeres, több
mondatos szóbeli feladatok
alkalmazása
Szokásrendszer kialakítása

Minden tanítási órán több gyermek
kapjon önálló szóbeli feladatot.

minden nevelő

int.vez.helyettes

folyamatos
óralátogatások

Étkezés előtti, WC használat utáni
kézmosás
Cipőtárolók elhelyezése
Minden tanulónak van váltócipője

iskolatitkár
minden nevelő

intézményvezető

folyamatos

osztályfőnök

int.vez.helyettes

A pihenés, mozgás, játék,
kikapcsolódás feltételeinek
megteremtése és a felügyelet
biztosítása az intézmény egész
területén.
Játéklehetőségek kialakítása
Zsibongó kialakítása és használata a
felső tagozatban

ügyeletes nevelő

int.vez.helyettes
intézményvezető

Szemétgyűjtők kihelyezése az
udvarokra

ügyeletes nevelő
osztályfőnök

intézményvezető

Tanterv
Kapcsolatok a sportegyesületekkel, a
művelődési házzal

nevelőtestület

intézményvezető

Rendszeres
kézmosás
Váltócipő
használata

Cipőtárolók kialakítása
minden osztályteremben
Szokásrendszer kialakítása

Jó időjárás esetén
a szünetek
eltöltése a
szabadban

Nevelői és tanulói ügyeleti
rendszer, udvari játékok,
faültetés

Rossz időjárás
esetén a szünetek
eltöltése az
épületben
Tantermek,
udvarok tisztasága

Nevelői és tanulói ügyeleti
rendszer

Sok
mozgáslehetőség
biztosítása

Házirend: a szemetelő,
rongáló tanulókkal a
károkozás helyrehozatala
Szemétgyűjtők az udvaron
Mindennapos testmozgás,
gyógytestnevelés,
táncoktatás

osztályfőnökök
minden nevelő

intézményvezető

intézményvezető

minden nevelő
munkaközösség
vezető

int.vez.helyettes
intézményvezető

folyamatos
óralátogatás
tanulói írásos
munkák
folyamatos
óralátogatás
dokumentáció

tanév eleje

folyamatos

tanév eleje
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folyamatos
testnevelők
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Egészséges
táplálkozás
Környezettudatos
magatartás
kialakítása

Egészségnevelés

Iskolán kívüli sport
lehetőségek
Természetjárás
Tanítás nélküli
munkanapok és
gyermekrendezvények sok
mozgáslehetőséggel
Versenyeztetés
Az iskolai gyermekétkezés
minősége,
- étkezési szokásrend
- faliújság, információk
Hulladékgyűjtés
Virágos iskola és osztály
Globális környezeti
folyamatok megismerése
Takarékosság papírral,
vízzel, energiával,
vegyszerekkel
Védőnői, gyermekorvosi,
fogorvosi vizsgálatok
Dohányzás, alkohol, drog
megelőzés
Külső szakmai tanácsadás
igénybevétele.

Kirándulások, Rákóczi-nap,
vetélkedők, erdei iskola

túravezető
programok
szervezői

intézményvezető

tanév eleje

osztályfőnökök
napközis nevelők

int.vez.helyettes

folyamatos

int.vez.helyettes
osztályfőnökök

intézményvezető

folyamatos

int.vez.helyettes

folyamatos
óratervek
óralátogatás

Helyi, város környéki, megyei
versenyek (részvétel, szervezés)

Egészséges táplálkozás (gyümölcs,
főzelék, stb.)
Kulturált étkezési szokások
kialakítása az isk. étkezés során
Minden év tavaszán
Minden teremben élő növények.
Virág- és faültetés
A természettudományos tárgyak
tantervében és óráiban
Erdei iskola
Takarékos fűtésrendszer, nyílászárók
szigetelése, takarékos vizesblokkok
és tisztítószerek
Rendszeres szűrővizsgálatok
Természettudományos tárgyak
ismeretanyagában
osztályfőnöki órák 10 %-a
Védőnő, orvos, rendőr segítsége
tanítási órákon
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szaktanárok
osztályfőnök

2.1.1. A személyiségfejlesztés feladatai
Hogy a tanuló milyen emberré, milyen értékekkel rendelkező személyiséggé válik, nagyban függ az
iskola nevelési rendszerétől. Valamennyi színtéren, valamennyi tantárgy kapcsán hangsúlyt kapnak
azok a témák, melyek a családban élő, a közéleti, a munka világában élő, az egészséges életmódot
élő, önmaga iránt felelősséggel bíró ember készségeinek fejlesztéséhez jó alapot adnak.
- A helyes viselkedés feltétele az optimális motivációs szint
- Az iskolai fegyelmezettség az elfogadott közös szabályok és normák betartását jelenti.
- Reális igényszint kialakítása, ennek egyeztetése a családdal.
- A pozitív értékattitűdök fejlesztése és megszilárdítása.
- Minden tanuló számára biztosítani kell a közösségben a megfelelő hely és feladat megtalálását.
- A tanulót képessé kell tenni az önálló döntések meghozatalára.
- A kreativitás az átlagtól eltérő személyiségjegyekben, tulajdonságokban, viselkedésmódokban is
megnyilvánulhat (fantázia, szokatlan ötlet, humorérzék, aktivitás, kíváncsiság, stb.)
- Az egészséges személyiségfejlődés alapfeltétele az érzelmi nyíltság.
- A nevelési folyamat során kialakuló énkép létrejöttében nagy jelentősége van a reális
értékelésnek (önismeret, önértékelés, társak értékelése, szülők értékelése, iskola értékelése).
- Kooperatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása: a gyermekek építő egymásra utaltságának a
közösségen belüli egyéni felelősségének, a párhuzamosan futó interakciók alkalmazásának, a
feladatokban való egyenlő és egyénre szabott részvételnek, a sokoldalú információszerzésnek
legyen egyre növekvő szerepe a nevelési-oktatási folyamatban.
- A személyiségfejlesztés az egész nevelőtestület közös feladata. Az egyes tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások vezetésében, valamint az intézmény munkájának egészében érvényesülnie kell.

A tanulók személyiségfejlődésének, értelmi fejlődésének, viselkedésének, jellemvonásainak
értékelési szempontjai:
A tanuló
 figyelme: - koncentrált, kitartó - rendezett, kevéssé tartós - nem rendszeres - képtelen a
koncentrációra
 megértése, felfogásmódja: - gyors és biztos – lassú, de biztos - lassú és bizonytalan – gyors,
de felszínes
 emlékezése: - könnyen, értelmesen jegyez meg - könnyen, mechanikusan jegyez meg rosszul, nehezen jegyez meg
 megfigyelő képessége: - átfogó, lényegre irányuló - egy területen alapos - erősebb irányításra
szorul
 munkatempója: - gyors – normál - lassú
 fegyelmezettsége: - önmaga fegyelmezésére képes - passzivitásból, félelemből
fegyelmezetlen - fegyelmezetlen, rendbontó
 gondolkodása: - fejlett kombinatív készség, logikus következtetés - irányításra szorul, kissé
lassú - összefüggések felismerésére, önálló problémamegoldásra nem képes
 érdeklődése: - sokoldalú, tartós - egyoldalú, tartós - kialakulatlan, változó
 tanulásmódja: - könnyen, értelmesen, eredményesen tanul - nehezebben, de értelmesen és
eredményesen tanul - nehezen, kevés eredménnyel tanul
 kifejezőkészsége: - szóban fejlett, pontos - írásban fejlett, pontos - nehézkes, pontatlan
 a tanuló viselkedése, jellemvonásai az iskolai munkában: - törekvő, készséges, megbízható,
gondos - hangulata szerint változó, felületes - megbízhatatlan, hanyag, zavaró, ellenszegülő
 társaival szemben: - segítőkész, barátságos, együtt érző, nyílt - fegyelmezett, szerény,
csendes, zárkózott, passzív - érvényesülésre törő, önző, uralkodni vágyó
 önértékelése: - megalapozott, kiegyensúlyozott, jogos önbizalom - szélsőségesen felértékelő,
túlzott magabiztosság - az önbizalom hiánya, belső gyengeség
 érzelmi élete: - vidám, lelkes, optimista, lobbanékony - kiegyensúlyozott, tartózkodó szeszélyes, ingerlékeny, kötekedő
 akarati vonások: - kitartó, szava álló, állhatatos változó szorgalmú, biztatást igénylő akarati erőfeszítésekre nem képes
 reagálása jutalmazásra, büntetésre: - tartósan, mélyen érinti, eredményes - kissé érzéketlen,
rövid ideig hatékony - elhárítja, önigazolást keres, menti magát.
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2.1.2. Az egészségfejlesztés feladatai
Az egészségnevelés fő célja: tegyük képessé a gyermekeket arra, hogy (felnőtt életükben is) egyre
növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek az egészségükkel, és
mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. Olyan életmódbeli
alternatívákat ismerjenek meg és sajátítsanak el, amelyekkel az egyéneknek lehetőségük nyílik az
egészségesebb életforma kiválasztására, az egészségmegőrzés a mindennapi élet része legyen.
Mindehhez figyelembe kell venni a gyermekek egyéni szociális helyzetét, mentális és fizikai
lehetőségeit.
Az iskolai egészségnevelés fő feladatai:
 Felvilágosító munka a rizikó-mentesebb életformák (és előnyeik) megismerésére
 Az egészséges életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítása és gyakoroltatása
 Egyéni képességek és készségek kialakítása, hogy képessé váljon a kritikus helyzetekben a
számára kedvező döntések meghozatalára.
 Az egészségnevelési ismeretek és készségek elsajátításához szükséges a személyes
önirányítás képességében, a közösségi kapcsolatok kialakításában, a konfliktusok
kezelésében való jártasság elsajátítása.
 A mindennapos testmozgás biztosítása. Valamennyi évfolyamon heti öt testnevelés óra.
 A testnevelési órákon kívül önkéntes délutáni tömegsport és diáksportköri mozgáslehetőség
biztosítása. Sportcsoportonként heti két óra időkeret áll rendelkezésre. A foglalkozásokat a
testnevelő tanárok vezetik.
 A napközis és tanulószobai foglalkozások szervezése során naponta az ebéd utáni időszakban
(13.45-től 14-30-ig) játékos, egészségfejlesztő testmozgás lehetőségét kell megteremteni.
Amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szabadban kell a foglalkozásokat
megszervezni. A foglalkozásokat a napközis nevelők vezetik.
Az iskolai egészségnevelés

Lehetőségek

Területek

Felelősök

Rendszeres kézmosás
(törölköző, foly. szappan)
Váltócipő használata

Étkezések és WC használat előtt-után

valamennyi pedagógus

Valamennyi évfolyamon kötelező

Szünetek eltöltése a
szabadban (időjárás)
Tantermek

Udvari eszközök, játékok
Sok mozgáslehetőség
Berendezése
Tisztasága
Otthonossága
Iskolai étkeztetés (változatosság,
összetétel a jogsz. alapján)
Étkezési szokásrend
Mindennapos testnevelés
Délutáni játékos egészség-fejlesztő
testmozgás
Tanórán kívüli tömeg- és diáksportkör
Versenyeztetés
Gyógytestnevelés
Nemzetiségi táncoktatás
Iskolai programok mozgáslehetőségei
Természetjárás (évente 2 alkalommal)
projektmunkák
erdei iskola, nyári napközis táborok
Egészség-nap (közlekedés, kerékpár
ellenőrzés, kresz ismeret, alkohol,
dohányzás, drog)
Szűrések, mérések, oltások,
ellenőrzések

osztályfőnökök, valamennyi
pedagógus
intézményvezető, ügyeletes
nevelők, hetesek
valamennyi pedagógus,
osztályfőnökök, tanulók

Egészséges táplálkozás
Mozgáslehetőségek

Egészségnevelési
programok
Egészségügyi
szűrővizsgálatok
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önkormányzati konyhai dolgozó
pedagógusok,
intézményvezető, testnevelők,
gyógytestnevelő, táncoktató
éves munkaterv,
munkaközösségi munkatervek

Rendőrségi együttműködéssel
Védőnői együttműködéssel
Szakkörvezető
védőnők, gyermekorvos
fogorvos – szülők
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Környezettudatos
magatartás

Tanulók szokásrendje

Globális környezeti
folyamatok megismerése
Elsősegélynyújtás
Osztályfőnöki órák
Egyéni döntésképesség
kialakítása
Közösségi kapcsolatok
Konfliktuskezelés

Takarékosság energiával, vízzel,
papírral, taneszközökkel,
Tisztaság, osztály „szépség verseny”
Virágok, fák
Környezeti nevelési program
Hulladékok elhelyezése, gyűjtés
Erdei iskola
Táborozások
Iskolai szokásrend (öltözködés,
étkezés, közlekedés, vonulás)
Családi szokásrend (szülői ért.)
Természettudományos tárgyak
tanterve és órái, környezeti nevelési
program, erdei iskola
Helyi tanterv
Az osztályfőnöki órák 20 %-át az
egészségnevelés témára kell fordítani
Egyéni élethelyzetek kezelése,
gyakorlása (programok választása,
szabadidő eltőltése, társak,)
Közösségi élet (osztály, szakkör,
rendezvények, sport)
Szituációs gyakorlatok,
helyzetelemzések

intézményvezető, takarítók,
tanulók, pedagógusok
osztályfőnökök

táborvezetők, pedagógusok,
osztályfőnökök, tanulók
intézményvezető, szaktanárok

szaktanár
intézményvezető,
osztályfőnökök
osztályfőnökök-szülők,
pedagógusok
osztályfőnökök,
csoportvezetők, szülők
osztályfőnökök, szülők,
programszervezők

2.1.3. A közösségfejlesztés feladatai
A közösségi nevelés a pedagógiai munka kulcsterülete. Az iskolai nevelés-oktatás végső
célja, hogy az iskolát elhagyó gyermekek eredményesen be tudjanak illeszkedni a társadalom
(középfokú iskolák, munkahelyek, stb.) közösségeibe, és azok hasznos tagjai legyenek.
A gyermekközösségek kialakítása: fokozatosan be kell vonni a gyermekeket (az életkori
sajátosságok figyelembe vételével) az iskolai és iskolán kívüli közösségi tevékenységekbe. A
közösségben a szervezett és együttesen végzett tevékenység jelenti a fejlődés alapját.
A közösségi élet programjain való részvétel önkéntes. A közösségi élet során a játékban és az
egyéb tevékenységekben minden gyermek számára biztosítani kell a bekapcsolódás lehetőségét. Az
iskola tanévenként 2 olyan tanórán kívüli közösségi programot (pl. színház, kiállítás, kirándulás, …)
szervezhet, amelyen a gyermekek részvétele (pedagógiai szempontok miatt) kötelező – az ilyen
programok anyagi terhet nem róhatnak a szülőkre.
A közösség életében az állandó értékelésre, minősítésre is szükség van.
A hagyományok megőrzése, formálása a közösség egyéni arculatát adja. Minden, amit a
gyermekek közösen átélnek, megszerveznek, megismételnek - hagyománnyá válhat.
A gyermekközösségek működésének pedagógiai alapelvei:
- Csak olyan tevékenységekben várhatunk el önállóságot a gyermekektől, amelyek a gyermekek
számára világosak és a megoldást is rájuk lehet bízni.
- A gyermekvezetők nem választhatók meg azonnal és véglegesen, egymás megismeréséhez, a
közvélemény döntéséhez időre van szükség.
- A közösségi tevékenységek a gyermeki törekvések és érdeklődés sodrában valósulhatnak meg.
- Nagyon fontos a közösség légköre, érzelmi tónusa (szimpátia, humor, érzelmi kiegyenlítettség)
- A közösségi élet mindig valamely konkrét tevékenységgel, programmal függ össze.
- A közösségi nevelés végső soron az egyén személyiségének formálása (az egyén és a közösség
egymáshoz illesztése, egybe ötvözése).
A gyermekközösségek fejlődésének, fejlesztésének nélkülözhetetlen segítője a demokratikus
irányítási módszereket alkalmazó pedagógus (osztályfőnök, szakkörvezető, stb.)
Az iskola hagyományos, intézményi szintű közösségi programjai, tevékenységei:
 tanévnyitó- és záró ünnepélyek
 iskola szakkörök, felzárkóztató és fejlesztő programok, sportkörök, stb.
 tavaszi és őszi iskolai kirándulás
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karácsonyi ünnepségek
farsang
tanulmányi versenyek és vetélkedők
Rákóczi nap
fenntarthatósági témahét, erdei iskola
tanulmányi kirándulások
nemzeti ünnepek
nyári táborozások
diákönkormányzat működése
múzeum, könyvtár, kiállítás, színház, hangverseny látogatások

Az iskolai gyermekközösségek szervezete
Osztályközösségek
(felnőtt vezető: osztályfőnök)
- felelősök
- választott gyermek vezető

Egyéb közösségek (szakkör, sport, szabadidő,)
(felnőtt vezető: szakkörvezető, edző,)
- felelősök
- választott gyermek vezető

Diákönkormányzat (valamennyi kisközösség egy-egy képviselője)
(felnőtt vezető: diákönk. patronáló tanár)
- felelősök
- választott gyermek vezető
Az iskolai diákönkormányzat testülete az iskolai kisközösségek képviselőiből áll. A
diákönkormányzat képviselőit az osztály és az egyéb iskolai közösségek tagjai választják. A
diákönkormányzat feladata az iskolai közösségi élet megszervezése, annak segítése, a diákok
érdekeinek képviselete. A diákönkormányzat munkáját az intézményvezető által kijelölt
diákönkormányzatot segítő tanár patronálja. A diákönkormányzat képviseli az iskola diákközösségét,
annak véleményét. A diákönkormányzat szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Az ülésekre
meghívhatók az iskola diákjai, a nevelőtestület tagja, az iskola vezetése. A diákok az őket ért sérelem
orvoslásáért közvetlenül vagy a diákönkormányzaton keresztül tartják a kapcsolatot az iskola
vezetésével. A diákönkormányzat a diákokat érintő valamennyi kérdésben véleményt nyilváníthat,
javaslattal élhet. A diákönkormányzat jogait és kötelességeit a diákönkormányzat szabályzata
tartalmazza.
Az intézmény vezetője tanévenként egy alkalommal (április) diákfórumon tájékoztatja a
tanulókat az intézmény életéről, eredményeiről, feladatairól.
Az iskola tanulóinak közössége a kisebb közösségek életéből áll össze. A kisközösségek egyegy konkrét tevékenység (tanulás, szakkör, sport, szabadidő, stb.) körül jönnek létre. A közös
tevékenység határozza meg a közösség tartalmát és szervezeti kereteit. Az egyes kisközösségek
elemeinek integrálása, azokból az iskola egész közösségi életének összehangolása a nevelőtestület
feladata. A közösség élete a résztvevő tagok egyéni személyiségfejlődésének fontos tényezője.
A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a konfliktusok közös
kezelése, megoldása terén. Legyenek képesek az önálló ismeretszerzésre, véleményformálásra,
kifejezésre, valamint a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésére. A közösségi
életet hassa át a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás.
Az iskolai közösségek működéséért az osztályfőnökök, illetve a közösség felnőtt vezetője a
felelős. A munkát a diákönkormányzat patronáló tanár hangolja össze. Évente írásos beszámolót
készít a közösségek munkájáról a nevelőtestület felé.
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2.1.4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka
tartalma, az osztályfőnök feladatai
A nevelőtestület minden tagjának feladata
Legmagasabb szinten, a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk tanulóit. A
NAT, a kerettantervek, és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és feladatrendszerének
maradéktalan betartása és teljesítése.
Szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát, az iskolai érdekeket szem előtt tartva
tevékenykedni.
A pedagógusok feladatai
A pedagógusok általános működési feladatait (munkaidő beosztás, ügyeleti rend, helyettesítési rend,
ügyviteli feladatok, rendezvényszervezés, tanórán kívüli feladatok) a színvonalas működéséhez
szükséges mértékben határozzuk meg.
A tantárgyi szakmai munka elsődlegessége és eredményessége mellett biztosítsuk a tanulók
személyiségének optimális fejlődését és az iskola általános működési biztonságát.
Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az intézmény vezetője felelős azért,
hogy a mindenkori oktatási létszámnak megfelelően határozza meg a nevelési-oktatási általános
működtetési feladatokat, biztosítva ezzel a feladatok minőségi megoldását.
Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát,
eredményességét, a pedagógiai programban rögzített célok elérését biztosító feladatok teljesítése. A
fentiekre a nevelőtestület minden tagját a kiadott törvények, rendeletek, utasítások és az intézmény
vezetője kötelezheti, utasíthatja.
Tételesen:
 a tantervek végrehajtása, a munkaköri feladatok végrehajtása, a munkaidő pontos betartása,
 a pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeinek betartása,
 a feladatok vállalása önkéntes, kivéve az iskola vezetői által meghatározott feladatok /pl.:
helyettesítés, ügyelet/;
 a problémák nyílt mindenkori megbeszélése történjen megfelelő hangnemben tanulóval szülővel - kollégával - vezetővel egyaránt;
 az egészség, testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok elsajátításáról
meggyőződik,
 a szükséges intézkedéseket megteszi, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy
ennek veszélye fennáll,
 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységeket megszervezi, a
megelőzésével kapcsolatos ellenőrzési tevékenységeinek eleget tesz,
 a tanulók iskolán kívüli rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon a tanulók baleseteinek
megelőzése érdekében a szükséges tennivalókat megteszi,
 gondoskodik a tanulók biztonságos utaztatási feltételeinek megszervezéséről,
 a védő- óvó előírásokat betartja és betartatja bombariadó esetén.
 veszélyhelyzet esetén gondoskodik az illetékes szervek értesítéséről, az intézmény gyors és
szakszerű kiürítéséről,
 a kulturált viselkedés, öltözködés (a közösség hagyományainak, szokásainak betartása).
Az osztályfőnökök feladatai
Az osztályfőnököt az intézményvezető jelöli ki. Munkáját az általános iskola nevelési és oktatási terve,
valamint az iskolai munkaterv alapján végzi. Munkáját előre megtervezi, és ezt írásban foglalkozási
tervben rögzíti.
 Felelős vezetője az osztály közösségének.
 Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése,
közösségi tevékenységük irányítása, öntevékenységük és önkormányzó képességük
fejlesztése. Munkájában támaszkodik a diákönkormányzat vezetőségére, segíti és
figyelemmel kíséri tevékenységüket.
 Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel.
 Felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért
 Látogatja az osztálya tanítási óráit, tanórán kívüli foglalkozásait.
 Észrevételeit megbeszéli az érintett nevelővel.
 Vezeti az osztálya osztályozó értekezleteit, és itt értékeli az osztálya helyzetét, neveltségi
szintjét, magatartását, tanulmányi helyzetét.
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Törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a gyengébbek
felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra.
A tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család
nevelőmunkáját, együttműködik a szülőkkel.
A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát.
Családlátogatást a veszélyeztetett tanulóknál tanévelején ajánlott végeznie a gyermekvédelmi
felelőssel együtt. Utána csak akkor, ha az intézményvezető, a szaktanárok és önmaga
szükségesnek tartja a tanulmányi munka, szülői- gondviselői munka elmulasztása, valamint
magatartási problémák miatt. A családlátogatás feljegyzése az osztálynaplóban történik.
Fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart.
Havonta ellenőrzi az osztálynapló jegyeit.
Az ellenőrző könyvben vagy az elektronikus naplóban tájékoztatja a szülőket a tanuló
magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Ellenőrzi, hogy a szülők ezeket az észrevételeit
tudomásul vették-e.
Elvégzi az ügyviteli, adminisztrációs teendőket, megírja a törzslapokat, kitölti a
bizonyítványokat. Felelős az elektronikus osztálynapló rendes és folyamatos vezetéséért.
Haladási naplóba írt bejegyzéseket ellenőrzi, az igazolásokat összeszedi és összesíti, az
osztályzatok számát figyelemmel kíséri.
A naplóban gondoskodik a jutalmazások- büntetések bejegyzéséről. ill. bejegyeztetéséről.
A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási napon a
tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti.
Bombariadó vagy tűzriadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján
tevékenykedik.
Ellenőrzi a tanulók szakkörre, tanfolyamra, sportegyesületbe való jelentkezését, rendszeres
tevékenységét, indokolt esetben az engedélyt visszavonhatja.
A szülői közösség vezetőjével és felelősökkel irányítja osztálya szülői közösségét.
Igazolt mulasztást engedélyezhet 3 napon belül.

2.1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal összefüggő tevékenység
Kiemelt figyelmet igénylõ tanuló

Különleges bánásmódot
igénylõ tanuló

Hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanuló

sajátos nevelési igényű
beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdõ
kiemelten tehetséges

2.1.5.1. Sajátos nevelési igényű tanulók
Iskolánkban az utóbbi években egyre magasabb a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő, és a sajátos nevelési igényű tanulók száma.
Fontosnak tarjuk, hogy eredményessé tegyük a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó
és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében, a tanórák kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a
méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében kell
megvalósítani a felzárkóztatást. A kudarcok csökkentésére irányuló tevékenységnek sokoldalúnak kell
lennie.
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A program elemei alsó tagozaton
 A Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata alapján megfelelő irányú beiskolázás, állandó
kapcsolattartás a Szakszolgálattal
 A tanulási nehézség, mint probléma korai felismerése (bemeneti komplex pszichológiai és
pedagógiai mérés (Difer)
 Fejlesztő- és gyógypedagógusok egyéni és kiscsoportos fejlesztő tevékenysége
 A részképesség-zavarok esetén a területeket célozva végezzük a fejlesztő munkát:
 Csoportra és egyénre szabott fejlesztő program kidolgozása és alkalmazása a tantárgyak
tanmenetébe építve
 Osztályon belüli differenciálás
 A csoportos, páros és egyéni munkaformák előtérbe állítása
 Tanulópárok kialakítása (jobb képességű - nehezebben haladó), egymás segítése
 Az állandó pozitív megerősítés (jutalmazás) szerepe
 Felzárkóztatás korrepetáláson (speciális feladatok, fejlesztő eszközök, játékok)
A program elemei felső tagozaton
 A felső tagozatba való átmenet megkönnyítése (hospitálás, követelmények összehangolása
 Értelmi, érzelmi és akarati tényezők számbavétele
 Önismeretre nevelés
 A másság elfogadására nevelés
 Az osztályban tanító pedagógusok team- munkája
Sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése:
A sajátos nevelési igényű tanulókat (tanulásban akadályozott, beszédfogyatékos, hallássérült, testi
fogyatékos és a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési és tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók) a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján egyéni
fejlesztési terv alapján neveljük. Számukra a rehabilitációs foglalkozásokat intézményen belül
igyekszünk biztosítani. Ehhez a személyi és tárgyi feltételeket megteremtettük, s azokat folyamatosan
fejlesztjük.

2.1.5.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
Tünetek, tünetcsoportok megállapítása
 Agresszív (a környezet felé forduló magatartászavar: rendbontás, nyugtalanság, hazudozás,
bántalmazás, stb…)
 A szociális fejlődés zavarai (kapcsolatteremtés, alkalmazkodás, beilleszkedési problémái)
 Regresszív (önmagára vonatkoztatva: visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, érzékeny,
autoagresszív)
 Szorongások, félelmek, önértékelési zavarok, tic
 A kognitív, motoros, figyelmi funkciók zavarai, teljesítményromlás, észlelési elégtelenség.
A magatartási rendellenesség okainak feltárása
 Környezeti (családi, iskolai okok)
 Organikus (idegrendszeri: szakember segítségének igénybevétele)
 A lefolyás dinamikájának vizsgálata:
 Akut (azonnali, közvetlen segítséget igényel)
 Krónikus (hosszabb távú célokhoz feladatok kijelölése, azok rendszeres értékelése, újabb
célok, feladatok kitűzése)
A megoldás lehetőségei:
 Kisebb fokú (a pedagógus maga megoldja)
 Középsúlyos (pszichopedagógiára van szükség)
 Súlyos (a pszichiátria hatáskörébe tartozik)
A program elemei:
Azon tanulók számára, akik beilleszkedési- és magatartászavarral küzdenek, külön program
keretében kompenzáló, korrekciós lehetőségeket biztosítunk. A magatartászavaros és nehezen
nevelhető gyerekek az érzelmi-akarati sérültek közé tartoznak, akiknél az érzelmi, akarati élet zavart
szenved.
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Alsó tagozaton:
 Prevenció: óvodai fejlesztő foglakozás (a gyerekek megismerése még az első tanév előtt)
 Az óvoda – iskola közti könnyű, zökkenőmentes átmenet biztosítása
 Egyéni bánásmód alkalmazása a magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknál (játékosság,
pozitív megerősítés dominanciája)
 Rugalmas óravezetés a tanulók igényeinek megfelelően (szünetek, lazító gyakorlatok
közbeiktatása)
 A tanóra és szabadidős tevékenységek arányos elosztása az egyenletes terhelés érdekében
a nap folyamán
 Külső szakemberek segítségének igénybevétele
 A szülők bevonása, a problémák közös megbeszélése, megoldása.
Felső tagozaton:
 A felső tagozatba való átmenet megkönnyítése
 A negatív személyiségtulajdonságok visszaszorítása, a pozitív személyiségtulajdonságok
erősítése
 Társas- közösségi tevékenységek megszervezése
 Önismeretre nevelés
 A fejlődés értékelése, új célok meghatározása
 Csoportmunkában, differenciált tevékenykedtetés
 Mentálhigiénés konfliktuskezelési program kidolgozása és alkalmazása.
A kompetencia alapú oktatás
 Differenciált tanulásszervezés
 Kooperatív technikák alkalmazása
 Projekt-módszer elterjesztése
 Tevékenységközpontú pedagógiák
 Individuális tanulás előtérbe helyezése.
 Az alapozó időszak elnyújtása.
 Fejlesztő értékelés bevezetése
 Inkluzivitás (befogadó iskola, esélyegyenlőség)
 A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközhasználattal

2.1.5.3. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
Iskolánkban a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásnak kiemelt szerepet kell kapnia.
Indoklás: Tanulóink jelentős része hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, tanulási és magatartási
zavarokkal küzdő. A velük való foglalkozás jelentős erőfeszítéseket követel az itt dolgozó
pedagógusoktól. Ebben a nehéz helyzetben különös gondot kell fordítanunk arra, hogy tehetséges
tanítványaink – környezeti és szociális adottságaik miatt – nehogy elkallódjanak. A sok problematikus
tanuló mellett kiemelt figyelmet követelnek. Tehetséggondozó programunknak lehetővé kell tennie,
hogy kiemelkedő képességű tanulóink speciális adottságai felszínre kerüljenek.
A tehetséggondozás feladatai iskolánkban
A tehetség felismerése
Tehetséges gyerek az, aki erősen motivált, könnyen és gyorsan tanul, átlagon felüli teljesítményekre
képes, kreatív; egy-egy tantárgyból (speciális tehetségű), minden tantárgyból (általánosan jó
intellektusú). A korai felismerés meghatározó fontosságú. A kiemelkedő képességűek (megfelelő
foglalkoztatás hiányában) gyakran visszafejlődnek, sérülnek, kirekesztődnek. A korai felismerés
szakértelmet, körültekintést kíván.
A tehetség felismerésének eszközei
Konzultáció az óvónőkkel az iskolába lépés előtt. Szoros együttműködés a Nevelési Tanácsadó
munkatársaival (tanácsadás, mérések, tesztek, szűrések)
- Személyi feltételek: a programot végző, vezető pedagógusok át- ill. továbbképzése, a
felismerést segítő módszerek elsajátítása.
- Tárgyi feltételek: a szükséges taneszközök, a szükséges órák biztosítása.
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A felismert tehetség fejlesztése
Tanórán
Osztályon belüli differenciálás. A választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása
Módszerei:
 képességek szerinti csoportok létrehozása (aktuális, nyitott, átjárható csoportok)
 gyorsítás + dúsító program (a tananyag gyorsabb elvégzése, a fennmaradó időben dúsító
program)
 gazdagítás és elmélyítés (nem több ismeret elsajátítása, hanem önállóságot, kreativitást
igénylő feladatok végzése)
 tehetséggondozó órák (felkészülhetnek a tanulmányi versenyekre, gimnáziumi felvételi
vizsgákra.
Szabadidőben
 gazdag szakkörválaszték
 iskolai, városi, megyei, regionális és levelezős versenyek (fontos személyiségfejlesztő hatásuk
van: egészséges versenyszellem, önértékelés, sportszerűség, kudarctűrés)
 napközis, tanulószobás, szabadidős foglalkozások, ahol a gyerekek „kipróbálhatják” magukat
(irodalmi színpad, nemzetiségi szakkör, nemzetiségi énekkar, kézművesség, számítógépes
ismeretek, sport, alapfokú művészetoktatás)
 a könyvtár-teleház eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
 a továbbtanulás segítése – felvételi előkészítő-, kapcsolat a középiskolákkal.
A kompetencia alapú oktatás alkalmazása
 EU szintű tudás átadásával

a kompetenciák fejlesztésével
 a nem tantárgyi tehetségek fejlesztésével (pl.: szervezőkészség, kommunikáció, stb.)
 a megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával (individuális tanulás,
 differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, projektmódszer,
 tevékenységközpontú pedagógiák)
A feltételek biztosítása
Tárgyi feltételek:
 Iskolai könyvtár, digitális tananyaggyűjtemény, számítógép, mint fejlesztőeszköz, zenei
anyagok,
 Variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz
 Megfelelő tankönyvek és szakmai könyvek (egyszerű alapfeladatokkal, többszintű nehézségi
fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal)
Személyi feltételek:
 A tanár gyerekekkel szembeni beállítódása (igenlő legyen, ne ambivalens, ne előítéletes).
 Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása.
 A tanár nevelési stílusa megfelelő legyen (együttműködő, ne erőszakos, ne korlátozó).
 Differenciálás heterogén csoportban.
 A tanár tudása megfelelő legyen. Legyen képes a pedagógus önművelésre, önképzésre. IKT
eszközhasználat, web alapú tanulásirányítás.
 Jó kapcsolat a családdal.
 Továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez.
 A tehetséggondozó tevékenység közben mindvégig elengedhetetlenül fontos a személyi
tulajdonságok fejlesztése: belső motiváció, érdeklődés, helyes önértékelés,

2.1.5.4. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
Hátrányos helyzetű (HH) az a tanuló, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a
jegyző védelembe vett, illetve, aki után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt folyósítanak.
Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) az a tanuló, akinek a fentieken kívül a szülője legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be. Erről a jegyző előtt írásos nyilatkozatot
tett.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartását a gyermekkel
foglalkozó pedagógusoknak ismerniük kell.
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A hátrányos helyzetet leggyakrabban kialakító tényezők:
Családi ártalmak:
- rendezetlen családi körülmények (alkoholizmus, válás, brutalitás)
- érzelmi konfliktusok
- többgyermekes család gyermeke (alacsony családi jövedelem)
- alacsony egy főre jutó jövedelem
- az anyagi helyzetből fakadó rossz lakásviszonyok
- a szülők gyakori költözése
- a család alacsony iskolázottsága, a kultúra lebecsülése
- a család az iskolától csak felügyeletet, fegyelmezést vár el
- nem ösztönző jellegű a családi légkör
- vidékről bejárás az iskolába, ha sok időt tölt az utazással
Iskolai ártalmak:
- túlzsúfolt tantermek
- gyakori iskolaváltoztatás
- óvoda-iskola, alsó-felső tagozat átmenet problémái
- a gyermek túl sok délutáni elfoglaltsága
- iskolai sikerélmények helyett frusztráció
A hátrányos helyzetet okozó tényezők megszüntetésének iskolai lehetőségei:
- a tanuló hiányos előképzettségének pótlása
- órarend szervezés a bejáró tanulók igényeinek figyelembe vételével
- a hátrányos helyzetű tanulók tanórai aktivizálása: fokozott dicséret, buzdítás,
jutalmazás
- a tanulók önbizalmának fokozása
- a pedagógusok továbbképzése
- napközis ellátás biztosítása
- a törvényi előírások szerinti étkezési- és tankönyv támogatás
- nevelői felügyelet
- tartós tankönyvek kölcsönzése
- szülők tájékoztatása az igénybe vehető támogatási és segélyezési lehetőségekről.
- rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása (védőnő, gyermekorvos,
fogorvos)
A gyermekek szociális hátrányai iskolai szintű enyhítéséért, a lehetőségek ki- és felhasználásáért az
osztályfőnökök a felelősek. A munkát az intézményi gyermekvédelmi felelős segíti, hangolja össze és
ellenőrzi.

2.1.5.5. Gyermek- és ifjúságvédelem
A hatályos törvények a megelőző tevékenységet helyezik előtérbe. Céljuk, hogy a
gyermekeknek alapvetően lakóhelyükön, családi környezetükben élve kell hozzájutniuk a személyiség
állapotának és életkorának megfelelő oktatási lehetőségekhez, ill. a gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz.
Célok:





a gyermekek személyiségének fejlesztése
szociális hátrányok leküzdése
a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése - prevenció
amennyiben létrejött a veszélyeztetettség, annak megfelelő kezelése. Mindezekhez
elengedhetetlen feltétel a szülők, az iskola dolgozóinak és a gyermekvédelemmel foglalkozó
szervek együttműködése:
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Pedagógiai Szakszolgálat
- orvosi, védőnői hálózat
- gyermekorvos
- rendőrség körzeti megbízott
- polgármesteri hivatal
Feladatok
 ingyenes tankönyv biztosítása
 ingyenes étkezés biztosítása
 napközis foglalkozás biztosítása a rászorulók részére
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az Útravaló programba történő bekapcsolódás erősítése
a problémák jelzése a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek
a törvényi változásoknak megfelelően kezelni kell az igazolatlan mulasztásokat

Felvilágosító munkánk területei:
Életvezetési minták nyújtása
- megismerhessék önmagukat és társaikat (csoportmunka alapjai)
- tájékozódjanak a környezetükben, szerezzenek ismereteket a társas kapcsolatokról,
- megbizonyosodhassanak az egészséges és biztonságos élet értékeiről,
- jártasságot szerezzenek a veszélyhelyzetek felismerésében,
- fedezzék fel önmaguk megvédésének lehetőségeit és felelősségét.
A testi egészség érdekében
- az egészség és az élet védelmét alapértékké kell tenni valamennyi tantárgy
- oktatásában,
- meg kell ismertetnünk a prevenció (egészség megőrzése) jelentőségét,
- ki kell alakítanunk a helyes életviteli szokásokat,
- be kell mutatnunk a testi egészséget leginkább veszélyeztető rizikófaktorokat.
A mentális egészség érdekében
- el kell sajátítaniuk az alkotó és kritikus gondolkodás, a döntéshozatal lépéseit,
- gyakorolni kell az alapvető kommunikációs formákat,
- meg kell tanulniuk levezetni érzelmi feszültségeiket, kezelni a stressz-helyzeteket,
- el kell igazodniuk kapcsolatrendszereikben,
- ki kell alakítaniuk magabiztos fellépésüket, önbizalmukat, hogy ellen tudjanak állni, nemet
tudjanak mondani a negatív befolyásolásnak,
- határozott célok megfogalmazását követően képesek legyenek azok megvalósítására,
törekedjenek az egészséges és boldog életvitelre.
A gyermekvédelem céljainak megvalósítását szolgáló tevékenységek
- felzárkóztató foglalkozások,
- tehetséggondozó foglalkozások,
- az indulási hátrányok csökkentése,
- a differenciált oktatás és képességfejlesztés,
- a pályaválasztás segítése,
- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
- a családi életre történő nevelés,
- napközis és tanulószobai foglalkozások,
- az iskolai étkezési lehetőségek,
- az egészségügyi szűrővizsgálatok,
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok),
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás),
- szülőkkel való egyeztetés,
- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
A mentori rendszer működtetése (útravaló program)
A mentor:
 önként vállalja a koordinációs munkát
 egyéni fejlődési naplóját vezeti, a tanuló teljesítményét folyamatosan tanulmányozza,
 konzultál a szakemberekkel, javaslatot tesz a gyermek érdekében,
 tanulás-módszertani segítséget nyújt szükség szerint,
 szervezi a gyermek szabadidős elfoglaltságát, hétvégi programokat is javasol,
 kutatja a gyermek támogatását szolgáló ösztöndíj lehetőségeket,
 segíti a pályaválasztásban, a motiváltság erősítésében,
 kezeli a tanuló személyi anyagát, a tanító, fejlesztő pedagógus, pszichológus, a bizottságok
szakvéleményeit, kiegészíti azokat rendszeres feljegyzéseivel, a gyermek véleményét tükröző
felmérésekkel,
 három havonta kötelező értékeléssel párhuzamosan kikéri a gyermek véleményét saját
teljesítményéről, iskolai közérzetéről, sikereiről, problémáiról, javaslatairól.
 elsődlegesen a mentorok az osztályfőnökök személyében kerülnek megbízásra.
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2.1.5.6. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatását segítő program
Lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi
átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy a megelőző tanévi átlageredményekhez képest
legalább 1,1 mértékű romlást mutat. Esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések
alkalmzása válik szükségessé (Nkt.4.§37.pont).
A gyenge tanulmányi előmenetelű gyermekek általában gyenge értelmi képességekkel
rendelkeznek (minden tárgyban elégtelen vagy elégséges teljesítmény), vagy részlegesen gyenge
(csak bizonyos tárgyakban nem megfelelő) teljesítményeket produkálnak. A lemaradás legsúlyosabb
következménye a javítóvizsga és az osztályismétlés, ami a hiányosságok pótlására szolgál.
Fontos a lemaradás okainak feltárása. A leggyakoribb okok:
- általános fejlődésbeli, biológiai, pszichológiai lemaradás
- előzetes ismeretek hiánya
- a tanulási készség hiánya
- a tanuló túlterhelése
A gyermekek túlterhelésének okai lehetnek:
Belső okok:
- betegség előtti vagy utáni állapot
- leromlott testi állapot
- szükségletek kielégítésének hiánya (rendszeres étkezés, mozgásszükséglet)
Külső okok:
- család: otthoni tanulás feltételei rosszak, viszályok a családon belül, munka
jellegű állandó feladatok a családban
- iskola: tanterem klímája, tisztasága, világossága, kényelme, rossz órarend, a
tananyag túlméretezettsége, sok házi feladat, a nevelő túlterheltsége, személyes
problémái, a tagozatok közötti követelményszintek nincsenek egyeztetve.
A 229/2012. (VIII.28.) Korm.rend. 26/A § 44/J§ alapján a lemorzsolódás kockázatának adatait az
alábbiak szerint kell elemezni:
- alacsony tanulányi eredményből adódó okok (évfolyamonként, tantárgyanként)
- bukás, évismétlés
- igazolt és igazolatlan hiányzás
- a magatartásban tetten érhető okok
- a szorgalom minősítésében megmutatkozó probléma (motiváció)
- szociális helyzetre visszavezethető ok
- életkor
A tanulmányi kudarc okainak tisztázása után hiányok pótlása, a gyermekek felzárkóztatása.
- képességek szerinti csoportbontás (a felső tagozaton matematika és magyar tárgyakból a
szaktanárok javaslata alapján, a csoportba tartozás nem lehet végleges)
- differenciált tanórai foglalkoztatás (egyénre szabott feladatok, cél: a hiányzó minimális ismeretek,
képességek fejlesztése)
- korrepetálás (egyéni vagy kis csoportos, szervezett felzárkóztató program, a szaktanár javasolja a
foglalkozáson való részvételt)
- fejlesztő pedagógiai foglalkozások, eredményes tanuláshoz szükséges részképességek
fejlesztésére
- napközis foglalkozás, tanulószobai ellátás. A családi körülmények miatt otthon nincs biztosítva az
étkezés és a tanulás lehetősége. A tanulók szervezetten, nevelői segítséggel tanulják meg a
másnapi leckét, felkészülésüket rendszeresen ellenőrzik és értékelik. Fontos a napközis
foglalkozás barátságos légköre.
- egyéni fejlesztései program kidolgozása
- külső szakmai segítség igénybevétele (szakszolgálat)
- folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel
- a megfelelő színvonalú pedagógiai munka biztosítása, ellenőrzése
A 229/2012. (VIII.28.) Korm.rend. 26/A § 44/J§ alapján a lemorzsolódás kockázatát csökkentő, a
tanulói előrehaladást támogató beavatkozások, tevékenységek:
- tanulmányi erednmény javítását célzó beavatkozás
- tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás
- hiányzás csökkentésére irányuló beavatkozás
- szociális helyzetből eredő hátrányok kompenzálását célzó beavatkozás
- befogadó, együttnevelést célzó oktatás-szervezési beavatkozások
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A felzárkóztatás feladatát a tanítók, szaktanárok, a korrepetálást végző pedagógusok és a
napközis nevelők végzik. Az egyéni felzárkóztatási programot egyeztetik egymással, az
osztályfőnökkel és a szülővel. Félévkor és tanév végén beszámolnak a végzett feladatokról, elért
eredményekről, további tennivalókról. Az eredményes tanuláshoz szükséges (rész)képességek,
készségek kialakítására, fejlesztésére egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő pedagógiai módszereket kell
alkalmazni. A munkához külső és belső szakemberek (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus,
logopédus, gyógytestnevelő, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság) segítségét is igénybe kell venni.
E feladat fontos szerepet kell játsszon a pedagógus képzések és továbbképzések tervezésében.
A felzárkóztató munkát valamennyi pedagógus végzi. A gyermek személyre szabott
fejlesztését az osztályfőnök hangolja össze. A tevékenységeket a munkaközösség vezető és az
intézményvezető a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a tanulói teljesítmények alapján
folyamatosan ellenőrzi, nyomon követi a lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók eredményeit.

2.1.6. Környezeti nevelési program
A környezeti nevelés alapelvei
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése. Célja a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő
szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.
A környezeti nevelés tartalma kiszélesedett: a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének
biztosítására irányul. Gondot kell arra fordítanunk, hogy diákjaink a jövőben mindennapi életvitelükben
képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni,
megoldani. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti
felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a
közös felelősségtudat alapjait.
E nevelési célok hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas
együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. A környezetért felelős, aktív
kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására törekszünk, előtérbe emelve azokat a
tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős
együttműködés.
A környezeti nevelés kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat
bemutatására és formálására, egyben elősegíti a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. A
pedagógiai gyakorlatban kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek (mindenekelőtt a
konfliktuskezelés, döntés, együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is.
A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a környezettudományi és
a társadalomtudományi ismeretek köre.
A környezeti nevelés minden pedagógus, illetve valamennyi tantárgy feladata (hiszen minden
ugyanarról a világról szól!), ugyanakkor az egyes különálló tantárgyakba foglalt környezeti
vonatkozású ismereteket, fejlesztési elemeket egésszé kell építeni. A tantestület fontos feladata a
belső tartalmi és módszertani összehangolás, az egyes elkülönült tantárgyak tanterveiben lévő
környezeti nevelési tartalmak belső összehangolása.
A tantárgyak tartalmához illeszkedő, ám a hagyományos tanítási órákon kívüli iskolai nevelési
helyzetekben a környezeti nevelésnek számos lehetősége van, mindenekelőtt az iskolai szabadidős
helyzetekben, a tanulók művészeti, sport, játék és közéleti tevékenységeinek során. Ezek
előkészítésekor, megvalósításakor szintén gondolnunk kell a környezeti vonatkozásokra, a környezeti
nevelés lehetőségeire.
A napközis foglalkozások környezeti nevelési tartalma kifejezett, hiszen a tanulók életviteli
kultúrájának, szokásaik alakításának közvetlen nevelési lehetőségei tárulnak fel. A napközi
programjaiban helyet kell, hogy kapjanak a környezetfeltáró, érzékenyítő, megőrző programok, ezzel
kapcsolatos játékok és cselekvések.
Az iskolai tehetséggondozás terén is helyet találhatunk a környezeti nevelésnek. A környezet
iránt legfogékonyabb tanulók számára megrendezett versenyekre és vetélkedőkre való egyéni és
csoportos felkészülés alkalmas erre. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a szokásos
tanítási helyzetektől eltérő tanulás olyan képességek fejlesztésének is kedvez, amelyek nem kerülnek
előtérbe a hagyományos tanórákon.
Különös feladatot jelent a nemzeti, etnikai kisebbségek környezeti nevelése. Sajátos
társadalmi helyzetükben, nemzeti identitásuk megőrzésével, kulturális és nyelvi örökségük ápolásával
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egyidejűleg a közös környezet törődésére is nevelnünk kell őket. Fontos, hogy német nyelven és az
adott kulturális tradíciók elemeinek felhasználásával készüljenek azok a tananyagok és programok,
amelyek a kisebbségek környezeti nevelését elősegítik.
Fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön az
intézmény egészének ökológiai kultúrája és társas harmóniájának rendje. Az iskola legfontosabb
célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a szülők, a helyi közösség tagjai. A
családokat rendszeresen tájékoztatni szükséges az iskola környezeti nevelési célkitűzéseiről és a
szülőket mindjobban be kell vonni a helyi környezeti akciókba.
Az iskolai környezeti nevelést erősítik a természet- és környezetvédő helyi közösségi akciók,
közös környezetjavító programok, a környezetvédelem jeles napjainak megünneplése.
A környezeti nevelésnek megvannak az iskolán (az intézményes nevelésen) kívüli formái is:
teret nyújthatnak közművelődési intézmények, múzeumok, növény- és állatkertek, nemzeti parkok,
környezetvédelmi oktatóközpontok, a természet- és környezetvédő mozgalom civil szervezetei. A
velük való együttműködés igen fontos az iskolai környezeti nevelés társadalmasítása szempontjából.
A környezeti nevelés célkitűzései
 Rendszerszemléletre nevelés
 Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása
 A globális összefüggések megértése
 A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása
 A létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása
 A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése
 A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben
A minden tárgyra és minden nevelői munkára vonatkozó elvek és elvárások (amelyek áthatják az
intézmény működésének egészét) mellett az alábbi konkrét, célzott környezeti nevelési
tevékenységeket-programokat folytatjuk:
 Föld napja vetélkedő szervezése
 Madarak és fák napja kirándulás
 Virágok a tantermekben
 Hulladékgyűjtés
 A lakóhely értékei (projektek)
 A lakóhely környezeti gondjai
 Táborozások
 Települési rendezvények
 Versenyek
 Tanulás a természetben (évente 1 környezetvédelmi nap)
 Erdei iskola projekt
Fenntarthatósági témahét / Erdei iskolai program
Célja: hogy a tanulók a megszokott iskolai környezetből kiszakadva új, szokatlan, élményszerű
tanulási helyzetek közé kerüljenek. Szerezzenek közvetlen tapasztalatokat a természetes
környezetről, a mindennapi életből. Az iskolában eddig megszerzett ismereteket a gyakorlatban,
komplex módon tudják alkalmazni és hasznosítani. A megváltozott környezetben és napirendben
fejlődjön és erősödjön a gyermekek közösségi magatartása.
A témahét / erdei iskolai programok kiemelt közös követelményei:
A természetes környezet megismerése. A tanulók környezettudatos magatartásának pozitív
irányú befolyásolása. Mérések és megfigyelések a természetben. Gyakorlati környezet- és
természetvédelmi tevékenységek.
A tanulók ismerjék meg az adott település szokásait, hagyományait, lakóit, helyi közösségeit.
A természeti környezetben az egészséges életmód sok lehetősége kerül elő: helyes
táplálkozás, önellátás, napirend, mozgás, sportolás, játékos szabadidős tevékenységek.
A megváltozott kommunikációs közegben az új körülmények erősítik a tanulók egymásra
utaltságát, egymásra figyelését – mindez ösztönzően hat a közösségek fejlődésére.
A természeti környezet új esztétikai élményeket jelent a gyermekek számára.
A tanulók aktívan vegyenek részt a közös, a csoportos vagy az egyéni tevékenységekben.
Lehetőleg önállóan, élményszerűen szerezzenek minél több gyakorlati ismeretet. Az iskolában
és az erdei iskolában szerzett tudást komplex módón alkalmazzák.
Ismereteikről játékos vetélkedő formájában számoljanak be. A tapasztalatokról,
megfigyelésekről készítsenek önálló feljegyzéseket.
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Fenntarthatósági témahét / erdei iskolai napok szervezése
Az 1., 2., 3., 5., 7. és 8. évfolyamokon minden tanévben egy tanítási napot fordítunk arra, hogy
a környezeti neveléshez köthető tananyagok feldolgozása terepi körülmények között történjen. A
programot az osztályfőnök vezeti és szervezi. A szakmai munkában a megfelelő szakos kollégák,
valamint külső segítők vesznek részt. A terepi programokat a lakóhely közelében kell megvalósítani.
A program feltételei:
A program szakmai előkészítését és a szervezési feladatokat az osztályfőnökök végzik.
A közlekedési és az étkezési költségek csökkentése érdekében az erdei iskolát a KeletMecsek valamelyik közeli gyermektáborában vagy turistaházában szervezzük meg.
A program időpontja szeptember-október vagy április-május. Időtartama egy hét, azaz öt
munkanap. Résztvevők: a 4. és 6. évfolyam tanulói. A programon való tanulói részvétel kötelező.
A szülőket csak minimális költségek terhelhetik. A költségek alapítványi, pályázati forrásokból
csökkenthetők. A költségek csökkentéséhez az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szülők segítségét
is igénybe vesszük. (A szülői közösséggel minden tanév elején egyeztetés történik a szülőket a tanév
során terhelő pénzügyi költségek mértékéről.)
Az erdei iskolai program megvalósításához legalább öt pedagógusnak kell jelen lennie
(osztályfőnökök, és a programok megvalósításához szükséges szakos kollégák). Az „otthon” maradó
kollégák vállalják a szükségszerűen felmerülő óracseréket és helyettesítéseket.
A tanulóknak napi kétszer 3 órás foglalkozásokat szervezünk délelőtti és délutáni bontásban.
A tevékenység jellegéből adódóan évfolyami szinten, osztályonként, vagy kisebb csoportok
munkájával, esetleg egyéni tevékenységek során teljesíthető a foglalkozások anyaga. A nap során
rendelkezésre álló többi időt az önellátásra, szabadidős foglalkozásokra, játékra-pihenésre, közösség
építésre fordítjuk.
A program végrehajtásához szükséges eszközöket (audoivizuális eszközök, könyvek,
folyóiratok, mérőeszközök, rajzeszközök, sportszerek, stb.) az iskola felszereléseiből szállítjuk ki. Az
egyes tevékenységek, programok végrehajtásához a megfelelő szakos pedagógusok, a szabadidős
programokhoz az érintett osztályfőnökök résztvétele javasolt. Egyes foglalkozásokhoz külső
szakértők, előadók, helyismerettel rendelkezők meghívása célszerű.
Az erdei iskolában folyamatosan értékeljük a tanulók valamennyi tevékenységét. Az értékelés
leggyakrabban szóban történik, de egyéb pontozásos-jutalmazásos értékelési rendszer is
alkalmazható. A tanulók munkájából, tevékenységéből elsősorban a pozitívumokat emeljük ki. A
program során nyújtott egyéni és csoportos teljesítményeket, készített alkotásokat, a végzett munkát,
az elkészült jegyzeteket az adott témához legközelebb álló tantárgyban tantárgyi érdemjeggyel is
értékelhetjük.
Az erdei iskolai programok javasolt tartalma (ettől a pedagógusok újabb ötletei, egyéni
érdeklődése valamint a tanulók igénye és érdeklődése alapján el lehet térni):
4. osztály

6. osztály

A foglalk. heti óraszáma: 10x3 óra = 30 óra
Falumúzeum: (helytört., népműv.)
Daltanulás magyarul és németül
Bábkészítés természeti (nem élő) anyagokból
Madárodú készítés, odúlakók
Időjárási megfigyelések, a folyóvíz munkája
Tájékozódási alapismeretek
Játékos matematika
Gyalogtúra
Akadályverseny, vetélkedő

A foglalk. heti óraszáma: 10x3 óra = 30 óra
Bányászati múzeum: (Mecsek földr., ipartört.)
A természet a magyar és a német irodalomban
Tájkép, növény, állat rajzolás-festés
A madárgyűrűzés elmélete és gyakorlata
Életközösségek tanulmányozása és összehasonlítása
Térképolvasás, tájfutás alapjai
Játékos matematikai, fizikai mérések és feladatok
Gyalogtúra
Akadályverseny, vetélkedő

Egyéb, javasolt szabadidős programok: reggeli torna, a természetben űzhető játékok,
sportversenyek, számháború, konyhai ebédlői önellátó munka, főzőverseny, gyógynövény gyűjtésgyógytea, madárles, vadles, horgászás, mikroszkopizálás, gyűjtőmunka (nem élő anyagok), tábortűz,
műsor, meghívott előadó (erdész, vadász, természetvédelmi őr, gombaszakértő, stb.)
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2.1.7. A tanulók részvételi jogai az intézményi döntés folyamatában
Az intézmény tanulói diákképviselettel diákönkormányzatot alakítanak.
A diákönkormányzat az iskola nevelési-oktatási célkitűzéseinek megvalósítását az életkori
sajátosságok figyelembevételével, sajátos eszközökkel, a tanulói aktivitás és öntevékenység
fejlesztésével segíti.
A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik. Tevékenysége során törekszik a tanulmányi
munka fejlesztésére, közreműködik a színvonalas kulturális- és sportélet megszervezésében és a
tanulóközösség érdekképviseletében, gyakorolja a tanulóközösség és saját jogosítványait.
A diákönkormányzat vezetője beszámolási kötelezettséggel tartozik a végzett munkáról az őt
megválasztó közösségnek, tájékoztatási kötelezettsége van iskolavezetés és nevelőtestület felé.
A diákönkormányzat tisztségviselői:
Gyermekvezetők:
- osztályonként egy-egy osztálytitkár;
- az önkormányzat gyermekvezetője; akit az osztálytitkárok vezetőjükké választanak.
Felnőtt segítő, vezető:
- Személyéről a munkaközösség vezetők véleményének meghallgatásával az intézményvezető
dönt.
A gyermekvezető véleményét, javaslatát, észrevételeit a felnőtt vezető továbbítják a
nevelőtestülethez.
A diákönkormányzat működése:
A Diáktanács havonta tart megbeszélést a soros feladatokról.
Döntési joga van
- a diákság közösségi életének tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében
Egyetértési joga van
- a házirend kialakításában, az SZMSZ diákokat érintő kérdéseiben,
- a tanulók fegyelmi és jutalmazási szabályzatának kialakításában.
Véleményezési joga van:
- a tanév rendjének meghatározásában;
- a szabadidős, tanórán kívüli programok szervezésében, lebonyolításában;
- meghirdetett versenyek, pályázatok értékelésben;
- a tanulók kitüntetésében, jutalmazásában, büntetésében;
Javaslattevő joga van
- minden, a diákok jogait és kötelességeit érintő kérdésekben.
- néhány területen az ellenőrzésben és értékelésben is. Ezen területek: - tanulói ügyelet diákönkormányzat tevékenysége - a szülő, tanuló, pedagógus és az intézmény partnerei
kapcsolattartásának formái

2.1.8. A szülők, a tanulók és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen,
- a diákönkormányzat vezetője a diákönkormányzat vezetőségének ülésén havonta egyszer,
- a diákönkormányzat vezetősége a diákönkormányzat faliújságán keresztül folyamatosan,
- az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
(szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőjével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel
vagy a szülői közösséggel.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola
vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola vezetője legalább félévente egyszer a szülői közösség választmányi ülésén vagy az
iskolai szintű szülői értekezleten,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein
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A szülők és a pedagógusok együttműködésére szolgáló fórumok:
Családlátogatás (indokolt esetben)
Célja a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek
optimális fejlesztésének érdekében.
Szülői értekezlet
Célja a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, Feladata:
 a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
 a helyi tanterv követelményeiről,
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
 gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
 az iskolai és az osztályközösség feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
intézményvezető felé.
Fogadóóra
Célja: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének
segítése konkrét tanácsokkal.
Nyílt tanítási nap
Az iskolában tanulók szüleinek:
- a szülők betekintést nyerjenek az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerjék
meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjanak közvetlenül gyermekük és az
osztályközösség iskolai életéről.
A leendő első osztályosok szüleinek:
- az intézmény kínálatának bemutatása, ismerkedés a leendő elsős tanító nénikkel.
A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként
határozza meg.
Írásbeli tájékoztató
Az iskolában tanulók szüleinek:
- a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
A leendő elsősök szüleinek:
- a szülők részletes tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, pedagógiai
hitvallásáról, szervezeti formáiról, a nevelő-oktató munka mindennapjairól.

3.1.9. A tanulmányok alatti vizsgák
Az osztályozó-, javító és különbözeti vizsgák anyagát a mindenkori tantervi
követelményekből kiindulva kell megállapítani.
Az osztályozó-, javító és különbözeti vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi szabályok:

minimum

Osztályozóvizsga
Osztályozó vizsgát tehet:
 aki felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól;
 aki tanulmányi kötelezettségeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tesz eleget;
 akinek igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál, és a tantestület lehetőséget ad a
jogszabályok szerint az osztályozó vizsgára;
 aki felkészültségéről független vizsgabizottság előtt ad számot.
Az osztályozó vizsga időpontját az intézményvezető jelöli ki.
Az osztályozóvizsga előírásai:
- Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni
- Ha a hiányzások adott tárgyra vonatkozó mértéke meghaladja az órák 50 %-át, az osztályozó
vizsgát független (Kormányhivatal) bizottság előtt kell teljesíteni
- Tagjai: szaktanár, munkaközösség-vezető, intézmintézményvezető, illetve intézményvezető
helyettes.
- Az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig meg kell szervezni.
- A sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás érdekében
kijavíthatja.
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Az osztályozó vizsga jellegétől függően írásbeli és szóbeli részből áll. Az osztályzatot a bizottság
állapítja meg.
Javítóvizsga
Javítóvizsgát az a tanuló tehet, aki a 2-8. évfolyamon a tanév végén egy vagy több tantárgyból
elégtelen osztályzatot kapott. Háromnál több tantárgy esetén a nevelőtestület dönt arról, hogy
teljesíthetőnek tartja-e az eredményes felkészülést.
A javítóvizsgák előírásai:
- A javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság előtt kell tenni.
- A bizottság tagja: szaktanár, osztályfőnök, intézményvezető, vagy helyettese;
- A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni;
- A javítóvizsga időpontja: augusztus 25- 31-ig terjedhet.
- Az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt értesíteni kell;
- A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be a törzslapba és a bizonyítványba, a
záradékot az osztályfőnök és az intézményvezető írja alá;
- A javítóvizsga helye az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára utasították. (Amennyiben más
helységbe költözik, új iskolájában is tehet javítóvizsgát.)
- A vizsga eredményét az iskolatávozási bizonyítványon jelzi a vizsgáztató iskola. A

javítóvizsga nem ismételhető. Azt a tanulót, aki az osztályozó, ill. javítóvizsgán igazolatlanul
nem jelent meg, úgy kell tekinteni, mintha sikertelen vizsgát tett volna. Érvényes igazolás
esetén az intézményvezető új időpontot jelöl ki.
Különbözeti vizsga
Biztosítja kiemelkedő szaktárgyi (német nemzetiségi) teljesítmény esetén a német nemzetiségi
kétnyelvű csoportba történő átvételt.
A különbözeti vizsga helyi szabályozása:
- A különbözeti vizsgát a szülő írásos kérelmére – adott tanév május 31-ig - bonyolítja le az
iskola;
- Törekedni kell arra, hogy időpontja a pedagógiai munka szakaszainak lezárásához igazodjon;
- A különbözeti vizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság előtt kell tenni.
- A bizottság tagjai: német nemzetiségi szaktanár, társadalomtudományi munkaközösség
vezetője, intézményvezető
- A különbözeti vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni;
- A különbözeti vizsga időpontja: augusztus 25- 31-ig terjedhet.
- Az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt értesíteni kell;
- A különbözeti vizsga eredményéről és az átvételről az intézményvezető határozat formájában
értesíti a szülőt.

2.1.10. A tanulók felvételének, átvételének rendje
A tanuló felvétele, átvétele az iskolai osztályokba
A szülők és a gyermekek tájékoztatása és megismerése, valamint a gyermekek jobb iskolai
szocializációja céljából az első osztályos beiratkozást megelőző időszakban több alkalomból álló
„Kuckó programot” szervezünk, amelyen az óvodás gyermekeken és a szüleiken kívül a leendő
tanítók, az intézményvezető, az iskolapszichológus, a hitoktatók, a zeneiskola vezető is részt vesznek.
Az első osztályos tanulók felvételéről a társadalomtudományi munkaközösség-vezetők
javaslata alapján, az óvodai szakvélemény figyelembevételével, az intézményvezető dönt.
Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél - az egyedi körülmények mérlegelése alapján
- az intézményvezető dönt.
A körzethatáron belül lakó tanulókat fel kell venni! Körzeten kívüli tanuló csak
intézményvezetői engedéllyel írható be a férőhely figyelembevételével.
Más iskolából történő átiratkozás esetén a helyi tantervek különbözőségeiből adódó tantárgyi
lemaradást pótolni kell, felkészítéséről - a szaktanárok javaslata alapján - a szülőnek kell
gondoskodni.
Integrált oktatás:
Az alapító okirat tartalmazza a fogyatékos tanulók integrált oktatását is. A Pedagógiai Szakszolgálat
javaslata alapján az intézményvezető dönt határozat formájában az egyedi foglalkozásokról,
felmentésekről, mentesítésekről.
Magántanulók.
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Felmentést a mindennapi iskolába járás alól – a jogszabályi háttér ismeretében - az intézményvezető
adhat. A magántanulók felkészítéséről, továbbhaladásuk formáiról a munkaközösség vezetők
javaslata alapján az intézményvezető dönt.
Könnyített és gyógytestnevelés ellátása:
A könnyített és gyógytestnevelési foglalkozásokra besorolás, szakorvosi vélemény alapján történik. A
foglalkozások megszervezése az intézményvezető feladata a Szakszolgálattal történő megállapodás
alapján.
Napközibe, tanulószobai foglalkozásokra történő felvétel
A tanulóknak igény szerint napközis és tanulószobai csoportokat szervezünk. A csoportok
szervezését igényfelméréssel kezdjük.
Igényfelmérés
 minden év májusáig felmérjük az igényeket írásban,
 lehetőség szerint minden jelentkezőt fel kell venni (ha nem sérti a csoport, a többi tanuló
haladását, munkáját).
Különös tekintettel figyelembe kell venni:
 ha, mindkét szülő dolgozik,
 ha, a gyermek felügyelete - ellátása nem biztosított,
 ha, a tanuló iskolai felkészülése szükségessé teszi az ellátást,
 ha, a gyermekvédelmi felelős javasolja.
Felvétel német nemzetiségi tanulócsoportba:
A csoportszervezés a szülő kérése alapján történik, az iskola nem köti előzetes felvételi eljáráshoz.
Minden szülő egyéni döntése a nemzetiségi nevelési-oktatási szolgáltatás igénybe vétele.
Felvétel emelt szintű (német kétnyelvű) csoportokba:
Az emelt szintű német nemzetiségi csoportba a felvétel rendje:
 Márciusban nyílt napot tartunk az érdeklődő szülőknek,
 Szülői értekezlet formájában elbeszélgetünk az érdeklődő szülőkkel az érintett nemzetiségi
szakos kollégák előtt.
 Felvételt az a tanuló nyer, aki képességei, valamint óvodai javaslata alapján jogosult erre.
Az emelt szintű német nemzetiségi csoportba az átvétel rendje:
 A nemzetiségi szaktanárok által kidolgozott különbözeti vizsga teljesítésével.
 Különös tekintettel a nevelő-oktató munka szakaszainak figyelembevételével.

2.1.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását az iskolában a technika (életvitel) biológia,
testnevelés, osztályfőnöki tantárgy tantervi keretébe épített ismeretek elsajátításával valósítjuk meg.
A tanulók ismerjék meg:
 a korszerű elsősegély-nyújtás jelentőségét, ténykedésük lehetséges életmentő értékét,
 az újraélesztés fogalmát és az időhatáraiból folyó emberi kötelezettséget,
 az alapvető életműködések biológiai lényegét és funkcionális áttekintését,
 az alapvető életműködések legfőbb zavarait,
 az újraélesztés ABC-jének értelmét,
 az elsősegélynyújtás általános szabályait.
sajátítsák el:
 az életmentésre és elsősegélynyújtásra irányuló készséget, hozzáállást,
 az alapvető életműködések zavarainak felismerését,
 az újraélesztés ABC-jéből az „A” és „B” betűkkel kapcsolatos teendőket,
 a legfontosabb egyéb elsősegély-nyújtási tudnivalókat,
 a segélyhívás helyes módját.
legyenek képesek:
 a légút-biztosítás szabályos elvégzésre, hangsúlyozottan beleértve a stabil
 oldalfekvés önálló létesítését,
 a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének megállapítására,
 a szájból-orrba befúvásos lélegezetés elvégzésére,
 egyszerű sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására,
 ütőerek nyomáspontjainak felkeresésére és ütőeres nyomókötés alkalmazására,
 balesetesek, betegek megfelelő ideiglenes nyugalomba helyezésére.
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Helyi tanterv
3.1. Az iskolai tevékenységek
A mindennapos működésben, valamennyi iskolai tevékenység hangsúlyos elemeként jelennek
meg az alábbi kötelező nevelési feladatok:
 Teljeskörű egészségfejlesztési tevékenység
 Egészséges táplálkozás és mindennapos testmozgás
 Testi-leki egészségfejlesztés
 Iskolai erőszak megelőzése
 Személyi higiéné

3.1.1. Kötelező tanulási időben
Iskolánkban a hagyományos évfolyamokra épített osztályok működnek. Évfolyamonként
(felmenő rendszerben 1-8. osztályig) egy osztályunk, ezen belül két tanulócsoportunk tevékenykedik.
Az egyik tanulócsoport német nemzetiségi kétnyelvű, a másik tanulócsoport német nemzetiségi
nyelvoktató program szerint dolgozik. Az tanulócsoportokba sorolás az első évfolyamba történő
beíratáskor a szülő kérése, igényei szerint történik, az óvónői szakvélemény figyelembe vételével.
A nemzetiségi nyelvoktatást választó tanulók kötelező óraszáma a Köznevelési törvényben
előírt időkeret értelmében heti 2 órával megnövekszik. Beiratkozás után a nemzetiségi
nyelvoktatásban való részvétel kötelező. Azoknak a tanulóknak, akik más, nem német nemzetiségi
nyelvoktató intézményből érkeznek hozzánk, biztosítjuk a pótlás és a felzárkózás alábbi lehetőségeit:
egy éven keresztül rendszeres heti német felzárkóztató foglalkozások, differenciált tanórai
foglalkoztatás, valamint tolerancia a gyermekek értékelésében.
A szaktanár és az osztályfőnök javaslata valamint a szülő írásbeli kérése alapján lehetőség
van minden tanév végén a tanulócsoportok közötti átmenetre. A nemzetiségi nyelvoktató
tanulócsoportból a kétnyelvű tanulócsoportba történő átmenet esetén a tanulónak írásbeli és szóbeli
különbözeti vizsgát kell tennie német nyelv és irodalomból. A vizsga anyagát a társadalomtudományi
munkaközösség dolgozza ki. A vizsgabizottság három főből áll, tagjait az intézményvezető nevezi ki.
2013. szeptember 1-től valamennyi évfolyamon mindennapos testnevelés kerül bevezetésre.
Az előírt heti 5 testnevelés órából az alsó tagozaton egy órát nemzetiségi néptánc oktatására
fordítunk. A felső tagozaton heti egy óra időtartama más, igazolt sporttevékenységgel is lefedhető
(kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, társastánc, ….)
A testnevelés órákat jó időben az iskola sportudvarán, rossz időben a sportcsarnokban tartjuk.
A tanórák 45 perc időtartamúak, közöttük 15 perces szünetekkel. Ettől az időrendtől az 1-2.
évfolyamon az iskolai beilleszkedés időszakában el lehet térni.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulóknak megfelelő számú gyógypedagógiai és fejlesztő
pedagógiai foglalkozást kell biztosítani. Ezen egyéni órák kiosztásáról az intézményvezető
határozatban dönt. A tanulókat a megfelelő osztályokba integrálva oktatjuk.
A jelenlegi számítógép parkunk korlátai miatt az informatikát maximum 16 fős csoportokban
tanítjuk. A technika tantárgy oktatása az 5-6. évfolyamon fiú-lány csoportokban történik.
Amennyiben az egyes évfolyamok alacsony tanulólétszámai indokolttá teszik a különböző
évfolyamú tanulócsoportok összevonását, a német nemzetiségi nyelv, a magyar nyelv és irodalom,
valamint a matematika órák oktatását évfolyamok szerint bontott csoportokban szervezzük meg.
IKT tartalmak Digitális tartalmak, eszközök gyakorlatban való használata, digitális készségek
fejlesztése a tanórákon a foglalkozások 25%-ában.
A 21. század új kihívásai jelentős mértékben megváltoztatják az iskola társadalomban
betöltött szerepét, feladatait, és ezzel együtt az oktatásban alkalmazott módszereket is. Célunk, hogy
értékeinket megőrizve tudjunk alkalmazkodni ezen elvárásokhoz, a bevált módszerek mellett
fokozatosan beépítsük tevékenységünkbe a korszerű szemléletet tükröző új eszközök és eljárások
használatát.
Iskolánk az egész életen át történő tanuláshoz szükséges képességek és készségek
kialakítását tekinti céljának. Tények, ismeretek megtanítása mellett készségek, kompetenciák, helyes
viszonyulások kialakítására törekszik. Az iskola és benne a tanár, a tananyag ma már nem tekinthető
a tudás kizárólagos forrásának. Feladatuk inkább az, hogy felkészítsék a felnövekvő nemzedéket a
gyakorlatilag végtelen mennyiségű, tagolatlanul rendelkezésre álló információ kezelésére, a
különböző forrásokból és perspektívából szerzett tudáselemek integrációjára, strukturálására. A
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hagyományos lineáris szemléletű tanulási környezet helyét egyre inkább átveszi a nyitott,
multimediális, infokommunikációs eszközöket alkalmazó iskola.
Az iskola legfontosabb tevékenységi területe a tanórai munka, és az ehhez kapcsolódó otthoni
feladatok. A kommunikáció korának iskolája szükségszerűen alkalmazza e kor eszközeit, él annak
lehetőségeivel. Az információk korlátlan elérhetősége új feladatot ró az iskolára: segíteni a tanulókat
az információ végeláthatatlan áradatában való eligazodásban, tájékozódási pontokat adni, megfelelő
értékszemléletet kialakítani, fejleszteni műveletvégző képességeiket, hogy választhassanak,
szelektálhassanak, képesek legyenek rendszerezni és célirányosan felhasználni ismereteiket. Mindez
csak ezen új módszerek napi alkalmazása útján valósulhat meg.
Az IKT megjelenése az órai és otthoni munkában:
 A technikai eszközök (digitális fényképezőgép, szkenner, Internet, grafikai eszközök, kép- és
hangszerkesztés stb.) megismertetése és használatuk gyakorlása.
 Anyaggyűjtés az Internet és multimédiás eszközök segítségével tanórán és otthon.
 Demonstrációs anyagok alkalmazása a tanórákon: képek, filmek, animációk, hangfelvételek
a rendelkezésre álló on-line és multimédiás eszközökkel.
 Nyelvi órákon fokozottabban szeretnénk az IKT eszközöket használni (nyelvoktató program,
tesztek, idegen nyelvű weblapok, on-line szótárak)
 Tanórai kísérletek számítógépes megjelenítése, vezérlése, adatfeldolgozás, értékelés.
 Előadások szemléltetése, vázlatok készítése számítógépes programok alkalmazásával.
 Otthoni feladatok: házi dolgozatok, házi feladatok szerkesztése, anyaggyűjtés, feladatok
kiadása, begyűjtése, értékelése - számítógép és Internet felhasználásával.

3.1.2.Részben kötelező tanórai, részben kötelező tanórán kívüli időkeretben
Részben kötelező tanulási időben (részben tanórán kívüli időkeretben) végzendő
tevékenységek közé tartoznak a kompetencia alapú oktatás jegyében az alábbi kompetencia elemek:



fenntarthatósági témahét (erdei iskola)
választható projekt




választható projekt
választható projekt



választható projekt

4. és 6. évfolyamon egy hét
intézményi szintű – ünnepkörhöz, hagyományhoz
kapcsolódó, szerves része a település egészének
3. évfolyam – anyák-napi köszöntő, kedvenceim
5. évfolyam – nemzetiségi kultúra, hagyományok,
honismeret, helytörténet
7. évfolyam – történelem, művészetek, egészséges
életmód, tudományok

Projekt-munkák
Alapelvek, célok:
A projektoktatás valamely komplex téma olyan feldolgozása, amely során a téma
meghatározása, a munkamenet megtervezése, a témával való foglalkozás, a közös munka
eredményének létrehozása a gyermekek valódi önállóságán alapul. A közös projekt összekapcsolja az
egyéneket. Az együttes ismeretszerzés, a kooperáció gyakorlása, a kölcsönös felelősség, a siker
formálja a közösséget. A résztvevők erkölcsi, esztétikai érzelmeket élnek mát, szabályokat, normákat
ismernek meg, tudatosul az összetartozás és szolidaritás érzése.
A programba bevont évfolyamok:
Intézményünkben az első évfolyamtól kezdődően, évfolyamonként más-más projektekbe
kapcsolódva dolgozunk fel egy-egy témakört (lásd.: részletező táblázat).
A feldolgozás időkeretei:
A témakörök kiválasztása minden tanév október hónapjában történik. Általánosságban kb. 4-6
hét időtartamot fordítunk egy-egy témakör feldolgozására. A feldolgozáshoz a téma jellegétől függően
hetente 2-3 délelőtti tanítási órát, valamint a délutáni szabadidős időkeretekből 3-4 órát lehet igénybe
venni.
A feldolgozás koordinálója, résztvevői
A témakör feldolgozásának felelőse, koordinálója az osztályfőnök. A témakör jellegétől függően
szükséges a megfelelő szakos kollégák részvétele, bevonása a munkába. A feldolgozásban az osztály
valamennyi tanulója részt vesz.
Az évfolyamonként javasolt témakörök
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A logikus egymásra épülés érdekében az évfolyamonként javasolt témakörökön belül a tanulók
(és az osztályfőnök) választanak, vagy alakítják ki a konkrét projektötletet. Az egyes évfolyamokra
javasolt témakörök:
1-8. osztály
3. osztály
5. osztály
7. osztály

„Hull a pelyhes” adventi hagyományőrző projekt
anyák-napi köszöntő, kedvenceim
nemzetiségi kultúra, hagyományok honismeret
helytörténet, művészet, egészséges életmód

Összegzés, bemutatás, dokumentálás
A projekt során végzett munkát április (vagy május) hónapban összegzik és mutatják be a
csoportok. Törekedni kell a minél szélesebb körű nyilvánosságra, a munkában részt vevő külső segítők
és a szülők bevonására. A végzett munkáról bemutató műsort vagy anyagokat kell készíteni. Az
anyagokat A/4 méretű dossziékban kell archiválni.
Értékelés
A munkában részt vevő tanulók és csoportok munkáját az osztályfőnökök, és a témakörhöz
kapcsolódó szaktanárok tantárgyi, valamint magatartás és szorgalom érdemjeggyel is értékelik. A
projekt-ötlet színvonalas feldolgozása, a tanulók munkájának koordinálása a pedagógus munka
értékelésének is része.

3.1.3.Tanórán kívüli tevékenységek
1. Napközis csoportok: a szülők igényei szerint szerveződnek (minden igényt ki kell elégíteni) A
jelenlegi gyakorlat szerint az alsó tagozatban 4 napközis csoport, a felső tagozatban 1 összevont
napközis csoport működik. A napközis csoportok létszámkereteit a köznevelési törvény előírásai
szerint kell megállapítani. Feladata a tanulók tanórákon kívüli tanulásának segítése, az önálló
tanulás feltételeinek biztosítása.
2. Tanulószoba: a szülők igényei szerint az iskolában történő étkezés nélkül is lehetőség van a
napközis csoport tanóráján, foglalkozásán való részvételre.
3. Szakkörök: a tanulók igényei, érdeklődési köre, valamint az iskola tárgyi-személyi lehetőségei
szerint szerveződnek. Célja a valamilyen terület iránt érdeklődő, tehetséges gyermekek célzott
foglalkoztatása-felkészítése. A szakköri csoportba a szülő tudtával, engedélyével (szeptember 15ig) lehet jelentkezni. A jelentkezés után a részvétel kötelező. A szakkör létszáma kb. 8-10 fő.
4. Korrepetálás: a tanulási nehézségekkel küzdő, vagy lemaradó gyermekek tantárgyi
felzárkóztatásának segítése. A korrepetáláson való részvétel a nevelő javaslata alapján, a szülő
hozzájárulásával történik. A korrepetáló csoport létszáma kb. 5-8 fő.
5. Diáksportkör: a diáksportkörnek iskolánk valamennyi tanulója a tagja. Feladata, hogy minden
tanuló számára biztosítsa a mindennapos testmozgás lehetőségét, valamint a gyermekek
versenyeztetését. A rendelkezésre álló időkeret: heti két óra/csoport.
6. Fejlesztő foglalkozások: egyéni vagy 1-3 fős kis csoportokban a különösen tehetséges, illetve a
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók személyre szabott fejlesztése. Célja: az eredményes
tanuláshoz szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.
7. Iskolai ünnepségek: a nemzeti ünnepeket és egyéb iskolai szintű ünnepségeket úgy kell
szervezni, hogy a kötelező iskolai időn belül kerüljön sor a megemlékezésekre.
8. A kötelező iskolai kirándulásokat és egyéb programokat a tanítás nélküli munkanapok kereteiben
kell megszervezni. Az említett programokon való részvétel minden tanuló számára kötelező. A
program a nevelési programban leírtakon túl nem róhat anyagi terhet a szülőkre.
9. Tanulmányi kirándulások: A tanult ismeretek alkalmazás, új ismeretek szerzése céljából az iskola
tanulmányi kirándulásokat szervezhet. A tanulmányi kiránduláson a részvétel nem kötelező, azt a
szülők kérésére szervezzük. A gyermekek részvételi költségeit a szülők önkéntes támogatásának
felhasználásával fizetjük. A tanulmányi kiránduláson részt vevő kísérő nevelő(k) száma –
megkezdett 15 tanuló után egy-egy pedagógus. Tanulmányi kirándulásra a tanév helyi rendjében
évente legalább egy tanítás nélküli munkanapot kell biztosítani. A tanulmányi kirándulások
tervszerű szervezése érdekében évfolyamonként egymásra épülő és bővülő programokat kell
kialakítani. Felelős az osztályfőnök.
10. Külső szakemberek által ellátott tevékenységek: gyógypedagógus, szurdopedagógus, logopédus,
iskolapszichológus.
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3.2. Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás
A település lakosságának német nemzetiségi származása, külföldi kapcsolatrendszere és a
szülők igényei szükségessé teszik, hogy az iskola valamennyi tanulócsoportja számára biztosítsuk a
német nemzetiségi nyelv tanulásának és használatának lehetőségét. (A nemzetiségi csoportok 8 fő
szülői igény esetén szervezhetők.) E szolgáltatást ingyenesen, az iskolába való beiratkozáskor
önkéntes (a továbbiakban kötelezővé váló) jelentkezéssel veheti igénybe az iskola valamennyi
tanulója. A német nemzetiségi nyelv tanulására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: "A"
csoport: kétnyelvű német nemzetiségi nevelés-oktatás, "B" csoport: hagyományos nyelvoktató
német nemzetiségi nevelés-oktatás.
Szülői igény esetén az iskola biztosítja az általános tanterv szerint működő osztály vagy csoport
működtetését (a csoportalakításhoz előírt létszámkeretek szerint).
A nemzetiségi nyelv tanulására évfolyamonként felhasználható időkereteket és tartalmakat a helyi
tanterv tartalmazza. A német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályokban törekedni kell a tanórán kívüli
szituációkban is a német nyelv használatára.
A kétnyelvű osztályokban az alábbi tantárgyakat tanítjuk két nyelven:
- német nemzetiségi nyelv és irodalom (1-8. évf.)
- német népismeret (1-8. évf.)
- környezetismeret, természetismeret (1-6. évf.)
- történelem, társ. és állapolg. ismeretek (5-8. évf.)
- földrajz (7-8. évf.)
- ének-zene (1-8. évf.)
- vizuális kultúra (1-8. évf.)
- testnevelés és sport (1-8. évf.)
- nemzetiségi néptánc (1-8. évf.)
A felsorolt tantárgyak a tanulócsoportok heti óraszámainak 50 %-át teszik ki.
Az egyes tantárgyakban a következő tartalmakkal kap kiemelt lehetőséget:
történelem, társadalmi és állapolgári ismeretek: az anyaország, a nemzetiség, a lakóhely
történelme
földrajz: az anyaország, a lakóhely földrajza
természetismeret: környezetvédelem, természetvédelem
rajz: nemzetiségi népművészeti hagyományok, népviselet
ének: nemzetiségi dalok, játékok
technika: népművészeti szokások, hagyományok, tárgyak, eszközök, ételek,
testnevelés: irányok, arányok, mozgáselemek
német népismeret: a nemzetiség történelmének, szokásainak, megismerése, ápolása,
nemzetiségi néptánc: a nemzetiség hagyományainak, szokásainak, megismerése, ápolása,
Mivel intézményünk valamennyi tanulója német nemzetiségi nevelésben vesz részt, ezért a hon- és
népismeret tantárgy kötelező tartalmai a német népismeret tantárgy keretein belül tanítjuk. Az 5.
évfolyamon kötelezően választható Dráma és tánc tantárgy a nemzetiségi irányelvek értelmében a
nemzetiségi nyelvoktatás célját szolgáló, átcsoportosításra kerülő készségtárgy.
Nemzetiségi kétnyelvű (emelt szintű) képzés esetén megcélozható nyelvi szintek
német nemzetiségi kétnyelvű

1. évfolyam
A1

8. évfolyam
A2-B1

Szintleírások (a KER alapján)
A1, minimumszint
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető
fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be tud
mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős emberekre,
dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű
interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.
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Olvasott szöveg értése: megérti az ismerős szavakat, egyszerű feliratokat (reklám, katalógus).
Hallott szöveg értése: megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek családjára, közvetlen
környezetére vonatkoznak.
Beszédkészség: részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél.
Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű
fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.
Interakció: fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes
egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra.
Íráskészség: Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.
Nyelvhelyesség Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult nyelvtani
szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely bizonyos konkrét szituációkra
vonatkozó szavakból és fordulatokból áll.
A2, alapszint
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt
közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal
kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi
helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi
vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről,
szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
Olvasott szöveg értése: Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért
információt ki tudja keresni.
Hallott szöveg értése: Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert dologról
van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek
lényegét.
Beszédkészség: Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely
ismert tevékenységhez kapcsolódó közvetlen információcserét igényel. Megérteti magát a társasági
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.
Interakció: Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra reagál. Képes jelezni, mikor követi a
kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja tartani a beszélgetést.
Íráskészség: Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.
Nyelvhelyesség: Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen elkövet
alapvető hibákat. Szókincse elegendő az alapvető kommunikációs szükségletek kielégítésére.
B1, küszöbszint
Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb
információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka,
iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás
során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe
tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és
törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.
Olvasott szöveg értése: Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, amelyek
hétköznapi, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről
szóló írásokat.
Hallott szöveg értése: Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előforduló, ismerős témáról szóló
köznyelvi beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban,
amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó
témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek.
Beszédkészség: Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő
helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben. Egyszerű,
összefüggő fordulatokkal mondja el élményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza
véleményét. Képes elmesélni egy történetet, és erről véleményt megfogalmazni.
Interakció: Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció kezdeményezésére, fenntartására és
befejezésére ismerős vagy számára érdekes témákban. Meg tudja ismételni az elhangzottak egy
részét, hogy meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével egyformán értelmezik-e az elmondottakat.
Íráskészség: Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban.
Beszámol élményeiről, véleményéről.
Nyelvhelyesség: Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt szerkezetek és mondatfajták
gyakran használt körét viszonylag helyesen alkalmazza. Megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz,
hogy ki tudja magát fejezni a legtöbb saját, mindennapi életével kapcsolatos témában.
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3.3. A magasabb évfolyamba lépés
Iskolába lépés az első évfolyamon
Az iskola felvételi vizsgát nem tart. Az iskola által kínált nemzetiségi oktatási lehetőségeket a
szülők önkéntesen és feltétel nélkül vehetik igénybe gyermekük számára. A beiratkozáshoz
szükséges feltételek:
- a köznevelési törvényben előírt életkor
- óvodai szakvélemény
- lakcímkártya (személyi azonosító)
- iskolaérettség (problémás esetben szakértői vizsgálat eredménye)
- személyes szülői nyilatkozat.
Az iskolai beiratkozás időpontja a Tanév rendjében meghatározottak szerint.
Iskolába lépés a felsőbb évfolyamokon
A/ új tanév kezdetekor:
- az előző évfolyam elvégzését igazoló iskolai bizonyítvány
- iskolaváltoztatási igazolás
- személyes szülői kérelem
B/ tanév közben:
- az előző iskolából hozott iskolaváltoztatási igazolás
- személyes szülői kérelem
A más iskolából való belépés iránti kérelemmel az intézményvezetőhöz vagy a helyetteshez kell
fordulni.
Távozás az iskolából
Az iskolából való távozási kérelemmel a szülőnek tanév közben vagy tanév végén az
intézményvezetőhöz vagy a helyetteshez kell fordulnia. A személyes szülői kérelem esetén ki kell
állítani az iskolaváltoztatási igazolást. A fogadó iskolának meg kell küldeni a tanuló iskolai iratait,
bizonyítványát.
Az iskola helyi tanterve a NAT követelményrendszere szerint épül fel. Ez megkönnyíti az iskolába
menet közben belépő, illetve kilépő tanulók intézmények közötti átlépését.
A tanév
Az iskolára jellemző, a továbblépés szempontjából alapvetően fontos periódus a tanév. A
tanévtől eltérő továbbhaladási engedélyt, vagy a tankötelezettség magántanulóként való teljesítését a
szülőnek írásban, indoklással kell kérnie az iskola vezetőjétől. (A tanévtől eltérő továbbhaladást
javasolhat az osztályfőnök vagy a szaktanár, de erről egyeztetnie kell a szülővel.) A kérést az érintett
osztályfőnök és a szaktanárok véleményezik. Ez alapján az intézményvezető dönt, és erről írásban
tájékoztatja a szülőt.
A tanév során nyújtott teljesítményeket, értékeléseket a tanév végi bizonyítvány összegzi. Az
értékelésbe valamennyi tanított tantárgyat be kell vonni. (A félévi bizonyítvány a szülők időszakos
tájékoztatására szolgál.) Az 1. évfolyam végén és a 2. évfolyamon félévkor személyre szabott írásbeli,
a 2. évfolyam végén és 3 -8. évfolyamon számszerű értékelést kap a tanuló a köznevelési törvényben
leírt értékelési kategóriák szerint. A nemzetiségi nyelvoktatásban (német nemzetiségi nyelvoktató és
német nemzetiségi kétnyelvű) résztvevő tanulóknak kétnyelvű bizonyítványt kell kiállítani. (A 2-4.
évfolyamon német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyból egy összevont érdemjeggyel értékelünk,
5-8. évfolyamon külön német nemzetiségi nyelv és német nemzetiségi irodalom érdemjeggyel
értékeljük a tanulókat.)
A magasabb évfolyamra lépés évfolyami és tantárgyakra lebontott feltételeit a helyi tanterv
tartalmazza. A tantárgyi érdemjegy megállapítása az adott tárgyat tanító pedagógus feladata, az
évközi osztályzatok alapján.
Legfeljebb három tárgyból elért eredménytelen teljesítmény esetén a tanuló javítóvizsgát
tehet. Az 1. évfolyamon - valamint magasabb évfolyamon egyetlen alkalommal - a tanuló a szülő
írásbeli kérésére, az osztálytanítók beleegyező javaslatával ismételheti az évfolyamot.
Amennyiben egy tanuló a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy
további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot, lehetővé kell tenni számára, hogy legalább heti
két alkalommal felzárkóztató foglalkozáson (korrepetálás vagy egyéni fejlesztés), valamint a napközis
foglalkozásokon vegyen részt. A felzárkóztató programot október 1-ig az osztályfőnök készíti el, azt a
szülővel egyezteti, tanév végén beszámol az elért eredményekről.
A valamennyi tárgyból jeles eredményt elért tanulókat a tanévzáró ünnepélyen külön kell
jutalmazni.
A 250-nél több délelőtti tanítási óráról való hiányzás miatt, ha a tanulónak olyan mértékű a
lemaradása, hogy tevékenysége nem értékelhető, osztályozó vizsgát kell tennie az évfolyam
valamennyi tantárgyából. Erről a nevelőtestület dönt, az intézményvezető határozatban értesíti a
szülőt.
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3.4. A nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, rendszere
Az iskola nevelő-oktató munkájának ellenőrzésével, értékelésével, kapcsolatosan teljes körű
és pontos adminisztrációt kell végezni. A keletkezett írásos dokumentumokat a későbbi felhasználás,
elemzés és összehasonlítás érdekében elkülönítetten kell kezelni, és 10 évig meg kell őrizni. Az
adminisztrációt az adott témában érintett nevelők kötelesek elvégezni. A dokumentumok
rendszerezése, tárolása az intézményvezető helyettes és az iskolatitkár feladata.

A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése
Az iskola célrendszerének megfelelő eljárások kiválasztása, amelyekkel a pedagógiai célok
megvalósulásának mértéke mérhető. A nagyfokú egyéni különbségek miatt törekedni kell a tanulók
egyénre szabott (önmagához való fejlődés) értékelésére. Ugyanakkor az intézmény által
megfogalmazott általános minimális elvárásokat, követelményeket valamennyi tanulónak teljesítenie
kell a továbbhaladáshoz. Az intézmény követelményrendszerét minden tanév végén a tanévzáró
értekezleten kell elemezni, szükség szerint módosítani.
A tanulók munkájának, tudásának ellenőrzése és értékelése az alábbi alapelvek szerint történik:
1. A tanuló teljesítményét a NAT-ban előírt követelményekhez viszonyítjuk.
2. A tanuló teljesítményét a két értékelés közötti fejlődéshez vagy hanyatláshoz viszonyítjuk.
3. A tanuló teljesítményét előzetesen megállapított (pl. országos) standardhoz viszonyítjuk.
A belső vizsgákkal érintett évfolyamokon (6., 8.) az 3. pontban megfogalmazottak az irányadók, a
többi évfolyamon pedig fontossági sorrendben az 1., 2.és 3. pont alkalmazható.
Az értékelés folyamata:
- Előzetes értékelés: egy témakör tanítása előtt a tanuló eddigi ismereteinek, tudásának,
képességeinek megállapítása (érdemjegy nélkül!)
- Közbülső értékelés: egy témakör tanítása közben zajlik, hogy a nevelő visszajelzést
kapjon a tanulók teljesítményéről, ez az alapja a további munkájának.
- Összegző értékelés: egy nagyobb tanítási egység, témakör befejezésekor.
Az 1. évfolyam végén, valamint az 1-2. évfolyamon félévkor a tanulókat egyénre szabott
szöveges értékeléssel értékeljük. (Az 1-2. évfolyamon tanév közben a kisgyermekek értékelésére
egyéb motivációs jelek is használhatók.) A 2-8. évfolyamon a törvényben rögzített 1-től 5-ig terjedő
számjegyekkel értékeljük a tanulók teljesítményét.
Az értékelés folyamatának módszerei közé a pedagógusnak be kell építenie a gyermekek
önértékelését is. (Milyen vagyok én most? Mivel szeretek foglalkozni? Milyen vagyok az iskolában?
Kedvenc tárgyaim, miért szeretem? Miben vagyok ügyes, miért? Miben vagyok kevésbé ügyes, miért?
Mit szeretnék elérni a következő hónapokban?)
A tanulók munkájának szöveges értékelése a gyermek és a szülő számára is érthető módon,
személyre szabottan történjen.
A tanulók szöveges értékelésének szempontjai félévkor és év végén:
A/ a tanulók fejlettségi állapota, motiváltsága, önismerete
B/ a tanulók szociális tevékenysége (közösség, társas együttműködés, magatartás)
C/ a tanulók tantárgyi előrehaladása (minden tárgyból):
Tárgyi tudás:
Feladatmegoldás-alkalmazás:
Logikus gondolkodás-önálló problémamegoldás:
Szövegformálás (szóbeli és írásbeli kommunikáció):
Egyéb megjegyzések:
Az írásos értékelés terjedelme 0,5-1 oldal közötti. A szülő a félévi értesítéssel, illetve az év végi
bizonyítvánnyal együtt kapja meg. A szöveges értékelés összegzése a bizonyítványban:
Kiválóan teljesített
Jól teljesített
Megfelelően teljesített
Felzárkóztatásra szorul.
Az ellenőrző-értékelő tevékenységek követelményei a helyi tantervben találhatók.
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Iskolánkban az alábbi ellenőrző-értékelő formákat alkalmazzuk:

Szóbeli felelet
Teszt
Felmérő dolgozat
Esszé dolgozat
Témazáró dolgozat
Kisdolgozat (röpdolgozat)
Tanórai tevékenység
Tanév végi felmérés
Belső vizsgák
Egyéni gyakorlati tevékenység
Csoportos gyakorlati tevékenység

Elméleti
ismeretek
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ismeretek
a Alkalmazás
gyakorlatról
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

A tanulókkal egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható. A témazáró
dolgozat írásáról legkésőbb a dolgozatírás előtti órán tájékoztatni kell a tanulókat. A témazáró
dolgozatot a megírása után legkésőbb két héten belül javítva (helyesírási és külalaki szempontból is
áttekintve) ki kell adni.
Minden tantárgy értékelésénél arra kell törekedni, hogy minél változatosabb ellenőrzési
formákat alkalmazzunk. Az egységes adminisztráció érdekében a témazáró dolgozatok érdemjegyeit
piros színnel írjuk a naplókba, és a félévi, év végi átlagok számításánál hangsúlyosan vesszük
figyelembe. A tanév végi érdemjegy az egész éves munkát értékeli.
Feladatlapos, számszerűleg értékelhető, pontozható írásbeli munkáknál optimum szintű
feladatok esetén az alábbi százalékrendszer szerint értékelünk:
1-2. évfolyamon szöveges értékelésnél :
felzárkóztatásra szorul
megfelelően teljesített
jól teljesített
kiválóan teljesített

0-40 %
41-70 %
71-90 %
91-100 %

(Az osztálynaplóban történő egyszerűbb (helykímélő) adminisztráció érdekében a fenti
értékelési kategóriák szerint a tanító a 2-3-4-5 érdemjegyeket használja a gyermek értékelésére.)
A „felzárkóztatásra szorul” minősítést kapott gyermekek fejlesztésére-felzárkóztatásra az
osztálytanító október 1-ig egyénre szabott, a szülőkkel is egyeztetett fejlesztési tervet készít, a
gyermek felzárkóztatását ez alapján végzi, és a teljesítésről a tanév végén írásban beszámol a
nevelőtestületnek és a szülőnek.
2-8. évfolyamon érdemjeggyel való értékelésnél:
1 (elégtelen)
2 (elégséges)
3 (közepes)
4 (jó)
5 (jeles)

=
=
=
=
=

0-35
36-55
56-75
76-90
91-100

%
%
%
%
%

A „elégtelen” minősítést kapott gyermekek fejlesztésére-felzárkóztatásra a szaktanár október
1-ig egyénre szabott, az osztályfőnökkel és a szülőkkel is egyeztetett fejlesztési tervet készít, a
gyermek felzárkóztatását ez alapján végzi, és a teljesítésről a tanév végén beszámol a
nevelőtestületnek és a szülőnek.
A tanulók értékelése során (a 2-8. évfolyamon) a heti 1-2 órás tárgyak esetében félévente
legalább négy, a heti több órás tárgyak esetében havonta legalább egy érdemjeggyel rendelkezzen a
tanuló. A szaktanár és az osztályfőnök felelőssége, hogy az érdemjegyek a tanuló ellenőrző könyvébe
vagy a digtális naplóba is bekerüljenek. Az ellenőrző könyv bejegyzéseinek tudomásul vételét a szülő
az aláírásával igazolja.
Amennyiben a tanuló egy tárgyból három elégtelen érdemjegyet szerzett a félév során, az
osztályfőnök levélben tájékoztatja a szülőket gyermekük tanulmányi helyzetéről.
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A tanulói teljesítmények intézményi szintű mérése, a tanulók fejlődésének nyomon követése:
A/ Bemeneti diagnózis
A/1 Az iskolába lépő gyermekeknél szeptember hónapban a helyi DIFER mérésre alapozva jelezzük
az országos DIFER mérés szükségességét.
A/2 Az első évfolyam végén felmérést végzünk. A felmérés elsősorban nem tantárgyi jellegű, hanem a
képességek és a készségek fejlődésére koncentráló komplex mérés. Célja: a következő év/ek egyéni
fejlesztési pedagógiai feladatainak meghatározása. A felméréseket az első osztályos tanítónők és a
munkaközösség vezető készíti el és értékeli.
B/ Folyamat közbeni mérés, ellenőrzés
Az iskola a továbbhaladás szempontjából fontos pedagógiai szakaszhatároknál alkalmazza:
B/1 A 4. évfolyam végén:
Írásbeli és szóbeli mérés: német nemzetiségi nyelv
Írásbeli és szóbeli mérés magyar nyelv és irodalomból
Írásbeli mérés matematikából
B/2 A 6. évfolyam végén:
Országos kompetencia-mérés: matematika és magyar nyelv
Írásbeli és szóbeli mérés német nyelv és irodalomból
C/ Kimeneti mérés, ellenőrzés:
A 8. évfolyam végén, az iskolából távozó tanulók tudásszintjének, képességeinek mérése
Országos kompetencia-mérés: matematika és magyar nyelv
Írásbeli és szóbeli mérés német nyelv és irodalomból
Írásbeli mérés (komplex) természettudományos tárgyakból
Írásbeli mérés történelemből
Az országos kompetencia-mérések eredményeit intézményi szinten folyamatosan elemezzük,
értékeljük. A teljesítmények nem megfelelő szintje esetén intézményi szintű intézkedési tervet kell
kidolgozni. A nagyon gyengén teljesítő tanulók számára egyéni fejlesztési tervet kell kidolgozni.
Az intézményi saját belső mérések anyagának összeállítását a NAT fejlesztési
követelményrendszere szerint az érintett munkaközösség végzi a helyi tantervben a pedagógiai
szakaszhatárra megfogalmazott általános követelmények alapján. Több éven át használható,
összehasonlítható vizsgaanyagok kidolgozására, használatára kell törekedni. Olyan mérőlapokat kell
összeállítani, amelyekben a lexikális és tantárgyi ismereteken túlmenően a tanulóknak számot kell
adniuk ismereteik kreatív használatáról, alkalmazásáról, az egyes tantárgyak között átívelő
tudáshalmazról. Valamennyi vizsga anyagában figyelemmel kell lenni az eredményes tanuláshoz
szükséges alapkészségek (értő olvasás, írás, számolás, hangos olvasás, önálló szöveg feldolgozása,
ábraelemzés) felmérésére. A méréseken nyújtott teljesítményeket (témazáró dolgozat súlyú)
érdemjeggyel értékeljük. A mérések eredményeiről, tapasztalatairól a vizsgatárgyban érintett nevelő
és munkaközösség vezető a tanév végén írásos beszámolót készít. A tapasztalatok alapján kell a
következő év(ek) munkáját tervezni, illetve az eddig végzett munkát értékelni.
Minden egyes évfolyam és tanulócsoport munkáját (a tanulók egyéni teljesítményeit
összegezve), fejlődését folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A teljesítmények értékelésének alapja
a tanulók, illetve a tanulócsoportok kiindulási állapotához, vagy előző mérési eredményéhez képest
történő fejlődésének mértéke.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellenőrzése és értékelése során elsősorban a tanulók
egyéni teljesítményét, az értékelések közötti fejlődését vagy hanyatlását kell figyelembe venni.
Az ellenőrző-értékelő formák közül a nevelő belátása szerint a tanuló egyéni adottságainak
leginkább megfelelőket kell alkalmazni.
A sajátos pedagógiai szakaszok és tartalmak miatt az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál
nem alkalmazható az intézmény belső vizsgarendszere.
A NAT általános fejlesztési követelményeiben az 1-6. évfolyamig meghatározott
követelmények az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára az egyéni képességek függvényében a
8. vagy a 10. évfolyam végére tűzhetők ki célul.
A magatartás és szorgalom értékelése az alábbi értékelési szempontok, valamint a Házirend előírásai
szerint történik. A tanuló magatartás és szorgalom érdemjegyét (az osztályközösség és az
osztályfőnök javaslatára) az osztályban tanító nevelők (vitás esetben szótöbbséggel) döntik el.
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A magatartás és szorgalom minősítési rendszere
Alapelvek:
Az értékelés helyi rendszerén belül a magatartás és szorgalom értékelésekor kiemelt fontosságú:
 segítse az iskola nevelési-oktatási céljainak elérését
 segítse a tanuló önértékelésének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre
 az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon
 mindig legyen személyre szabott
A magatartás és szorgalom értékelésének módja:
Az osztályfőnök havonta érdemjeggyel értékeli (a tanulók egyéni és közösségi véleményét is
figyelembe véve) a tanulókat. A félévi és tanév végi érdemjegyek megállapítása: a havi
érdemjegyek és az osztályközösség véleménye alapján az osztályfőnök tesz javaslatot. A
nevelőtestület ezt megvitatja, vitás esetben a gyermeket tanító nevelők szavaznak (szótöbbség).
A magatartás értékelése:
Az értékelés szempontjai:
 megfelelés az iskolai követelményeknek: házirend, iskolai követelmények ismerete, betartása
és betartatása, szükség esetén aktív kiállás a rendbontók, fegyelmezetlenek ellen az iskolai
viselkedés szabályainak megtartásáért
 a közösséghez és annak tagjaihoz való viszony: beilleszkedés a közösségbe, mások
beilleszkedésének segítése, aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok
megoldásában, segítőkészség a problémák feltárásában és megoldásában
 megfelelés az általános viselkedési normáknak: udvarias, figyelmes viselkedés, kulturált
hangnem minden körülmények között.
Az értékelés módja:
- Példás magatartású az a tanuló, aki az elbírálás szempontjainak következetesen megfelel.
- Jó magatartású az a tanuló, aki kisebb hiányosságok, kifogások mellett felel meg. Nem
részesült írásbeli figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmező intézkedésben.
- Változó magatartású az a tanuló, aki nem képes a követelményeknek folyamatosan
megfelelni. Több írásbeli figyelmeztetésben részesült.
- Rossz magatartású az a tanuló, aki a követelményeknek sorozatosan nem felel meg, vagy
magatartásával kapcsolatban súlyos kifogás merült fel. Intézményvezetői figyelmeztetésben
vagy fegyelmi eljárás után büntetésben részesült.
A szorgalom értékelése:
Az értékelés szempontjai:
 motiváltság: a tudás megszerzésének igénye, az egyéni képességeknek megfelelő
teljesítmény.

tanulási folyamat: jó idő- és munkaszervezés, kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló
munkavégzés, fegyelmezett, aktív tanórai tevékenység, többletek (tanulmányi versenyek,
szakkörök)
Az értékelés módja:
- Példás, ha a fenti követelményeknek képességei szerint maradéktalanul megfelel.
- Jó, ha a követelményeket általában teljesíti, de képességei alapján néhány területen még
fejlődnie kell.
- Változó, ha nem képes a követelményeknek folyamatosan megfelelni.
- Hanyag, ha nem is próbál megfelelni a követelményeknek.
Egy tantárgyi bukás esetén a szorgalom minősítése nem lehet példás vagy jó. Kettő vagy több
tantárgyi bukás esetén a szorgalom minősítése: hanyag.
Kitűnő tanév végi eredménynek tekintjük a valamennyi tárgyból elért jeles eredményt, valamint a
példamutató magatartást és szorgalmat.
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3.5. A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
A helyi tanterv rögzíti az oktatáshoz igénybe vehető tankönyveket és egyéb taneszközöket. A
nevelőtestületnek arra kell törekednie, hogy a taneszközök pedagógusok általi kiválasztása,
használhatóságának nyomon követése, a pénzügyi jellemzők figyelemmel kísérése a pedagógiai
céljainknak megfelelően történjen. Ügyelni kell a taneszközök évfolyamok közötti összehangolására.
Az iskola csak olyan tankönyveket használ, amelyek NAT szempontú felülvizsgálata
(tankönyvvé nyilvánítása) megtörtént.
Az iskola az egyes műveltségterületeken és évfolyamokon egységes szemléletű, gondolati
rendszerű tankönyveket, tankönyvcsaládokat használ. A már használatban levő tankönyveket menet
közben csak különösen indokolt esetben lehet másra cserélni.
A tankönyvek elemzését, választását a pedagógusok egyéni javaslata alapján
munkaközösségek végzik, a tevékenységet a munkaközösség vezető szervezi, irányítja, az
intézményvezető ellenőrzi.
Az iskolában a tanulók által egyénileg használt taneszközök: tankönyv, munkafüzet, gyakorló
lapok, feladatgyűjtemény, feladatlap, atlasz.
Az iskola biztosítja a tartós használatú tankönyvek kölcsönzési lehetőségét. Az iskola
tulajdonában levő tankönyveket egy-egy tanév időtartamára térítés nélkül kölcsönözhetik a tanulók. A
sérült, rongálódott könyv árát a tanulónak az iskola felé meg kell térítenie.
A tanulók alkalomszerűen egyéb tanulási segédleteket, információs anyagokat is
használhatnak: egyéb könyvek, folyóiratok, fénymásolt anyagok, információs technológiai
lehetőségek, stb.

3.6. Az otthoni (napközis) feladatok elvei és korlátai
Az otthon elvégzendő-megtanulandó házi feladatok mennyiségét és minőségét úgy kell
megválasztani, hogy a tanuló (intenzív munkával) átlagosan legfeljebb napi 90 perc alatt
eredményesen felkészülhessen. Ebbe az időtartamba a szóbeli és írásbeli feladatok is beletartoznak.
Napi átlagban kb. 20-25 perc felkészülési idő jusson egy-egy tárgyra. A házi feladatok azonosak a
napközis, illetve a nem napközis tanulók számára. A hiányzó tanulónak a hiányzás alatti házi
feladatokat is be kell pótolnia.
Az iskolai napköziben a tanóra 14.30-tól 16.00-ig tart. A bejáró tanulók esetében a napközi a
menetrendhez igazodva, hamarabb is befejeződhet.
A nevelő tanórai feladata: a nyugodt, intenzív tanulás feltételeinek megteremtése, szükség
esetén segítség nyújtása, az írásbeli házi feladatok (mennyiségi vagy minőségi) ellenőrzése, a szóbeli
házi feladatok alkalomszerű ellenőrzése.
Ha a választott délutáni elfoglaltságok időpontja ütközik a napközis tanóra idejével, akkor a
tanuló (a szülő írásos hozzájárulásával) nem a napköziben, hanem otthon készül fel a következő
napra.
Valamennyi pedagógus felelőssége, hogy az otthoni vagy napközis feladatok a gyermek
életkorának, képességeinek megfelelőek legyenek. A pedagógusnak arra kell törekednie, hogy a
feladatok valóban a gyermek fejlesztését szolgálják. A feladatok mennyiségét-minőségét frontális
osztálymunka esetén az átlagos képességű gyermekekhez kell igazítani. Mivel a gyermekek
ismeretei-képességei nem egyformák, úgy törekedni kell a differenciált házi feladatok adására is.
Valamennyi pedagógus kötelessége, hogy rendezett, esztétikus formában várja el az otthoni
vagy napközis írásbeli feladatok megoldását.
Valamilyen formában az órai munka folyamán sort kell keríteni mind az írásbeli, mind a szóbeli
házi feladatok rendszeres, folyamatos ellenőrzésére. A házi feladatok rendszeres hiánya esetén a
tanuló szüleit értesíti az osztályfőnök. Az írásbeli házi feladatok el nem készítését a tanuló szorgalom
érdemjegyébe kell beszámítani.
Otthoni feladat a szükséges iskolai felszerelések biztosítása a tanítási órákon. A felszerelések
otthon felejtéséért tantárgyi érdemjegy nem adható, azt a szorgalom tárgy részeként értékelheti a
pedagógus. A felszerelések rendszeres hiánya esetén a tanuló szüleit értesíti az osztályfőnök.
A pénteken adott házi feladat nem minősül hétvégi feladatnak, ugyanis azt a gyermek a
pénteki napon, illetve a napköziben megoldja. Ezen kívül hétvégére a többi napon szokásostól eltérő,
más és több feladat nem adható. Ezzel a gyermekek (és a családok) pihenését, kikapcsolódását, a
gyermekek és szülők együttlétét szeretnénk segíteni.
Az őszi-téli-tavaszi és nyári szünet idejére házi feladat nem adható.
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3.7. A tanulók fizikai állapotának mérése
A gyermekek harmonikus, egészséges fejlődéséhez a mentális képességeken túl a fizikai
teherbíró képesség fejlesztése is alapvető fontosságú. A köznevelési törvény rendelkezik arról, hogy
az iskolában évente két alkalommal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről.
Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek
területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete
kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok
elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az
általános teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására.
Erőnléten az egyén fizikai, pszichikai összetevőjét értjük, amelyet mindenekelőtt az
állóképesség, az erő és a gyorsaság, és a velük kapcsolatos pszichikai tulajdonságok határoznak
meg. Az erőnlét két legfőbb teljesítmény-meghatározó tényezője: a koordinációs és a kondicionális
képességek.
A/ A koordinációs képességek fejlesztése lényegében az ügyesség edzése. Fejlesztésével végső
soron a mozgás végrehajtásának és gazdaságosságának pontosságát javíthatjuk.
B/ A kondicionális képességek lényege, hogy a rendszeres testedzés hatására növekszik az
izomrendszer teljesítménye, fejlődik az izom ereje, gyorsasága és állóképessége. A kondicionális
képességek felosztása: erő, gyorsaság, állóképesség, hajlékonyság.
Az egyénre szabott optimális idejű (mennyiségű) és intenzitású (minőségű) mozgásos
tevékenység összeállításának kiindulópontja az egyén pillanatnyi fizikai állapotának és általános
teherbíró-képességének meghatározása. A tanulók általános teherbíró képességének rendszeres (évi
két alkalom), műszerek nélküli mérése, a fejlődés mértékének nyomon követése, a feltárt
hiányosságok felszámolása az egészségnevelés fontos feladata.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésére vonatkozó szabályok:
 A fizikai állapot felmérését szolgáló próbarendszer nem képezi a tantervek tartalmát, és hogy
a mérés célja megvalósuljon, nem szabad azokat betanítani és gyakoroltatni.
 A vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben a pontos gyakorlati végrehajtáson és a
tanulóknak a testnevelő tanítótól-tanártól kapott motiváltságán múlik. A mérések során
bátorítani, ösztönözni kell a tanulókat a képességek szerinti pontos, gyors és egyenletes
végrehajtásra.
 A méréseket a testnevelést tanító pedagógus végzi el valamennyi tanulócsoportban.
 A teszteket a megadott sorrendben kell elvégeztetni.
 A feladatok végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell lenniük minden diáknál (azonos
eszközök felhasználása, sportcsarnokban, sportfelszerelésben).
 A fizikai és edzettségi állapot felmérésében az 5-8. évfolyam tanulói vesznek részt
 A mérési eredményeket az intézmény testnevelője június 1-ig tölti fel a NETFIT rendszerbe
 A mérések időpontja és megnevezése:
Január
Testtömegindex (BMI)
Január
Testzsírszázalék-mérés
Február
20 méteres állóképességi ingafutás teszt
Február
Ütemezett hasizomteszt
Február
Törzsemelés teszt
Március
Ütemezett fekvőtámasz teszt
Március
Kézi szorítóerő mérése
Március
Helyből távolugrás teszt
Április
Hajlékonysági teszt
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3.8. A tanórai és tanórán kívüli heti foglalkozások óraterve
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Német nemzetiségi nyelv és
irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
(csoportbontás)

Matematika
Informatika
Informatika (csoportbontás)

Környezetismeret,
Környezetismeret (csoportbontás)

1.o.

2.o.

3.o.

4.o.

5.o.

6.o.

7.o.

8.o.

Össz.

7

7

7

7

4

4

3,5

3,5

43

-

-

-

-

2

2

2

2

8

5

5

5

5

5

5

5

5

40

5

5

5

5

5

5

5

5

40

4
-

4
-

4
-

4
-

4
1

4
1

3,5
1

3,5
1

31
4

1

1

1

1

4

-

-

5

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

1

1

1

2

-

Természetismeret

2

2

5

4

Fizika

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Biológia - egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
2

1
1
2

2
2
2
1
1
-

2
2
2
1
1
-

4
4
4
8
8
8

Techn. életvitel és gyak. (csoportbontás)

Német népismeret
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Etika (Hit- és erkölcstan)
Tan. órák összesen
Kt. 52.§/3-4.
Választható foglalkozás (szakkör,
korrep., sport) Kt 52.§/7.
Egyéni fejlesztő foglalkozás
Kt 52.§/11./c 
Napközis foglalkozás
Kt 53.§/3-4.
ÖSSZESEN

-

-

-

-

2

2

-

-

4

1
5
1

1
5
1

1
5
1

1
5
1

1
5
1
1

1
5
1
1

1
5
1
1

1
5
1
1

27

27

27

28

30

30

33

33

8
40
4
8
235

1
korrep
1
szakkör

1
korrep
1
szakkör

1
korrep
1
szakkör

1
korrep
1
szakkör

2
korrep
2
szakkör

2
korrep
2
szakkör

2
korrep
1
szakkör

2
korrep
1
szakkör

17
17

17

17

+53

22
17

17

15

83

410

A csoportbontási és a kötelező tanítási órákon túli időkeretek az évfolyamok és tanulócsoportok között
a pedagógiai szükségleteknek megfelelően átcsoportosíthatók.

A tanórai és tanórán kívüli heti foglalkozások óraterve 2016. szeptembertől
a 4. osztálytól felmenő rendszerben
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Német nyelv és irodalom
Német nyelv
Német irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
(csoportbontás)

4.o.

5.o.

6.o.

7.o.

8.o.

1.o.

2.o.

3.o.

2016

2017

2018

2019

2020

Össz.

7
-

7
-

7
-

7
-

2
2

2
2

1
2

2
2

28
7
8

-

-

-

-

2

2

2

2

8

5

5

5

5
2
3

2
3

2
3

2
3

20
8
12

5

5

5

5

40

5

5

5

51
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Idegen nyelv - angol
Matematika
Informatika

4
-

Informatika (csoportbontás)

Környezetismeret,
Környezetismeret (csoportbontás)

4
-

4
-

2
4
-

2
4
-

2
3
1

2
3
1

2
3
1

-

1

1

1

3

-

-

4

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Természetismeret

2

2

10
29
3
4

4

Fizika

-

-

-

-

-

-

2

1

3

Biológia - egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
-

3
3
3
8
8
7

Techn. életvitel és gyak. (csoportbontás)

-

-

-

-

1

1

1

-

3

1
5
1

1
5
1

1
5
1

1
5
1

1
5
1
1

1
5
1
1

1
5
1
1

1
5
1
1

27

27

27

29

30

30

33

33

8
40
4
8
236

1
korrep
1
szakkör

1
korrep
1
szakkör

1
korrep
1
szakkör

1
korrep
1
szakkör

2
korrep
2
szakkör

2
korrep
2
szakkör

2
korrep
1
szakkör

2
korrep
1
szakkör

Német népismeret
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Etika / Hit- és erkölcstan
Tan. órák összesen
Kt. 52.§/3-4.
Választható foglalkozás (szakkör,
korrep., sport) Kt 52.§/7.
Egyéni fejlesztő foglalkozás
Kt 52.§/11./c 
Napközis foglalkozás
Kt 53.§/3-4.
ÖSSZESEN

+50

22

17
17

17

17

17

17

15

83

408

A csoportbontási és a kötelező tanítási órákon túli időkeretek az évfolyamok és tanulócsoportok között
a pedagógiai szükségleteknek megfelelően átcsoportosíthatók.

Óraszámok 2013-tól
Osztály

1.o.
2.o.
3.o.
4.o.
5.o.
6.o.
7.o.
8.o.
Össz:

nemzeti köznevelési törvény 27.§, és 6. sz. melléklet

Tanulók
heti
óraszáma

Osztályok
heti
időkerete

Egyéb
időkeretek

Nemz.
többlet
óraszámok

Tehet-séggond.
felzárk. (5)

Nm.
tanulók
heti
óraszáma

Nm.
egyéb
időkeretek

-ebből
Nm.
„napközi”
(napi 9
óra 1600ig)

- ebből
Nm.
„egyéb”
időkeretek

25
25
25
27
28
28
31
31

52
52
52
55
51
51
56
56

27
27
27
28
23
23
25
25

+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

27
27
27
29
30
30
33
33
236

28
28
28
29
24
24
26
26
213

18
18
18
16
15
15
12
12

10
10
10
13
9
9
14
14
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3.9. Az általános iskolai oktatás helyi tantárgyi tanterve
Az intézmény helyi tanterve a Nemzeti Köznevelési Törvény (2011. évi. CXC törvény), a
Nemzeti Alaptanterv (110/2012. (VI.4.)) előírásai szerint készült. A rendelkezésre álló –
51/2012.(XII.21.) számú EMMI rendelet módósításában kiadásra került - kerettantervi kínálat alapján a
nevelőtestület megfelelő szakos tagjaiból alakult munkaközösségek döntöttek a kerettantervek
alkalmazásáról.
Valamennyi tantárgy helyi tanterve egységes szerkezet és szemlélet szerint lett összeállítva
úgy, hogy az iskola pedagógiai célkitűzéseinek megvalósításához maximálisan hozzájáruljon. A helyi
tantervek elemzését, szükség szerinti módosítását két évenként a tanévzáró értekezleten a
nevelőtestület megtárgyalja. A pedagógusok a helyi tantervi előírások szerint kötelesek az oktatónevelő munkájukat végezni.
A Nemzeti alaptanterv „Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés” fejezete
kiemelten foglalkozik a kulcskompetenciák fejlesztésével. Kulcskompetenciák azok a kompetenciák,
amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív
állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. A kulcskompetenciák fejlesztése
minden tantárgy és iskolai foglalkozás során kiemelt hangsúlyt kell kapjon.
Anyanyelvi kommunikáció
Magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és
értelmezését szóban és írásban egyaránt. Ide tartozik a helyes és kreatív nyelvhasználat a társadalmi
és kulturális tevékenységek során, az oktatásban, a munkában, a családi életben és a szabadidőben.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció céljain túl olyan képességet is igényel, mint a közvetítés, más
kultúrák megértése. A nyelvtudás négy dimenziója: hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott
szöveg értése, íráskészség.
Matematikai kompetencia
A matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, amely felkészíti a
tanulót a mindennapi problémák megoldására. A matematikai gondolkodásmódhoz tartozik a
matematikai modellek (képletek, struktúrák, táblázatok, grafikonok) alkalmazása más területeken is.
Természettudományos kompetencia
A tanulók készsége és képessége arra, hogy magyarázatokat és előrejelzéseket tegyenek a
természetben, valamint az ember és környezete közt lejátszódó folyamatokban. Tartalmazza az
emberi tevékenységek okozta változások megértését, az egyéni és közösségi felelősséget a
fenntartható fejlődés formálásáért.
Digitális kompetencia
Az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használata a tanulás, a
munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása, cseréje. Kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten.
Hatékony, önálló tanulás
A gyermek legyen képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni, az idővel és az
információval hatékonyan gazdálkodni. Ez tartalmazza az új ismeretek szerzését, beépülését,
feldolgozását, alkalmazását. Legyen képes az előzetes ismeretek és élettapasztalatok alapján tudását
és képességit sokféle helyzetben használni.
Szociális és állampolgári kompetencia
A harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség
felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet
részt a társadalmi és szakmai életben. A tanuló legyen képes arra, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról kialakult tudásával aktívan vegyen részt a közügyekben.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A pedagógiai tevékenységek erősítsék a tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és
a kockázatvállalást, valamint azt, hogy a célkitűzések elérése érdekében terveket kell készíteni és
végrehajtani.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Magában foglalja az esztétikai megismerés, az elképzelések, élmények és érzések kreatív
kifejezését, elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, mind a modern kifejezőeszközök
útján, ill. a média segítségével.
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Kiemelt fejlesztési területek:













Az erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A családi életre nevelés
A testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

A fejlesztési területek megvalósításának szabályai:
Az etika oktatása
A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1-8. évfolyamán az
etika vagy hit- és erkölcstan tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik.
Míg az etika oktatási területének tartalmát és követelményeit a NAT szabályozza, addig a hit- és
erkölcstan oktatáson a tanuló által választható hitoktatás kereteiről a nemzeti köznevelésről szóló
törvény másként rendelkezik: az iskolai keretek között folyó hitoktatás szervezését, tartalmának
meghatározását és felügyeletének ellátását minden nevelési-oktatási intézménytípus (óvoda, iskola,
kollégium) esetén az adott egyház és az adott egyház nevében eljáró jogi személy hatáskörébe utalja.
Egész napos iskola
Az általános iskola a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos
iskolaként is működhet. Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és
egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután, egyenletesen szétosztva 16 óráig szervezi meg
az intézmény elfogadott pedagógiai programja szerint. Ezt a formát intézményünkben a
párhuzamosan működő alapfokú művészeti oktatás nem teszi lehetővé! Iskolánk a nemzeti
köznevelésről szóló törvény értelmében választható foglalkozásokat szervez 16 (szülői igény esetén
17) óráig, ily módon teremtve meg a fokozatos átmenetet az egész napos iskolák széles körű
elterjedéséhez.
Természettudományos nevelés
Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás rendszerének
kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos gondolkodás differenciált
fejlesztése és alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi életben is használható elemeinek
gyakorlati elsajátítása a Nat kiemelten fontos tartalma. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és
módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy
előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során.
A mindennapos testnevelés
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a mindennapos testnevelést
heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából heti egy óra egyéb
sporttevékenységekre (néptánc) fordítható, továbbá heti egy óra kiváltható sportolással iskolai vagy
iskolán kívüli sportkörben.
A mindennapos művészeti nevelés
Az alsó tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti nevelés, amely az
iskola délutáni foglalkozási keretének felhasználásával is megvalósulhat, így teremtve alkalmat a
tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti tevékenységeinek fejlesztésére. Az 5-8.
évfolyamokon folyamatosan biztosítani kell a művészeti nevelés tanórai és tanórán kívüli iskolai
feltételeit, lehetőségeit.
A nemzetiségi nevelés és oktatás elvei
A nemzetiségi nevelés és oktatás célja a tanulók nemzetiségi közösséghez tartozásának erősítése.
Ezt a célt az iskola a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével éri el a következő elvek szerint:
— a helyi tantervekben megjelenő kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokon túl
felhasználható időkeret a kötött nyelvi és népismereti óraszám miatt általában kisebb az általánosnál;
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ezt a hátrányt a műveltségi területek erőteljesebb integrációjával, a kiemelt fejlesztési feladatok
átgondolt megjelenítésével kell a helyi tantervi szabályozás szintjén kiegyenlíteni;
— az óraterv kialakításakor biztosítani kell egy idegen nyelv oktatását is;
— az iskola nevelő és oktató munkája arra irányuljon, hogy a készségek kialakítása és a képességek
fejlesztése az általános követelmények szerint érvényesüljön minden műveltségi területen;
— a speciális követelményekre vonatkozóan további eligazítást „A nemzetiség iskolai oktatásának
irányelve” ad.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési
feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és
speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kellm megszervezni:
— a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, ahol erre
szükség van;
— igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket kell
kialakítani és teljesíttetni;
— szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és
eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a nevelés,
oktatás folyamatába;
— az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban az
önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal összefüggő feladatokról
a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a vizsgaszabályzatok
adnak eligazítást.
Kerettantervek és hozzá tartozó iskolai programcsomagok:
Tantárgy

Évfolyam

Magyar nyelv és irodalom
Történelem, társadalmi és állampolgári ism.

1-8.
5-8.

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

1-8.

Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia-egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
Német népismeret
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Etika

1-8.
5-8.
1-4.
5-6.
7-8.
7-8.
7-8.
7-8.
1-8.
1-8.
1-6.
1-8.
1-8.
5-8.
1-8.
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Programcsomag
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Hueber Verlag, Konsept
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
-------------------------------------------------Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
-------------------------------------------------Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
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4. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
ZENEISKOLA
Nevelési program
4.1.

A zeneoktatás cél- és feladatrendszere

A zeneiskola nevelésfilozófiai elvei
„Majdnem mindig nevelnünk kell ahhoz, hogy taníthassunk
Kötelességünk, hogy tanulóinkat hozzuk és tartsuk zeneközelben.”
Zeneiskolánk készítse fel tanulóinkat zenei műveltségük megalapozására:
– fogékony növendékeinket képességeik fejlesztésére
– biztosítsa mind gyakorlati (hangszerkezelés), mind elméleti síkon a jártasságok megszerzését és
gyakorlását.
A tanulók érdeklődésére, adottságaira, tehetségére építve fejlesszük készségeiket, gyakorlati,
elméleti ismereteiket úgy, hogy figyelembe vesszük:
– a tanulók képességeit /amelyek zenei, szellemi, testi adottságaiból következnek./
– a tanulók karaktereit / alaphangulat, jellem, uralkodó hajlam/
– fejlettségi fokát / életkorához képest/
– a környezet hatását, amelyben él.
Fejlesztjük esztétikai érzékenységüket, alakítjuk zenei ízlésüket és ítélőképességüket.
A különböző zenei műfajok sajátosságainak, művészi megjelenítés módjainak
megismertetésére törekszünk.
Fontos az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek
átadása, megőrzése.
Kiemelt feladat a helyi népi, német nemzetiségi hagyományok, és kultúra megismertetését
tanulóinkkal.
Fejlesztjük a gyermekek ösztönös szépérzékét, stílusérzékét.
Tanulóinkat egész fiatal korban az igényes zene értő hallgatására, befogadására, művészi
visszaadására neveljük.
Az alapfeladatok prioritási rendje
Elsődleges feladataink közé tartozik tanulóink zenei érzékének és értelmének nevelése. A
növendékek zenei műveltségének megalapozása, zenei ízlésük fejlesztése.
Zenei képességük fejlesztésének területei:
 Hallás
 Ritmusérzék
 Intonációs érzékenység
 A dinamika és a hangszín különbségeire való érzékenység.
A tanulás technikájának fejlesztése:
 Hangszertanulás technikájának fejlesztése
 Manuális készség
 Zenei írás-és olvasás készségeinek megalapozása
 Improvizációs készség, képesség fejlesztése.
Kiemelt zeneoktatási feladatok:
A zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és forma összefüggéseinek megismertetése
A zenei kreativitás kialakítása
A különböző zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom korszakainak, népünk zenéjének,
a zenetörténet nagy egyéniségeinek megismertetése.
A XX. századi kortárs zene befogadására való nevelés.
Tehetséggondozás
A zenei pályára készülő tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
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Aktív társas muzsikálásra való ösztönzés
Reális önértékelési képesség kialakítása a teljesítmény és sikerorientált beállítottság és az
egészséges önbizalom kialakításának elősegítése.
Amatőr zenekarokba, kamaraegyüttesekbe, kórusokba történő aktív részvételre való
előkészítés, ösztönzés.
Zeneiskolákkal, művészeti iskolákkal való szakmai kapcsolatok létesítése.
A zeneiskola tervei, céljai:
Elsődleges célnak, hogy Nagymányok város és a környező települések tanulói számára
biztosítsuk a zenetanulás lehetőségeit. Szeretnénk minél nagyobb teret adni gyermekeinek a
zenetanuláshoz.
Az eddigi gyakorlati tárgyak (kamarazene, második hangszer és zenekar) mellé állandó
zeneiskolai kórus létrehozása a célunk.
Az elméleti tárgyak estében is nagyobb választási lehetőséget szeretnénk biztosítani, így a
szolfézs tantárgy mellett megjelennének a zeneirodalom-zenetörténet.
Célunk, ifjúsági zenekarunk létszámának bővítése, minél magasabb színvonal elérése,
minősítése.
Folyamatosan bővítjük hangszerállományunkat, a kotta-és hangzóanyag készletünket.
A nagymányoki megyei szintű Klarinétos Találkozónak jó a visszhangja. Három évente
rendszeresen megszervezzük, a tolna megyei zenetanárok számára a szakmai továbbképzést a
gyermekek számára pedig a találkozót.
Iskolánk igyekszik szoros szakmai kapcsolatot kialakítani a környékbeli és az országos
művészeti iskolák hálózatával. Tagjai vagyunk az Országos Fúvószenekari Szövetségnek, az
Országos Művészeti Iskolák Szövetségének, valamint a Regionális Művészeti Iskolák szövetségének.
Rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk partnereinket, és mi is részt veszünk a társintézmények
programjain.

4.2.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Zeneiskolánkban az oktatás, mint művészeti tevékenység magában hordozza a személyiség
formálás specifikus lehetőségeit:
 A művészetek, konkrétan a zeneművészet táplálja a tanulók kialakuló érzésvilágát.
 Tevékenységünkkel a minőségre való igényességet igyekszünk kialakítani.
 Zenei nevelésünkkel biztosítjuk a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert.
Tanulóink élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok irányzatok
sokszínűségét, valamint a különböző kifejezési formákat.
 Lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden zenét tanuló gyermek élje át saját területén a
siker élményét és ezzel egyben fejlődjön önismerete, egészséges önbizalma.
 Célunk, hogy megalapozzuk tanulóink esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét
és mindenképpen az értékes alkotások iránti igényét.
 Zeneoktatásunk által létrejött pozitív élmények hozzásegítik tanulóinkat azokhoz az
emberi tulajdonságokhoz, magatartási szokásokhoz, amelyek a műveltség területén a
sikeres eredményes haladás összetevői.
 A rendszeres gyakorlásokkal, a zenei művek megtanulásával fejlődik a memória, a
bevésés képessége.
 A népi műveltség megismerése (hagyományőrzés, népdalok tanulása) fontos információt
hordoz a mai kultúra számára.
 A népdalok gyarapodott színes és gazdag szókincs fejleszti tanulóink fogalmazási és
kifejezésbeli képességeit.
 A zenetanulás a figyelem, a koncentráció állandó munkáját igényli és a rendszeres
munkavégzés képességét fejleszti.
 Zeneiskolánkba járó növendékeink szép iránti elkötelezettsége igényessége fokozatosan
megnyilvánul a munkához való hozzáállásukban és magatartásuk kulturáltságában.
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4.3.

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

Iskolánkban a zeneművészeti ág jellegénél fogva nemcsak egyéni, hanem csoportos órák is vannak:
 Szolfézs, kötelező tárgyi órák
 Kamaracsoportok (duók, triók, kvartettek, …)
 Zenekari foglalkozások
 Zeneiskolai kórus.
Ezekkel a fő célunk:
 tanulók aktív társas muzsikálásra nevelése;
 a zeneiskolán kívüli amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusokban történő
aktív részvételre való előkészítés, ösztönzés;
 szakmai cserekapcsolatok létesítése hazai és külföldi intézményekkel, zenei és művészeti
közösségekkel;
 A tanulók szerezzenek tapasztalatokat az együttműködés, a konfliktusok közös kezelése
és megoldása terén.
A különböző csoportos zeneiskolai oktatási formái az oktató nevelőmunka lényeges elemét
jelentik. Célunk, hogy a növendékek életformájává fejlesszük a közös zenélést, növeljük azok táborát,
akik a későbbiekben egyéb tanulmányaik, vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét az együtt
muzsikálással, kamarazenéléssel töltik.
Az együtt muzsikálásnak a közösségformáló ereje vitathatatlan. Tagjai között bensőséges
szakmai és emberi kapcsolat alakul ki. A közös zenélés növeli a gyermekek egymás iránti felelősség
érzetét, ugyanakkor biztonságérzetet is ad, amely a szorongó növendékek gátlásainak feloldását is
segíti. Erősíti az egymáshoz való alkalmazkodás képességeit és a társak iránti toleranciát.
A zenekari munka egyik legfontosabb feladata a rendszeres kapcsolattartás a karnagy és a
növendékek által érintett hangszeres tanárok között. Fontos a nyilvánosság előtt is bizonyítani az
emberi és szakmai közösséggé válást.
A közösségi élet mindig valamelyik konkrét tevékenységgel, programmal függ össze.
A közösségi nevelés végső soron az egyén személyiségének formálása (az egyén és a
közösség egymáshoz illesztése, ötvözése).
A zeneiskolai együtteseknek az év során több szereplési lehetőséget biztosítunk a
nyilvánosság előtt:
 Intézményi rendezvények (tanévnyitó, tanévzáró, karácsony, művészeti napok,
versenyek, találkozók,…)
 Települési rendezvények (nemzeti ünnepek, bányásznap, karácsonyi ünnepségek,
nemzetiségi nap, majális, …)
 Településen kívüli rendezvények (kistérség településein, város környéki, megyei,
regionális, országos találkozók és versenyek)
A zeneiskolai együtteseinkkel tett kirándulások, más településeken való szereplések, más
települések művészeti csoportjainak fogadása, új baráti kapcsolatok és ismeretségek kialakításának
lehetőségét hordozzák magukban.

4.4.

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység

Zeneiskolánk egyik alapvető feladata a tehetségek gondozása, képességeik továbbfejlesztése
és pályára irányítása.
A tehetséges kreatív gyerekekre általában a magas fokú tudásvágy, belső
teljesítménykényszer, nagyfokú autonómia, önbizalom, a különböző korlátozások elleni védekezés a
jellemző.
Az, hogy milyen módszerekkel lehet egy ilyen jó képességű diákkal foglalkozni, csak bizonyos
információk birtokában lehet megtervezni.
Ezek például:
 az érintett gyerek kora,
 milyen tudásszinttel rendelkezik,
 milyen motivációk inspirálják,
 milyen a feladat iránti elkötelezettségük,
 mennyire lehet a családi háttér támogatására számítani,
 mennyi időt tud és akar befektetni a diák és a pedagógus egyaránt.
Mindezek tisztázása után a tanuló és a szülők bevonásával választhatjuk meg a lehetséges
módszereket.
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a) „minőségi csoportba” irányítás
b) év „ugratás” (több évfolyam elvégzése egy tanév alatt)
c) egyéni fejlesztő programok
A kiemelkedően tehetséges növendékek számára lehetőség van a tanulmányok „B” tagozaton
való folytatására. Ebben az oktatási formában a gyermek heti 2x45 perces hangszeres főtárgyi órában
részesül. A főtárgy-tanár javaslatára, a szülő beleegyezésével van erre lehetőség. A „B” tagozaton
való képzést a zeneiskola vezetője tanévenként engedélyezi.
A tehetségek megmutatkozásának, bizonyításának, a tehetség mértékének megállapítására
alkalmas tevékenységi formák a zeneművészeti tanszakon:
 versenyeken való eredményes szereplés (házi, kistérségi, megyei, országos)
 kulturális és közművelődési rendezvényeken való szereplés
 tanévzárókon való fellépések
 szaktáborokban való részvétel
 bemutató hangversenyeken, ünnepségeken való közreműködés
 alkotótáborokban való részvétel
A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információ közvetítésből
áll. Olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját
képességeit, készségeit illetően.
A tehetséggondozás feltételei:
 a tehetségek felismerése
 megfelelő tárgyi, technikai feltételek biztosítása
 a kapcsolattartás az azonos növendéket oktatók, nevelők között
 tehetséges, szakmailag felkészült pedagógusok.

4.5. A program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke
Megnevezés
Nevelői asztal
Nevelői szék
Szekrény
Tükör
Tábla
Írásvetítő
TV-video
Számítógép
Fénymásoló, nyomtató
IKT eszközök
Hangszerek, hangszer tartozékok, kották
Zongoraszék
Magnó, CD és DVD
Zenekari pult
Kottatartó
Zeneiskola összesen

2008/2009
db eFt
1
150
2
100
-

250

2009/2010
db eFt
1
100
2
100
200

2010/2011
db eFt
1
100
2
200
1
50
350

2011/2012 2012/2013
db eFt
db eFt
1
250
2
200
2
200
1
50
500
200

A fenti táblázatban azokat a felszereléseket és eszközöket soroltuk fel, melyek az
intézményben jelenleg elavultak, ill. rossz minőségűek. A cseréjükhöz szükséges költségeket a
jelenlegi árak alapján állapítottuk meg. Ezeket az összegeket a mindenkori pénzügyi változások, ill.
pályázati lehetőségek függvényében felül kell vizsgálni.
Az eszközbeszerzési ütemtervben eddig leírtak csak a szükséges új vásárlásokat tartalmazzák.
Ezen kívül folyamatosan gondoskodni kell az oktatási eszközök karbantartásáról, javításáról, esetleg
régi eszközök pótlásáról is.
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4.6.

A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái

A tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái:
 a tanulók kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik a
szaktanárral vagy az intézményvezetővel;
 a tanulókat az iskola életéről , az aktuális feladatokról az intézményvezető, a szaktanár, a
főtárgyi tanár folyamatosan tájékoztatja;
 a gyermeket és szüleit a növendék fejlődésről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
Szülő és a pedagógus együttműködésének formái:
 a fogadó óra feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen
keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni
tanulás, szabadidő helyes eltöltése, tehetséggondozás, továbbtanulás, …)
gyakorisága évi két alkalom
 nyíltnapok: feladat, hogy a szülő egyénileg bármikor betekintést nyerhessen az iskolai
munka mindennapjaiba, tájékozódhasson gyermeke iskolai tevékenységéről, közösségi
életéről. A szülő legkésőbb két nappal előtte lehetőséget kérhet bármely pedagógustól
vagy az intézményvezetőtől gyermeke zeneóráinak látogatására.
 Írásbeli tájékoztató: feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival,
szorgalmával, magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai
programokról
eszköze a tájékozató füzet, a levél, és a fali újság
 iskolai rendezvények hangversenyek
 alkalmi beszélgetések
 a szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik az
intézményvezetővel, vagy a főtárgy tanárral.
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Helyi tanterv
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel – a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet beiktatott 2. mellékletét
első alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell
alkalmazni.

4.14. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés
alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve
alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság –
alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek
megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló
ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök
alkalmazásával.
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a
tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene
alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés
képességét, az érzelmi és társas intelligenciát.

4.15. A képzés struktúrája
Tanszakok és tantárgyak:
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs (kötelezően választható, választható)
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus (kötelezően választható, választható)
Hangszeres tanszakok – egyéni képzés
„A” tagozat
Főtárgy: hangszeres tantárgyak
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, kamarazene, zenekar, kórus.
Választható tantárgyak: szolfézs, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora tantárgy) tanszakok tantárgyaihoz
szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.
*Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette
a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni.
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Óratervek
„A” tagozat
Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző
évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem
kötelező elvégezni.

Tantárgy
Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
tantárgy
Összes
óra:

Előképző
(1)
(2)
(2)
(2)

1
2

2
2

Évfolyamok
Alapfok
3
4
5
2
2
2

(2)

2

2

2

(0–
2)
(4–
6)

(2)

(0–
2)
(4–
6)

Továbbképző
8
9
2
2

6
2

7
2

10
2

2

2

2

2

2

2

2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A képzés évfolyamainak számai:
(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt,
tuba, zongora.
A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más zenei
műfajok (népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene) valamint más művészeti ág (képző– és
iparművészeti, táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
tanítási óráin részt vehet.
A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig
Csoportos foglalkozás: 2x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő)
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő)
Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok: (minimum)
Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc
2–3. évfolyam 10 perc
4. évfolyamtól 15 perc
„B” tagozat
Főtárgy: hangszeres – alapfok 2. évfolyamától javasolt.
Kötelező tantárgy: szolfézs
Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora főtárgy esetében) a 3. évfolyamtól
Választható tantárgyak: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora tantárgy tanszakok tantárgyaihoz
szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.
Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző
évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az
előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
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Tantárgy
Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
tantárgy
Összes
óra:

Előképző
(1)
(2)
(2)
(2)

(1)
(2)

(2)

(2)

(2)

2
2

Évfolyamok
Alapfok
3
4
5
2
2
2

6
2

7
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

Továbbképző
8
9
2
2

10
2

(2)

(2)

(2)

0–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

(4–
6)

(4–
6)

(4–
6)

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A képzés évfolyamainak száma
(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt,
tuba, zongora.
A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: szolfézs
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok:
2. évfolyam 15 perc
3–4. évfolyam 20 perc
5. évfolyamtól 25 perc

4.16. A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei
Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén
Bemeneti kompetencia:
– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó tanulót
arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat.
Szakmai kompetencia
– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység,
fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és
manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység).
– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése.
– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.
Személyes kompetencia
– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás,
ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom.
Társas kompetencia
– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia,
kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud
illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben.
– Esélyegyenlőség
Módszertani kompetencia
– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra
nevelése.
– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása.
– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.
– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk
zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek
megismertetése.
– A kortárs zene befogadására nevelés.
63

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.
– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
– Tehetséggondozás.
– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás
– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.

4.17 A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett,
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével
az iskola helyi tantervében kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége
és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A
vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja
szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi
követelményeknek eleget tett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak
Alapvizsga tantárgyai
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A”
tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára
mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs,
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs,
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
3. Gyakorlati vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: főtárgy
Záróvizsga tantárgyai
Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A”
tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos tanulók számára
mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs,
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs,
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
3. Gyakorlati vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: főtárgy
A vizsgák ideje:
Hangszeres főtárgyak
Gyakorlati vizsga
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 10 perc
Elméleti tantárgyak
„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc
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„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc
Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes
befejezése előtt szervezhető.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló,
aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tanévben
döntőbe került.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön
osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak
eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény
meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen
érdemjegyet kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

4.18. Az egyes tanszakok feladatai, követelményei, tananyaga (lásd CD
melléklet)
4.19. Az alkalmazható tankönyvek, segédletek és taneszközök kiválasztása
Az egyes tanszakokon használt taneszközöket a főtárgy tanár javaslata alapján választjuk ki.
A kiválasztás legfontosabb szempontja: az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi
programjának (27/1998. (VI.10.) MKM rendelet) való megfelelés.
A növendékek által használt kotta anyagok az iskolai kottatárból is választhatók. A kottatár
kialakításának és bővítésének szempontjai:
 a zeneműjegyzékben szereplő új kiadású kottaanyagok tanszakokra lebontva a
zeneirodalom sokszínűségét reprezentálja
 a növendékek egyéni fejlesztésének, tehetséggondozásának során biztosítsa a
szükséges színvonalat, változatosságot.

4.20. A magasabb évfolyamra lépés
A zeneiskolai felvételi vizsgákat május közepén, a pótfelvételiket szeptember első hetében
tartjuk.
A zeneiskolába való beiratkozás: írásban, a szülő hozzájárulásával és a bizonyítvány
leadásával történik.
Ha a tanuló a zeneiskolai jogviszonyt évközben meg akarja szüntetni, akkor a szülő az
intézményvezetőnek írásbeli kérvényt nyújthat be.
Új tanuló felvételéről a felvételiztető bizottság dönt (tagjai: zeneiskola vezető, szolfézstanár,
főtárgytanár)
A vizsga eredménye és az alkati sajátosságok figyelembevételével vesszük fel a tanulókat az
általuk megjelölt tanszakra. Ha alkatilag (pl. szájberendezés, fogazat, stb.) nem felel meg az általa
választott hangszerre, akkor átirányítjuk egy másik szakra.
A tanulók osztályba sorolására a felvételi bizottság – a felvételi vizsga teljesítménye alapján –
tesz javaslatot.
A hangszeres és a kötelezően választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól.
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Felsőbb évfolyamba az a tanuló bocsátható, aki megfelel évfolyama minimális
követelményeinek, valamint főtárgyból és kötelező tárgyból eredményes vizsgát tett.
Az alapfokú évfolyamok befejezését követően a növendék művészeti alapvizsgát tehet. Ez
jogosít a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra.
A továbbképző évfolyamok elvégzését követően a növendék művészeti záróvizsgát tehet.

4.21. a tanulók számonkérése, értékelése
A zeneiskolai tanulók teljesítményének, szorgalmának értékelése, minősítése a Köznevelési
törvény által meghatározott módon történik.
Az ismeretek ellenőrzésének, számonkérési formái:
 évközi munka
 beszámoltatás (írásbeli és szóbeli szolfézs esetében, év végén)
 tanszaki meghallgatás
 zártkörű vizsga a tanév végén
A szorgalmi jegy a tanuló egyéni képességeihez mért teljesítményét, a befektetett munka
mértékét tükrözi. Az értékelése minden esetben a szaktanár feladata.
A félévi és év végi osztályzatokat a hangszeres és elméleti tárgyak esetében a szaktanár
állapítja meg.
A „B” tagozatos növendékek esetében a szaktanár javaslata alapján a vizsgabizottság
osztályoz.
Felsőbb évfolyamba az a tanuló bocsátható, aki megfelel évfolyama minimális
követelményeinek, valamint főtárgyból és kötelező tárgyból eredményes vizsgát tett.
Összevont beszámolók: Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a munkaközösség
vezető javaslata alapján az intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg
több osztály anyagából tehessen összevont beszámolót.
A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell
összeállítani.
Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban – a Köznevelési törvény által
meghatározott módon történik.

4.22. A szorgalom minősítési rendszere
Alapelvek:
Az értékelés helyi rendszerén belül a szorgalom értékelésekor kiemelt fontosságú:
- segítse az iskola nevelési-oktatási céljainak elérését
- segítse a tanuló önértékelésének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is
- az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon
- mindig legyen személyre szabott
A szorgalom értékelésének módja:
A főtárgytanár havonta érdemjeggyel értékeli a tanulókat. A félévi és tanév végi érdemjegyek
megállapítása: a havi érdemjegyek alapján a főtárgytanár tesz javaslatot. A nevelőtestület ezt
megvitatja, vitás esetben a gyermeket tanító nevelők szavaznak (szótöbbség dönt).
Az értékelés szempontjai:
- motiváltság:
- a tudás megszerzésének igénye
- az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény.
- tanulási folyamat:
- jó idő- és munkaszervezés
- kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés
- fegyelmezett, aktív tanórai tevékenység.
- többletek (tanulmányi versenyek, fellépések,)
Az értékelés fokozatai:
- Példás, ha a fenti követelményeknek képességei szerint maradéktalanul megfelel.
- Jó, ha a követelményeket általában teljesíti, de képességei alapján néhány területen még
fejlődnie kell.
- Változó, ha nem képes a követelményeknek folyamatosan megfelelni.
- Hanyag, ha nem is próbál megfelelni a követelményeknek.
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5. Érvényességi rendelkezések

A pedagógiai programot az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény, valamint a 2003. évi
LXV. törvénnyel való módosítása alapján az intézmény nevelőtestülete dolgozta ki.
A pedagógiai programot az általános iskola nevelőtestülete a törvényi előírások értelmében
átdolgozta, és a 2017. március 27-i nevelőtestületi értekezletén elfogadta.
A pedagógiai program alapfokú művészetoktatási elemeit a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet
alapján a zeneiskola nevelőtestülete dolgozta át, és az intézmény nevelőtestülete 2011. augusztus
19-én tartott nevelőtestületi értekezletén fogadta el.

Jelen módosított pedagógiai programot Tamási Tankerületi Központ
én hagyta jóvá.

2017. augusztus 25-

Jelen módosított pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete a törvényi változások
értelmében átdolgozta, és 2017. március 27-ei nevelőtestületi értekezletén elfogadta.
Jelen módosított pedagógiai programot a Szülői Közösség 2017. április 10-én tartott ülésén
véleményezte és hagyta jóvá.
Jelen módosított pedagógiai programot a Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat a
21/2017.(IV.11.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Jelen módosított pedagógiai program 2017. szeptember 1-től kerül bevezetésre.

A pedagógiai program célkitűzéseit, azok megvalósítását a nevelőtestület 2019-ben ellenőrzi,
értékeli. Módosítást a nevelőtestület (többségi szavazattal) kezdeményezhet. A változást a szülői
közösségnek, a nemzetiségi önkormányzatnak és a fenntartónak jóvá kell hagynia, majd a következő
tanév szeptemberétől lehet bevezetni.
A pedagógia programot az intézmény épületében (intézményvezetői iroda, iskolatitkári iroda,
tanári szoba) mindenki által hozzáférhető helyen kell tartani.
Az iskolába lépő tanulók szüleit az iskola intézményvezető tájékoztatja az iskola pedagógiai
programjáról.
A zeneiskolába lépő tanulók szüleit a zeneiskola munkaközösség vezetője tájékoztatja a
zeneiskola pedagógiai programjáról.

Nagymányok, 2017. augusztus 28.
Wusching Mária Rita intézményvezető
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