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I. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
Bevezető a program módosításához:
A változás nem kívánja, hogy szakítsunk mindennel, amit korábban fontosnak és jónak
tartottunk. Inkább azt, hogy kritikusan figyeljük önmagunkat, környezetünket,
tevékenységünket és annak hatását. Ne régi beidegződésekre hallgassunk csupán, de ne
hajszoljuk elvtelenül az újdonságokat sem. Inkább okos mérlegeléssel jó megoldást keressünk
az aktuálisan adott helyzetekre.
Mert nem csak változási kényszer van, hanem vannak megőrzendő örök értékeink is, amelyek
akár az évezredek próbáját is kiállják!
Jogszabályok:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (továbbiakban Nkt.)
 A kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet
 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI.4.) Korm.r. (továbbiakban NAT)
 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
32/2012. (X.8.) EMMI rendelet
 A nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban Vhr.)
 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.r.
 Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (III.22) EMMI rendelete egyes köznevelési
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 Az emberi erőforrások minisztere 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelete a két tanítási
nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
o Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
9232 Darnózseli, Bem tér 3.

Telephely: Hédervári Telephely
9178 Hédervár, Arany János u. 1.
1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,
FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
1.1. Alapelvünk
- A gyerekeket önálló lényeknek tekintjük, akik egyedülállóan fejlődnek saját
ütemükben.
- Az önálló ismeretszerzésre és önművelésre való képesség feltétele a szilárd
alapkészségek kialakítása gyermekeinkben.
- Segítjük tanulni a gyerekeket. A tanításnak nem az ismeretszerzésre kell elsősorban
irányulnia, hanem azoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére, amelyek
lehetővé teszik az ismeretek segítséggel, vagy önállóan történő elsajátítását,
alkalmazását.
- Minden közvetlen tapasztalatszerzés a tanulás alapvető részét képezi.
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-

-

Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész
életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek
kiművelésének.
Iskolánkban minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokulturális hátrányainak
csökkentésére. Hatékony felzárkóztató munkával támogatjuk azok leküzdését.
A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük
kibontakoztatására.
Minden lehetőséget megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig
tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és
kompetenciákat: kommunikációs (anyanyelvi és idegen nyelvi), digitális, matematikai
gondolkodási, személyes és társas kapcsolati, kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság,
munkavállalói, innovációs és vállalkozói.

A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket
kölcsönhatásban fejlesztjük.
- A világban való eligazodás feltételezi legalább egy idegen nyelv kommunikációképes
elsajátítását. Ezt biztosítani kell gyermekeink számára.
- Az általános társadalmi modernizáció megkívánja az informatikai oktatásnak a
fejlesztését.
- Elősegítjük az önkontroll és a társas érintkezés fejlődését, felismerve, hogy ez egy
lassú, fokozatos folyamat.
- Törekszünk a testi-lelki egészség harmóniájának a megteremtésére.
- Kialakítjuk gyermekeinkben a demokratikus magatartást, majd fejlesztjük azt.
- Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését,
környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. Fontos szerepet szánunk a
hagyományápolásnak.
- Tudjuk, a zenének embernevelő, értékközvetítő hatása van, törekszünk arra, hogy a
zeneiskolába jelentkező tanulók felvétel nyerjenek oda.
- Esélyegyenlőség biztosítása
- Hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek javítása mellett törekszünk tanulóinkban a
hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő
magatartás kialakítására, amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős
állampolgári léthez.
- Az emberi magatartás alapvető értékeinek tiszteletben tartása
Jövőképünk: Gyermekközpontú, demokratikus vezetésű, jól felszerelt, esztétikus-higiénikus,
összehangolt munka által kialakított humánus légkörű, magas színvonalon működő, erős
alapokon álló, sokszínű tevékenységet biztosító intézmény, amelynek alapja a már eddig is
működő korrekt vezetés és a szakképzett kreatív munkaerő léte.
Továbbra is fogadjuk az alapfokú művészeti iskolánkba a környező települések gyermekeit.
Az EU-integrációból adódó lehetőségeket a jövőben ki fogjuk használni.
-

Küldetésnyilatkozat
„Mondd és elfelejtik,
mutasd meg és emlékeznek,
vond be őket és megtanulják.”
(Konfucius)
Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú
emberek állják meg helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet a későbbiekben
„építkezni”. Olyan tanulókat szeretnénk nevelni, akik szeretik és védik a természetet,
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megbízhatóak, gyakorlatiasak, kreatívak, kudarctűrők és elfogadják a másságot. Mindehhez
odafigyelő, serkentő környezet megteremtésével kívánunk hozzájárulni.
Tudjuk, a jövő nemzedékét neveljük, ezért minden pedagógustól, minden munkatárstól
elvárjuk, hogy törekedjék fejlődésre és kiválóságra.
Befejezésül:
„Akkor jó a tanítás, ha az ember úgy is tesz, ahogy beszél.”
(Szent Ignác)
1.2. A nevelő-oktató munkánk cél- és feladatrendszere
Kiemelt céljaink, sikerkritériumok, feladatok: Az iskola nyújtson szilárd ismereteket, fejlessze
a kreatív gondolkodást, alakítsa ki az önálló ismeretszerzés képességét és ismertesse meg a
helyes tanulási módszereket.
ÉRTÉK
CÉL
Fegyelmezettség A fegyelem pozitív irányú
elmozdulása a partnerek
megítélése alapján.

Kreativitás

Tudás

FELADAT
Ellenőrzésfokozás, következetes követelés
az SzMSz-ben foglaltak alapján.
Maximális munkáltatás a változatos
munkaformák
megfelelő
arányának
alkalmazásával.
Szigor – megértés, szabadság – kényszer
kellő arányának a megteremtése.
Rend
és
szabadság, Előadási darab kottahű előadása- REND
önállóság
egységének kifejezően, saját érzelme hozzáadásával –
megteremtése,
SZABADSÁG.
megéreztetése. Teljesülését
a
versenyeredmények
mutatják.
Tanítványaink igazodjanak
el
az
információs Ismerje és képes legyen alkalmazni az
társadalom
információkereső technikákat.
ingeráradatában.
Az előre nem látható
cselekvések sorát
A kompetenciák fejlesztése: ezáltal
képesek legyenek
kompetens, cselekvőképes emberek
megtenni.
kibocsátása.
Pedagógiai
munka Hatékony tanulási eljárások alkalmazása.
eredményessége
terén Ennek érdekében kiemelten figyelünk az
pozitív irányú elmozdulás alapkészségek hatékony fejlesztésére, a
tapasztalható az országos felzárkóztatás
a
tehetséggondozás
kompetencia
mérések hatékonyabbá tételére mind a tanórai
alapján.
differenciálással, mind a tanórán kívüli
Tanulóink tegyenek szert
tevékenység keretében.
olyan használható tudásra,
Alapkészségek a szociális érzelmi
amellyel a magasabb
alapkészséget, a megfigyelőképesség,
iskolatípusba való lépés
fegyelmezettség, beszédkészség, akarat,
biztosított, és amellyel
munkaképesség, olvasási-, számolási és
képesek a fejlődő,
íráskészség fejlesztését értjük fokozatosan
állandóan változó világban 1-8. osztályig
való eligazodásra, illetve
Motiválttá kell tennünk tanulóinkat a tudás
képességeiknek megfelelő
megszerzésében. Olyan tanítási-tanulási
pályaválasztásra. Önálló
folyamat megszervezése, amely a tanító,
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tanulás képességének a
megszerzése.

ÉRTÉK
Differenciált
fejlesztés

Együttműködés

Személyiség
fejlesztés

tanár-tanuló együttes munkája, s olyan
tanulói cselekvések sorozata, amelyek során
a diák alkalmassá válik az önálló tanulásra.

Komplex tanulói környezet
megteremtése.
Internet, multimédiás CD-k, interaktív
tábla…. használata következtében a diákok,
A tantermi munka
tanulók alkotókedve nő.
hatékonyságának a
A diákok motiváltságának emelése, szinten
növelése.
tartása.
CÉL
FELADAT
Ki kell bontakoztatnunk azokat az
Esélyegyenlőség
adottságokat, amelyekkel rendelkeznek
biztosítása
Minden
tanuló
saját (szorgalom,
ambíció,
akaraterő,
képességeinek,
emlékezőképesség, önbizalom, jó hallás,
lehetőségeinek optimumát ritmusérzék). Fontos az egyéni képességek
közelítse meg, melyet az figyelembevétele. (Pl. zeneiskolában más
éves iskolai tanulmányi hangszerre való irányítás, vagy a B
átlag pozitív elmozdulása is tagozatra irányítás. Helyes gyakorlás
mutat.
megtanítása. Figyelemre, rendszerességre,
A kompetencia területek
helyes időbeosztásra neveljünk. Intenzív
minél teljesebb körű
differenciálással,
fejlesztéssel
adaptációja felmenő
felzárkóztatjuk a hátrányos helyzetű,
rendszerben a tanulók
lemaradó gyermekeket, illetve segítjük a
szociokulturális
tehetségeseket
a
kibontakozásban.
sajátosságainak és az
Lehetőséget adunk – az oktatási feltételek
intézmény adottságainak
biztosítása mellett- a kétnyelvű képzés
figyelembevételével.
keretében egy idegen nyelv beszédszintű
elsajátításához.
Intézményünk a községek Községi rendezvényeket színvonalas
művészeti
központja műsorokkal segítsük!
legyen.
Emberközpontú nevelésre Személyiség fejlesztése, általános emberi
törekszünk, amelyet
a értékek továbbadása (erkölcsi, vallási,
partneri
mérések kulturális, esztétikai …).
eredményei
igazolnak Feladatunk a bátorító légkör megteremtése.
vissza.
Oktatás szempontjából követelmény-,
Célunk olyan
nevelés szempontjából tanulóközpontú
személyiségek kibocsátása légkör megteremtése.
az iskolából, akik
Nyitottság, integrációs tevékenység
megtanulják kezelni,
megoldani az őket ért
kihívásokat, konfliktusokat,
kialakul bennük az olyan
egészséges versenyszellem,
amely őrzi az emberi
tisztességet.

Sokoldalú, zeneileg is
Kudarcélmény csökkentése, sikerélmény
művelt, kreatív személyiség növelése, illetve a kudarcélmény és
kialakítása, melyet a
sikerélmény feldolgozásának a segítése.
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Értékmegóvás
értékteremtés

Környezetvédelem

Egészségvédelem

zeneiskolai és a tanítási
órán kívüli tevékenységünk
kínálata igazol
Célunk,
hogy
a
zeneiskolába valamennyi
érdeklődő
tanuló
bekerüljön.
A kompetencia alapú
oktatás során az értelmi
képességek fejlesztése
mellett kiemelt
fontosságúként kezeljük a
tanulói személyiség
egészének fejlődését
szolgáló
tevékenységterületeket.
Értékóvó,
értékteremtő
magatartást alakítunk ki
tanulóinkban.
Közvetlen partnerek mérési
eredményei
pozitív
elmozdulást mutatnak.
Esztétikai igény kialakítása
tanulóinkban, melyet a
partneri
mérések
eredményei igazolnak –
pozitív elmozdulás.
Váljanak tanulóink
környezettudatos
magatartásúvá és a
környezetért felelős
emberré.
Optimális
testi-,
lelki
fejlődés
elősegítése
–
emberi
lét
értékeinek
vizsgálata
megfelelő
eredményeket mutat.
Célunk, diákjainkban
kialakítani az olyan
életmód iránti igényt,
amellyel megerősíthetik
testi, lelki egészségüket.
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Rendszeres kapcsolattartás különösen az 14. évfolyam tanítóival, gyermekekkel,
szülőkkel.
A zene segítségével a személyiség szabad
kibontakoztatása.
Szociális komp. fejlesztése, nyitott,
befogadó és empatikus személyiség
kialakítása, társas aktivitás.

Személyes
példamutatás.
Család
támogatásának megnyerése.
Gyermek-szülő
kapcsolat
erősítésére
törekvés.
A személyi felszerelés, iskolai eszközök
óvás,
megbecsülése,
rendeltetésszerű
használata.
Az iskola külső- és belső rendjének,
tisztaságának,
otthonosságának
megteremtése, megőrzése.
Pályázati lehetőségek kihasználása.
Osztályonként környezetvédő tevékenység
végzése az intézkedési terv alapján.
Tisztítószerek biztosítása.

Minden gyermeknek meg kell adnunk a
lehetőséget, hogy egészséges emberré
válhasson. A szellemi terhelést a választható
órakeretben felkínált testnevelés órákon
kívül
sportközi
órák
szervezésével
ellensúlyozzuk. Túrákat szervezünk az
érdeklődő tanulóknak.
Helyes testtartás kialakítása. Túlterhelés
csökkentése változatos óravezetéssel

ÉRTÉK
Empátia

Honismeret

Hagyományápolás

Pedagógiai
kultúra

CÉL
A nem zeneiskolás
gyermekeket, tanulókat is
egyre nagyobb számban
vonjuk be a zeneiskolai
rendezvényekbe.
Célunk, hogy tanulóink
megismerjék és betartsák
azokat a legalapvetőbb
emberi, magatartási
normákat, amelyekkel
képesek az egymás iránti
toleranciára, segítségnyújtásra, a közösségben
való együttélésre, illetve
aktív beilleszkedésre
Szűkebb környezetünk és
Szigetköz megismertetése
tanulóinkkal. „Szigetköz”
vetélkedőkön
aktív
részvétel.
Történelmi
emlékek
megtekintése,
interaktív
tanulás az iskola falain
kívül
Helyi, szigetközi népdalok,
szokások,
hagyományok
megismertetése
tanulóinkkal. Eredmény, ha
a partneri mérések jó
átlagot mutatnak.
Célunk, hogy fejlődjön
felelősségérzetük önmaguk,
szűkebb
és
tágabb
környezetük, nemzetünk és
hazánk iránt.
Nevelőtestületünk
ped-i
kultúrájának
folyamatos
fejlesztése,
amely
eredményeit a partneri
mérések igazolják vissza. A
munka-közösségek
feladata, hogy az új
módszereket és eszközöket
az
intézmény
minden
pedagógusa megismerje és
munkája során alkalmazza.
Új típusú tanári attitűd
kialakítása.
Az
IKT
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FELADAT
Törekedni
kell
arra,
hogy
a
rendezvényekben a növendékeken kívül
tanulóink is megjelenjenek.
Empátiás figyelemre segítsük, neveljük
gyermekeinket.
A kölcsönös megértés és kommunikáció
elősegítése.

Helytörténeti ismeretek nyújtása.

Múzeumlátogatás.
8. osztályosoknak Budapesti kirándulás,
pl. Terror háza, Országház, stb.
7.o. Győrött a Zsinagóga megtekintése
Hagyományápolás. Motiválás. Népi
hangszerek felkutatására ösztönzés (citera,
furulya).
Szigetköznap szervezése.
Szigetköz szeretlek 4 hetes projekt az 5.
osztályos magyar órákon.

Önképzéshez
szükséges
szakirodalom
biztosítása.
Tapasztalatcserék
munkaközösségeken
belül.
Pedagógusok továbbképzése a beiskolázási
terv szerint.
Taneszközök biztosítása.

Olyan tanulási programokat dolgozunk ki,
amelyek nem előadó tanárt igényelnek,
hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő,

eszközeinek használata

támogató és innovatív pedagógust.

1.3. Nevelő-oktató munkánk eszközei, eljárásai
A nevelő-oktató munkánk eszközei, módszerei egymással összefüggő, egymást feltételező
tényezők.
Munkánk során azokat az eszközöket, módszereket választjuk ki, amelyek
- igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez,
- igazodnak
a
nevelők
személyiségéhez,
pedagógiai
kulturáltságához,
felkészültségéhez, vezetői stílusához,
- igazodnak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához.
A tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempont
az életkori jellemzők figyelembe vétele. Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket
toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására.
Eszközeink a verbális és nonverbális eszközökön kívül a
- személyes példamutatás
- az iskola külső és belső esztétikuma
- tanórákon a differenciálás
- könyvtári órák
- tanulmányi kirándulások
- tábor szervezése
- jeles napokról megemlékezés
- hangversenyek látogatása
- növendékhangversenyek
- túrák szervezése
- szakkörök és felzárkóztató foglalkozások
- sportköri órák
- megerősítés alkalmazása (buzdítás, dicséret, jutalmazás)
- dramatizálás
- Egészség testben, lélekben program alkalmazása
A nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük.
Az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges,
alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül.
Eljárások, módszerek:
 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát
(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó
anyaggyűjtés, szerepjáték)
 A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: meggyőzés, minta, példa,
példakép, eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás,
előadás, vita, beszámoló
 A tevékenység megszervezésének módszerei: követelés, megbízás, ellenőrzés,
értékelés, játékos módszerek, gyakorlás
 Magatartásra ható módszerek:
- ösztönző módszerek, mint az ígérés, helyeslés, bíztatás, elismerés,
dicséret
- kényszerítő módszerek, mint a felszólítás, követelés, parancs, büntetés
- gátlást kiváltó módszerek, mint a felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés,
intés, fenyegetés, tilalom, átterelés, elmarasztalás (negatív viselkedés
kialakulását próbálják megakadályozni).
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A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott
munkaformák és módszerek:
Módszertani elemek:
- óvoda-iskola átmenet
- rehabilitációs tevékenység
- multikulturális tartalmak
- tanórai differenciálás
- kooperatív tanulás
- drámapedagógiai eszközök
- tevékenységközpontú pedagógiák
- projektmunka
- prezentációs technikák
- aktív tanulás
- egyénre szabott tanulási lehetőségek
- teamtanítás
- tanulói együttműködésen alapuló tanulás.

Motiváló módszerek:
- páros munka
- csoportmunka
- játék
- szerepjáték
- vita
- kutató-felfedező módszer
- kooperatív módszerek
- projekt módszer
- differenciált, személyre szabott tanulásszervezés
- multidiszciplináris órák (A tanórán a tanulók egyszerre több tudományterülettel
foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg.).
A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai:
- A sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó
tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.
- Kompetencia alapú oktatás elterjesztése.
- A kompetencia alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű
megismerése, és megvalósítása.
- A nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése.
- A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése.
- Esélyegyenlőség érvényesítése.
- Újszerű tanulásszervezési eljárások érvényesítése.
- Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása.
- Egyéni fejlesztési tervek készítése.
- Digitális technológiák alkalmazása.

1.4. Innováció iskolánkban az TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében (2013.)
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A pályázat alapján a következő tevékenységeket valósítottuk meg. 2015-2019 között a
fenntartási időszakban ezekből a programokból igyekszünk minél többet a lehetőségek
figyelembe vételével beépíteni munkatervünkbe.
Tevékenységek
Ökotábor
Alkalomszerű mozgásos
tevékenységek

Célcsoport
3-4.o.
az iskola diákjai

Természetközeli
sporttáborok
Sportkirándulás
Nyelvi tábor
Informatika szakkör
Baleset-megelőzési
ismeretek
Komplex elsősegélynyújtási
ismeretek
Egészségnap
Nemzeti hagyományok
tanórán kívüli tevékenység
Hagyománnyá tehető iskolai
esemény

Megjegyzés
kerékpártúrák évente 4
alkalommal
Lipóti termálfürdő 1
alkalommal évente
Nem bentlakásos
Évente 2 alkalommal
Nem bentlakásos
1-1 csoport

évi két alkalommal
Évente egy alkalommal
Évente egy alkalommal

1.5. A NAT-ban megjelenő kulcskompetenciák
Az új kompetenciák, 2020
A korábbi kompetenciák, 2012
A tanulás kompetenciái
A hatékony önálló tanulás
kompetenciája
Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi Anyanyelvi kommunikáció, Idegen nyelvi
és idegen nyelvi
kommunikáció
Digitális kompetenciák

Digitális kompetencia

Matematikai gondolkodási kompetencia

Matematikai kompetencia

Személyes és társas kapcsolati komp

Szociális és állampolgári kompetencia

Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság

Esztétikai–művészeti
kifejezőképesség

Munkavállalói, vállalkozói kompetencia

Kezdeményezőképesség
kompetencia

és

vállalkozói

Természettudományos
kompetencia

és

technika
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tudatosság

és

1.6. A NAT-ban megfogalmazott kiemelt fejlesztési feladatok
- Erkölcsi nevelés
- Önismeret és társas kultúra fejlesztése
- Családi életre nevelés
- Hon- és népismeret-nemzeti öntudat, hazafias nevelés
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági és pénzügyi nevelés
- Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés
- Médiatudatosságra nevelés
- Természettudományos nevelés
- A tanulás tanítása
- Az idegennyelv-oktatás
-. Pályaorientáció
- Testi és lelki egészségre nevelés
- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A kulcskompetenciák megalapozását, az alapkészségek és -képességek fejlesztését a
kompetencia alapú oktatás megvalósulása nagymértékben segíti, melynek alapelemei:
 a hasznosítható tudás,
 az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés,
 az alkalmazáshoz szükséges attitűdök kialakítása.
2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Iskolánk célja a személyiség szervezett, tervszerű fejlesztése. A személyiség komplex
fejlesztése magában foglalja az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a
különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is, a tanulók szociális
kompetenciáinak fejlesztését.
Pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: a NAT-ban és a helyi tantervben
leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő
differenciálás.
E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink
- a különböző szintű adottságaikkal,
- az eltérő mértékű fejlődésükkel,
- az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal,
- egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel,
- szervezett ismeretközvetítéssel,
- spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki a
személyiségüket.
A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési,
kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak,
képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez.
Az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási – tanulási folyamata adjon teret:
 színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának
 fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddze akaratukat


járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik,
azonosulásuk fokozatos kialakításához.
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szokásaik,

az értékkel történő

Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok
Feladat
Megismerési vágy fejlesztése
- érdeklődés felkeltése, fejlesztése
- felfedezési vágy fejlesztése
- játékszeretet, alkotásvágy fejlesztése
Tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása
- helyes tanulási módok kialakítása
Kognitív képességek fejlesztése
- gondolkodási műveletek fejlesztése
Kommunikációs képességek fejlesztése
- olvasás, írás, szövegalkotás
- kommunikáció idegen nyelven

Olyan, az élet minden területén fontos
tulajdonságok kialakítása, mint a rendszeresség,
kitartás, alaposság, önállóság, akaraterő, figyelem
A tanulási és magatartási kudarccal küszködő
tanulóknál ki kell aknáznunk a zenei nevelés
transzferhatását

Hol?
tanórán és
tanórán kívül:
- szakköri és
- klubfoglalkozások
keretében
tanórán,
napközi,
tanulószoba
tanórán,
tanulószoba,
napközi
tanórán,
tanórán kívül:
- szakkörön
- ünnepségekre
készülés során
tanítási órán és
azon kívül:
- ISK foglalkozásokon
- túrák során
tanórákon,
rendezvényeken

Felelős
pedagógus

pedagógus

pedagógus

pedagógus

pedagógus

zenetanárok

A társadalomba való beilleszkedést segítő életmódra nevelés területén elvégzendő
feladatok
Feladat
Pozitív,
szociális
szokások
kialakulásának,
gyarapodásának segítése.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák
fejlesztése.
Pl. segítőkészség, együttérző képesség, tisztelet,
igazmondás, udvariasság, szeretet, önértékelés, másság
elfogadása,…
Pedagógusok és tanulók közötti partneri viszony
kialakítása
A pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő
együttműködés változatos formáival
Versengés képességének a fejlesztése tényleges
versengési lehetőségek biztosításával.
Együttműködési képesség fejlesztése.
A siker, a kudarc feldolgozásának a segítése, ezek
levezetése. Tolerancia, társadalmilag elfogadott
viselkedés elsajátítása.
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Hol?
tanórán,
tanórán kívül

Felelős
pedagógus

tanórán,
pedagógus
tanórán kívül
tanórán,
pedagógus
tanórán kívül
tanórán, tanórán pedagógus
kívül

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok
Feladat
A mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek
megismertetése a tanulókkal.
Káros
függőségekhez
vezető
szokások
kialakulásának megelőzése.
Rendszeres testedzés, testmozgás, testi tevékenységek
végzése, Pl. tánc, kézművesség, túrák.
A tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő
munka során.
Önkifejezési képességek fejlesztése változatos
formákban pl. versíró képesség, szövegalkotó, vizuális,
zenei…).
Otthonos iskolai környezet kialakítása, ahol jól érzik
magukat a tanulók, fejleszti ízlésüket, igényességüket
Zenei befogadóképesség szándékos fejlesztése a
zeneiskola keretében.
Szakmailag és lelkileg is jól fel kell készíteni
gyermekeinket, ha verseny, fesztivál, koncert
nyilvános keretei között megmutathatja önmagát.

Hol?
tanóra,
tanórán kívül

Felelős
osztályfőnök

tanórán,
tanórán kívül
tanórán,
tanórán kívül
tanórán,
tanórán kívül

testnevelő,
pedagógus
pedagógus

tanórán kívül

pedagógus

tanórák

zenetanárok

tanórán kívül

pedagógus

pedagógus

Szakmai képzés alapozása területén elvégzendő feladatok
Feladat
Kreativitásfejlesztés, önkifejezés
Digitális kompetencia fejlesztése.
Olyan lehetőségek biztosítása, ahol a tanulók
alkotótevékenységüket kibontakoztathatják – az iskola
lehetőségeihez képest.
Munkadarabok választásánál maximálisan figyelembe
venni a tanulók életkori sajátosságait.
Minden jelentkezőnek lehetőséget biztosítunk a
zenetanulásra.
Feladatunk, hogy a gyengébb képességű gyerekeket is
sikerélményhez juttassuk. (Fokozott figyelemmel,
nagyobb türelemmel.) Számukra is meg kell
teremtenünk a szereplési lehetőségeket.

Hol?
tanórán,
tanórán kívül

Felelős
pedagógus

tanórán
tanórán kívül
tanórák,
rendezvények

pedagógus
zenetanárok

A célterület iskolai szintű koordinátora, felelőse az 1-4. és 5-8. évfolyamok munkaközösség
vezetője. (munkaterv)
3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÉS A KÖRNYEZETI NEVELÉSSEL
KAPCSOLATOS FELADATOK
Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket az intézmény egészségnevelési és
környezeti nevelési programja szabályozza. (Mellékelve)
Legfontosabb célkitűzéseink:
 alakítsuk ki a tanulóinkban az egészséges életmód iránti igényt
 környezetért felelős életvitel elősegítése
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 tanulóink ismerjék meg – életkoruknak megfelelően – saját egészségi állapotukat
 ismerjék az egészséget, környezetet károsító tényezőket, és azok veszélyeit
 legyenek képesek elutasítani a számukra károsat, az egészség képviseljen értéket
 alakítsunk ki igényt az egészséges és tiszta környezet iránt
 alakítsuk ki az egészséges táplálkozás iránti igényt
 ismerjék meg lakóhelyük természeti értékeit, óvják azokat.
Legfontosabb feladataink:
 az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének
 biztosítsuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket
 tudatosítsuk, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség
 alakítsunk ki egészség- és környezetvédelmi szokásrendszert, helyes szokások
folyamatos gyakoroltatásával és ellenőrzésével
 ösztönözzük a tanulókat az egészség- és környezetvédő magatartás szabályainak
megtartására, közös véleményformálással, támogató tanácsadással
 a tanulók lehetőség szerint töltsenek időt szabad levegőn, tudatosan tervezett, fejlesztő
mozgással, játékkal
 fordítsunk figyelmet a helyes napirend, hetirend kialakítására.
4.A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közös érdek, közös cél, közös értékrend és
közös tudat tart össze: Fontos az együttes élmény ereje, a közös szokások révén kialakult
elvárások lesznek a szabályozók. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a
társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti.
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő- és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
4.1. Eszközeink, eljárásaink
A különböző szokások, életmódok, kultúrák megismertetése, kialakítása és fejlesztése fontos
feladatunk, hogy megismerjék a gesztorintézményt, tanulótársaikat, pedagógusokat.
Az évente megrendezésre kerülő, egész iskolai közösséget megmozgató programok a
tagintézmények diákjai, pedagógusai, a szülők és az iskola kapcsolatának elmélyítésére is
alkalmat adnak.
A „Határtalanul” pályázat keretében a 7. osztályos tanulók megismerhetik a határon túl élő
magyarokat, diáktársakat.
Az intézményvezető a feladatok koordinálása, összehangolása és elosztása, valamint a
döntések előkészítése érdekében vezetői tanácsot működtet. A vezetői tanács tagjai az
intézményvezetőn kívül az intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők.
Témától függően meghívást kap a diákönkormányzat képviselője, a közalkalmazotti tanács
vezetője. A vezetőség rendszeresen, legalább havonta tart megbeszélést az aktuális
feladatokról, alapvetően az intézményvezető döntését készíti elő. (SZMSZ)
A szakmai munka, a módszertani kultúra javításához közös munkaközösségeket
működtetünk:
 1-4. évfolyamon tanítók munkaközössége
 5-8. évfolyamon tanítók munkaközössége
 zenei munkaközösség
Fórumok:
- Alakuló értekezlet
- Tanévnyitó értekezlet
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-

Félévi értekezlet
Tanévzáró értekezlet
Nevelési értekezlet
Munkaközösségi megbeszélés

4.2. Iskolánk hagyományrendszere
Iskolai ünnepélyek, megemlékezések:
Tanévnyitó ünnepség
Zenei világnap
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Megemlékezés okt. 23-ról
Magyar nyelv napja
Advent, karácsony
Megemlékezés a Doni áttörésről
A magyar kultúra napja
Megemlékezés márc. 15-ről
Nemzeti összetartozás napja
Tanévzáró ünnepség
Ballagás
4.3. Hagyományok, programok
Diákönkormányzati programok: pl. Mikulás- nap, farsang
Klubdélutánok
Költészet napi vers- és prózamondó verseny
Házi sportbajnokság
Nyílt nap
Tanulmányi kirándulások, gyalog- és kerékpártúrák
Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek
Gyermeknap
Anyák napja
Gergely- járás
Vidám ballagás
Szigetköznap
Szigetköz projekt
Témahét: Márton- nap, farsang, egészséghét
Zenei koncertek
4.4. Többletköltséget igénylő tanórán kívüli foglalkozások, programok
Erdei iskola (ökotábor) igény szerint
Egészségnevelési programok
Vers- és prózamondó verseny, helyi, körzeti
Szigetköznap
Tanulmányi kirándulások
Témahetek (Márton nap, farsang)
Szigetköz projekt
Tanulmányi, zenei és sportversenyek: helyi, regionális, megyei, országos
Diákolimpia
Térségi zenei találkozó
A foglalkozások és a versenyek az adott tanév munkatervében kerülnek konkretizálásra.
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A közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában
foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, hiszen
- megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával az
intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt.
Fontosnak tartjuk a zeneiskolások és nem zeneiskolások közti kapcsolatot erősíteni. Ennek két
célja van: egyrészt az utánpótlás biztosítása, megteremtése, másrészt az utóbbiak indirekt
módon való zenei nevelése.
A megvalósítás módjai:
- az iskolai rendezvényeken gyakran szerepelnek zeneiskolásaink
- zenés rendezvényeinkre mindenkit hívunk, és erre ösztönözzük növendékeinket is
- az érdeklődőknek óralátogatást engedélyezünk.
A célterület iskolai szintű koordinátora, felelőse az intézményvezető.
5.A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI
Valamennyi pedagógus feladata a folyamatos és tervszerű nevelőmunka, a tanulók sokoldalú
megismerése, programok szervezése, korszerű módszerek alkalmazása, átadása,
kapcsolattartás a szülőkkel.
Az osztályfőnökök éves munkaterv alapján végzik közösségépítő munkájukat, a tanulók
bevonásával évente több alkalommal programot szerveznek.
5.1.A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.
 a tanítási órákra való felkészülés,
 a tanulók dolgozatainak javítása,
 a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
 az e-napló naprakész vezetése,
 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
 a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
 részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
 tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés,
 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
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 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
Az osztályfőnököt – a munkaközösség vezetőjével konzultálva – az intézményvezető bízza
meg.
5.2.Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a tanmenet/foglalkozási
terv
 Segíti a tanulóközösség kialakulását.
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére.
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
 Szülői értekezletet tart, rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról,
tanulmányi előmeneteléről (e-napló).
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: osztálynapló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
 Részt vesz a munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
6.1. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
Iskolánkban a tanulók hátránykompenzációs programjának célja: segíteni azon tanulók
beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismeretelsajátítását, egyéni ütemű fejlődését, akik
szociális körülményeiket tekintve hátránykompenzációra szorulnak
 családi mikrokörnyezetük,
 családi házon kívüli környezetük miatt,
 csonka családban felnövő gyermekek, (elvált szülők, árva, félárva
gyerekek)
 munkanélküli szülők gyermekei,
átmenetileg hátránykompenzációra szorulók
 áttelepült, beköltözött (új) tanulók,
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tartós betegségben szenvedők.

A hátrányok számbavétele, helyzetfelmérés után (amit osztályonként regisztrálunk)
meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét és az enyhítést szolgáló
tevékenységformákat.
Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok
leküzdéséhez.
A program éves ütemterve
Időpont
szeptember

Feladat
a hátrányos helyzetű tanulók és a
hátránykompenzálásra szorulók felmérése,
regisztrálása a hátrány meghatározása,

Felelős
osztályfőnök
munkaköz.vez.

a tevékenységi formák megtervezése, szülőkkel való
kapcsolatfelvétel,
osztályfőnök
a tanév során a szociálisan hátránykompenzációra
szoruló tanulók esetében felmerülő, problémák
munkaköz.vez.
megoldásához segítséget kérünk a Gyermekjóléti
Szolgálattól,
a tevékenységi formák megvalósítása ütemterv
szerint,
május
eredmények számbavétele,
osztályfőnök
fejlesztési tevékenységek megtervezése a következő munkaköz.vez.
tanévre,
6.2. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A tanórai foglalkozásokon túl biztosítanunk kell versenyeztetésüket, versenyekre történő
felkészítésüket. Mind a sport, mind a kulturális, művészeti és tanulmányi versenyekre
fokozott figyelemmel kell felkészíteni a tehetséges tanulóinkat. A tanórán kívüli felkészítés
részben szakköri keretben történik. Lehetőséget kell teremteni a tehetséges tanulóknak
képességeik kibontakoztatására.
Alsóbb osztályokban a tanév végén zenei képességfelmérést végzünk, ezért már az első
osztálytól kezdve fel lehet ismerni a különösen tehetséges gyerekeket.
Az alapfokú zeneiskolák, de általában a művészeti iskolák eleve tehetséggondozó
intézmények. Már a növendékfelvétel is egyéni, szülői ambíció alapján felvételi vizsgával,
illetve meghallgatással történik. Mivel iskolánk kis létszámú, családias jellegű, valamint a
zeneiskola szülői – tanulói igények alapján jött létre, minden zenélni vágyó gyermeket (aki
felvételi vizsgát tesz) felveszünk.
Tehetségkutatásunk többlépcsős, szorosan összekapcsolódik a tehetséggondozással, nincs
lezárva tehát a gyerek zeneiskolába való felvételével. Igen fontos, hogy minél hamarabb
kiválasztódjanak a tehetségesnek tűnő gyerekek, mert így hamar szakember vezetheti őket
tovább. Csak úgy válhat természetessé, hogy a zenetanulás egyenrangú fontosságúvá váljék a
közismereti iskolával.
október és
folyamatosan

Feladatok a kiválasztásnál:
- állandó jó kapcsolat az iskolai énektanárokkal,
- hangversenyek kicsik számára,
- kiselőképző, előképző, - és hangszeres előképzős csoportokkal való foglalkozás,
- átirányítás más hangszerre,
- a tanulási folyamat közben kiemelni a rendkívüli zenei tehetségeket (B-tagozat).
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A tehetséggondozás feltételei, területei, feladatai, gondjai:
- legfontosabb a tanár tudása, személyisége, mely a legfőbb motivációs erő,
- szoros kapcsolattartás a hangszeres és elmélettanárok között,
- tanárképzés, tanári továbbképzés, belső képzések,
- hangszerek minősége, mennyisége, karbantartása,
- tanulmányi versenyek, hangszeres, zeneelméleti versenyek, találkozók, fesztiválok,
hangversenyek, fórumok, kurzusok, továbbképzések.
A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:
- egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
- szakkörök
- sportkör,
- versenyek, vetélkedők (szaktárgyi, sport, kulturális),
- szabadidős foglalkozások (színház-,
múzeumlátogatások, hangverseny,
ajándékkészítő délután),
- továbbtanulás segítése,
- az iskolai könyvtár egyéni, vagy csoportos használata.
A célterület iskolai szintű koordinátora, felelőse az intézményvezető-helyettes.
6.3. Tanulmányi , sport és kulturális versenyek
A mindenkori EMMI rendelet tartalmazza az országos versenyeket. Iskolánk ezeken kívül az
elmúlt évek hagyományai szerint a következő versenyeken vesz részt, amennyiben a tanulók
jelzik indulási szándékukat (a diákönkormányzat és szülői szervezet jóváhagyásával)
 Német nyelvi helyesírási és szépkiejtési verseny (Győr)
 Történelmi csapatverseny (regionális)
 Országos Jedlik matematika-fizika verseny
 Varga Tamás matematika verseny
 Alapműveleti matematika verseny
 Zrínyi Ilona matematika verseny
 Holenda Barnabás matematika verseny
 Kalmár László matematika verseny
 ABACUS matematika verseny
 Körzeti matematika verseny
 Grósz Tibor emlékkupa
 Járási, megyei, országos atlétika verseny, diákolimpia
 Zenei versenyek: fertődi furulyaverseny, Szombathely
 Az Apáczai és Mozaik kiadó által meghirdetett szaktárgyi versenyek
 Bendegúz szaktárgyi versenyek
 Helyesírási verseny (regionális)
 Vers- és prózamondó verseny
 „Tiszán innen…” népdaléneklési verseny
 Barsi Ernő népdaléneklési verseny
 Téli madarak környezetismereti csapatverseny.
6.4. A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák
szolgálják
A zeneiskolában:
- Hangszerkölcsönzési lehetőséget biztosítunk tanulóinknak (hegedű, citera, furulya)
- A zongora tanszakon tanulóknak (elsősorban akiknek nincs otthon hangszerük, helyet és
időt biztosítunk az iskolai hangszereken való gyakorlásra
- Kottakölcsönzési lehetőség
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6.5. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
Beilleszkedési, magatartási nehézség, zavar az általános társadalmi normáktól eltérő
viselkedést jelenti. Az alkalmazkodás hiánya szembetűnő. Az iskola és a jól, vagy rosszul
szocializált gyermek találkozása egy sor nehézséget hozhat a felszínre: teljesítményzavar,
magatartászavar, kapcsolatzavar.
Cél: lehetőség szerint alkalmassá tenni ezeket a tanulókat az „együttélésre”, együttműködésre.
A perifériára szorulásuk, antiszociális helyzetbe való lecsúszásuk megelőzése. A tolerancia
képességének fejlesztése (tapintat, empátia, udvariasság, tisztelet, érdeklődés).
Feladat: A beilleszkedési- és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felismerése, vezető
tüneteik kiválasztása. Vizsgálati kérelem a Nevelési Tanácsadótól. Meg kell keresnünk a
tanuló értékeit, melyek elengedhetetlen feltételei lesznek a fejlesztő munkának. A magatartási
problémák felmérésének és megoldásának is a legfontosabb eszköze a kommunikáció. Fel
kell kutatnunk, hogy a problémák a sajátos családi háttérből, iskolai körülményből, vagy
esetleg súlyosabb lelki betegségből adódnak-e. Rendszeres kapcsolat a családi házzal.
A szociális és szociokulturális hátrányok enyhítésére együttműködünk a családokkal, a
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.
Zeneiskolai keretek között is törekednünk kell részrehajló figyelemre a „rossz gyerekek”, a
problémások, a lemaradottak, a „sikertelenek” iránt.
A fentieken kívül a beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló
tevékenységeink még:
- biztonságot nyújtó, megértő, bizalmon alapuló légkör kialakítása
- következetes, megfelelő határokat szabó korrekciós nevelés
- ne legyenek hézagok, legyenek azonosak az elvárások
- esetmegbeszélés, egyéni esetkezelés
- kapcsolat a helyi óvodával, gyermekjóléti szolgálattal, nevelési tanácsadóval vagy
szakértői bizottsággal
- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai
- családlátogatások
- nevelők és a szülők együttműködése
A célterület iskolai szintű koordinátorai a munkaközösségek vezetői.
6.6. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munka jelenti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
családok folyamatos figyelemmel kísérését, gondozásukat, valamint azoknak az eseti
problémáknak a kezelését, ami miatt a tanuló kapcsolataiban és teljesítményében jelentős
negatív változás következik be.
Cél: Korunk veszélyforrásaival szemben tanulóink személyiségének, életszemléletének olyan
irányú fejlesztése, mely képessé teszi őket a helyes ítélethozatalra, a negatív jelenségek
elutasítására. A gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség
kialakulásának megelőzése, ill. segítségnyújtás annak megszüntetésében, betartva a
titoktartási kötelezettség előírásait.
A gyermek- és ifjúságvédelem területén elsődleges és meghatározó tényező a prevenció. A
gyermek életkörülményeiben tapasztalható veszélyeket, fejlődésükben tapasztalható
rendellenességeket időben fel kell tárni és azonnal jelezni kell az osztályfőnöknek.
Az iskolai gyermekvédelem alapvető pedagógiai elvei között első helyen kell megemlíteni a
gyermek személyiségének megismerését.
Pedagógiai eszköztárunkból nem hiányozhat az iskolai élet vonzóvá tétele sem, amelyet a
tevékenységek kiszélesítésével érhetünk el.
Fontos feladatunk a védekezés, a lelki, szellemi kábítószerek és környezetszennyezés ellen.
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Ez a munkánk akkor lehet igazán eredményes, ha a szülő elfogadja a pedagógus szakmai
rátermettségét.
Aktuális problémákat az osztályfőnök feltérképezi, optimális megoldási lehetőséget dolgoz ki
a szülővel, nevelőtestülettel, esetleg önkormányzattal.
Az osztályfőnök kapcsolatrendszere a gyermekvédelem terén:
- kapcsolat a kollégákkal,
- szülőkkel
- tanulókkal
- gyermekjóléti szolgálattal szükség esetén
- nevelési tanácsadóval szükség esetén
- iskolaorvossal szükség esetén
- védőnővel
A munkaközösség-vezető alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és
ifjúságvédelmi munkáját. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a
gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.
6.7. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység
Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
- felzárkóztató foglalkozások,
- tehetséggondozó foglalkozások,
- indulási hátrányok csökkentése, az óvoda-iskola átmenet segítése
- differenciált oktatás és képességfejlesztés,
- pályaválasztás segítése,
- személyes, egyéni tanácsadás tanulóknak, szülőknek,
- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
- családi életre történő nevelés,
- napközis és tanulószobai foglalkozások,
- iskolai étkezési lehetőségek,
- egészségügyi szűrővizsgálatok,
- tanulók szabadidejének szervezése,
- a tanulók szociális helyzetének javítása (természetbeni támogatás, segély
kezdeményezése),
- szülőkkel való együttműködés,
- tájékoztatások.
Sikerkritérium:
- minden hátrányos helyzetű tanuló rendszeresen jár iskolába
- javul a hátrányos helyzetű tanulók eredménye az országos kompetenciamérésen
- A felzárkóztató foglalkozások eredményeképpen kevesebb bukás
- Az egyéni fejlesztő foglalkozások eredményeképpen sikeres előrehaladás
- a középiskolák visszajelzése azt mutatja, hogy a tanulók nem rontanak jelentősen
- a tantestület szakmai felkészültsége biztosítja a tanulók eredményes oktatását
- a napközi, tanulószoba minél szélesebb igénybe vétele
- A közvetlen partnerekkel való eredményes együttműködés
- a szülők rendszeresen érdeklődnek gyermekük iránt
- igényük van a kulturális és szabadidős programokra
A célterület iskolai szintű koordinátorai, felelősei a munkaközösségek vezetői.
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7. AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTEL
RENDJE
A diákönkormányzat (DÖK) felépítése Egy pedagógus a DÖK segítője, aki tartja a
kapcsolatot felnőttek, gyerekek között, segíti a diáktanács munkáját. Diákvezető a diáktanács
titkára, akit a diákok választanak maguk közül.
Minden osztály (kivéve az 1. osztályt) 3 - 5 fős diákbizottságot választ, akik az összekötő
szerepét vállalják az osztály és a DÖK között. Ők vesznek részt a diáktanács ülésein, ahol, ha
kell, szavaznak, javaslatot tesznek, véleményt mondanak, szerveznek.
Tanuló – pedagógus együttműködésének formái
Forma
Diákközgyűlés

Gyakoriság
évente 1 alkalom

Felelős
DÖK vezetője

Diáktanács ülése

havonta 1 alkalom

DÖK vezetője

Gyermeknap

évente 1 alkalom

Farsang, sportnap, diáknap

évente 1-1 alkalom

Fórum

igény szerint

Adventi ünnepség sorozat

évente

Karácsonyfa díszítése

évente

Mikulás

évente

Fogadóóra
Osztályfőnöki órák (5-8.
oszt.)

igény szerint
tanterv szerint

DÖK vezetője,
DÖK titkára
DÖK vezetője,
DÖK titkára
DÖK titkára,
intézményvezető
DÖK vezetője,
DÖK titkára
DÖK vezetője,
DÖK titkára
DÖK vezetője,
DÖK titkára
intézményvezető
osztályfőnökök

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy
választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, nevelőkkel, SzM-tagokkal.
8. KAPCSOLATTARTÁS
PARTNEREIVEL

A

SZÜLŐKKEL,

TANULÓKKAL,

AZ

ISKOLA

Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói
érdeklődésre épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki
személyiség harmonikus fejlesztésnek elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus
közösség koordinált aktív együttműködése.
Ezen együttműködés alapja: a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. Megvalósulási
formái: kölcsönös támogatás, koordinált pedagógiai tevékenység. Feltétele: a kölcsönös
bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Eredménye: a családi és iskolai nevelés egysége és
ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki személyiség.
Iskola-szülő együttműködésének formái
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Forma
Intézmény-SzM

Gyakoriság
évi 2 alkalom

Felelős
intézményvezető

Osztályszülői (csoport) értekezlet

osztályfőnök

Fogadóóra intézményi

évi 2 alkalom, ill.
szükség szerint
évi 2 alkalom

Egyedi igény alapján fogadóóra
Nyílt nap

igény szerint
évi 1-3 nap

intézményvezető,
tagintézmény-vezetők,
pedagógusok
pedagógusok
munkaköz.vez.

Közös rendezvény
farsang

évi 1 alkalom

diákönkormányzat vezetője

Előadás szülőknek

igény szerint

intézményvezető

Környezetvédelmi program
évi 1-2 alkalom
DÖK segítő tanár
Digitális kapcsolat (facebook
folyamatos
pedagógusok
csoport, messenger, e-mail, telefon)
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy
választott képviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, nevelőkkel, SzM-tagokkal.
A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei:
- Szülői munkahelyeken üzemlátogatás
- Közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok részvételével
(farsangon kívül esetleg egyéb rendezvény is)
- Családi játékos vetélkedők
Tantestületünk szorosan együttműködik a diákönkormányzattal. Tanuló – pedagógus
együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei:
- Diákok motiválása az értelmes javaslatok megtételére.
- Ösztönzés a minél önállóbb, felelősségteljesebb munkavégzésre.
- Tanár – diák sportversenyek szervezése a tanévek végén.
- Tanár, diák közös koncertek szervezése.
Nevelőtestület együttműködésének formái
Forma
munkaértekezlet

Gyakoriság
havonta, ill. szükség szerint

nevelési értekezlet

évente 1-2 alkalom

Felelős
intézményvezető,
tagintézmény -vezetők
intézményvezető

félévi, év végi értekezlet

félévente

intézményvezető

munkaközösségi
értekezlet
Eseti feladatokra alakult
munkacsoportok

évente 3 alkalom, ill. szükség
szerint
Ünnepélyek, rendezvények
szervezése, pályázatok, projektek
megvalósítása esetén (az éves
munkaterv szerint)

munkaközösség vezetője
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Megbízott munkacsoport
vezető

9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK
A Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen megtalálható. Ha a tanulónak egy
tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a 250 órát, ha a tanuló
hiányzása (betegség, vagy magántanulói jogviszony) miatt tantárgyanként eléri, vagy
meghaladja a 30 %-ot, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt
érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, a nevelőtestület engedélyezi,
hogy osztályozó vizsgát tegyen.

9.1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra
 különbözeti vizsgákra
 javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára,
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és
ennek feltételeként az intézményvezető különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a 20/2012.
EMMI r. 51.§ (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló
teljesítménye a tanév végén nem minősíthető, tanulmányait évismétléssel folytathatja. Ha a
tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket,
és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozó vizsgát kell
tennie.
9.2. Az értékelés rendje
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell
megállapítani. Erről folyamatosan tájékoztatni kell a szülőt!
Osztályozó vizsga:
 félévi ill. tanév végi osztályzat megállapítására
 adott tanítási évben szervezhető
Javítóvizsga:
 legfeljebb három, elégtelen osztályzatot kapott tantárgyból tehető
 augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető
 írásbeli és szóbeli vizsgarészből ill. gyakorlati vizsgarészből áll
A javítóvizsgát akkor tekintjük sikeresnek (elégséges), ha a szaktanár által az év végi
minimumkövetelmények alapján összeállított feladatlap 60 %-át teljesítette a tanuló.
9.3. A vizsgatárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv (felső tagozaton)
Történelem
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Fizika
Biológia
Kémia
Informatika
10. AZ ISKOLAVÁLTÁS, VALAMINT A TANULÓ ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI
Ha a magasabb évfolyamba jelentkező tanuló más iskolatípusból érkezett, illetve a két
intézmény helyi tanterve lényegesen eltér, akkor a tanulónak adott tantárgyból szintfelmérő
vizsgát köteles tenni. Ennek célja, hogy annak felmérése, hogy az adott tanulócsoporttal
együtt tud-e haladni, vagy egyéni felzárkóztatással, illetve türelmi idő biztosításával az adott
évfolyamon a lemaradást egyes tantárgyakból behozza. Ha a tanulónak a fő tantárgyak
esetében egy félévnyi anyagnál több a lemaradása és tanulmányi előmenetele összességében
gyenge, nagy lemaradás tapasztalható, akkor évfolyamismétlésre kötelezhető.
11. A FELVÉTELI ELJÁRÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
A kormányhivatal által kijelölt beiskolázási körzetből (Darnózseli, Dunaremete, Hédervár,
Kisbodak, Lipót, Kimle, Károlyháza) a jelentkező gyerekek a felvételnél elsőbbséget
élveznek.

II. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE
Az intézményünk helyi tantervét a pedagógiai program MELLÉKLETE tartalmazza.
1. TANTERVEK
Iskolánk tantestülete 100 %-os arányban úgy döntött, hogy az 51/2012. (XII.21.) EMMI
rendelet kerettanterveket alkalmazza és építi be a helyi tantervébe, a hozzá kiadott óraterv
ajánlással együtt.
1.1. A választott kerettanterv megnevezése
A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Tantárgy megnevezése
Magyar nyelv és irodalom
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Ének-zene alsó tagozat
Ének-zene felső tagozat
Technika
Dráma és tánc/Hon és népismeret

Változat
a
b
b
a
a
a
7.o. a
Hon és népismeret

2. TANTÁRGYI RENDSZERÜNK
Tantárgyi struktúránk tartalmazza azokat a tantárgyakat, amelyeket a kerettantervi óraterv
megjelölt. Kerettantervben nem szereplő tantárgyakat nem iktattunk be a helyi tantervünkbe.
A táblázatok tartalmazzák a szabadon tervezhető órakeret elosztását is.
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Időkeret osztályonként

1.

2.

ÉVFOLYAMOK
3.
4.
5.
6.

25

25

25

27

28

28

31

31

52

52

52

55

51

51

56

56

7.

8.

A tanulók heti óraszáma
Az osztályok heti időkerete
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.
Óraterv a kerettantervekhez 1-4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Német nyelv
Matematika
Etika/ Hit-és Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés
Informatika
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
7+ 1,5

2. évf.
7+ 1,5
4
1
1+ 0,5
2
2
1
5

3.évf.
6+ 2
1
4
1
1
2
2
1
5

4.évf.
6+ 2
2+1
4
1
1
2
2
1
5

4
1
1+ 0,5
2
2
1
5
2
25

2
25

3
25

3
27

Óraterv a kerettantervekhez 5-8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Emelt szintű német nyelv
Német nyelv
Matematika
Etika/ Hit-és Erkölcstan
Tört., társ. és államp. ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia- egészségtan
Földrajz

5. évf.
4
3+2

6. évf.
4
3+2

7. évf.
3 + 0,5
3+2

8. évf.
4
3+2

4
1
2
2

3+1
1
2
2

3+ 0,5
1
2

3+ 1
1
2

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
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Ének-zene
Dráma és tánc/ Hon és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1
1
1
1
5
1
2
28

1

1

1

1
1
1
5
1
3
28

1
1
1
5
1
3
31

1
1
5
1
3
31

A 2020. szeptember 1-től bevezetésre kerülő NAT szerinti óraszámok
Az 5/2020. (01. 31.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről
Az OH által ajánlott 2020 NAT kerettantervek iránymutatása alapján készült a helyi tanterv és
a hozzákapcsolódó tanmenetek.
Időkeret osztályonként
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.

Óraterv a kerettantervekhez 1-4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Német nyelv
Matematika
Etika/ Hit-és Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Digitális kultúra
Rendelkezésre álló órakeret
Szabadon tervezhető órakeret

1. évf.
7+ 2

2. évf.
7+ 2

4
1
---2
2
1
5

4
1

24
2

28

----2
2
1
5
24
2

3.évf.
5+ 1
1
4
1
1
2
2
1
5
1
24
2

4.évf.
5+ 1
2+1
4
1
1
2
1
1
5
1
25
2

Óraterv a kerettantervekhez 5-8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Német nyelv
Matematika
Etika/ Hit-és Erkölcstan
Történelem
Állampolgári ismeretek
Természettudomány
Fizika
Kémia
Biológia- egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Hon és népismeret
Dráma és színház
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Közösségi nevelés (Osztályfőnöki)
Rendelkezésre álló órakeret
Szabadon tervezhető órakeret

5. évf.
4
3+1
4
1
2

6. évf.
4
3+1
4
1
2

2

2

2

1
1

1
1
1
5
1
28
1

29

1
1
1
5
1
28
2

7. évf.
3
3+1
3
1
2

8. évf.
3+0,5
3+1
3+ 0,5
1
2
1

1
1
2
2
1

2
2
1
1
1

1
1
1
1
5
1
30
2

1
1
5
1
30
2

3. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
A tanulók tankönyvellátását úgy kell megszerveznünk, hogy valamennyi diákunk számára
biztosítani tudjuk a tankönyveket: új vagy használt tankönyvekkel, könyvtárunkból
kölcsönzéssel.
o A tanulók életkori sajátosságait figyelembe vesszük.
o Használhatóság figyelembevétele. (tartósság)
o A tankönyvek térítésmentes igénybevétele biztosított.
o A kompetencia alapú oktatáshoz való akkreditálása megtörtént.
Elsősorban a mindenkori tankönyvlistáról választunk.
A szülőket minden tanév végén tájékoztatjuk a következő évfolyamon szükséges
taneszközökről. Azok beszerzése a szülők kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek több szempontot vesznek
figyelembe.
A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket részesítjük előnyben, amelyek
több tanéven keresztül használhatóak.
A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszközt az oktatás
minőségének növelése érdekében vezetünk be.
4. A NAT-BAN MEGHATÁROZOTT
MEGVALÓSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI

FELADATOK

HELYI

4.1.Alsó tagozat
1-2. évfolyam
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Tanulási módszerek kialakítása: életkori
jellemzők figyelembevételével.
Iskolai fegyelem, figyelem kialakítása: fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda
játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Kötelességérzet kialakítása
3-4. évfolyam
Meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási
folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási és
tanulásszervezési folyamat.
Teljesítmények növekedése, a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a
mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció
képességének alapozásával
4.2. Felső tagozat
5-6. évfolyam
Sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák,
képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Kulcskompetenciák megalapozása: a mentális képességek célirányos fejlesztésével, az önálló
tanulás és az önművelés alapozásával
Együttműködési készség fejlődése, a személyiség erkölcsi arculatának értelmi, érzelmi
megalapozásával. A tanulói tudás megalapozása, a tanulási stratégiák megválasztásában
kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembevétele.
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7-8. évfolyam
A változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott
kulcskompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés
megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és
a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával
 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembe vétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatása
 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és tanulásszervezési módokat.
5. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Nkt. 27.§ (11)
bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük a következő módon.
 testnevelés órák délelőtt, illetve délután
 kötelező úszásoktatás
 tömegsport és sportköri foglalkozás
 népi játék, néptánc,
 szabadban eltöltött tanórák közötti szünetek
 gyógytestnevelés
Még fokozottabban kell figyelni arra, hogy az iskolába kerülő gyermekek általában
magasabbak és súlyosabbak, kevesebb a mozgástapasztalatuk, és alkalmazkodóképességük is
gyakran gyengébb.
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében: minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és
szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítenie kell azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek, a
fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.
Az iskola játszótéri eszközeinek mindennapi használata jó idő esetén, lehetőséget adva a
mozgásra kicsiknek, nagyoknak.
6.
A
VÁLASZTHATÓ
TANTÁRGYAK,
PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI
Tanórán kívüli tevékenységek:
- környezeti nevelés
- kulturális rendezvény
- sportrendezvény
- tanulmányi kirándulás
- ünnepélyek, megemlékezések
- tábor
- egészségfejlesztés
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FOGLALKOZÁSOK

ÉS

A

- vetélkedők
- játszóházak, ajándékkészítő foglalkozások
- túrák
Szabadon választható foglalkozások/szakkörök:
ssz.
megnevezése
1.
napközi

óraszáma /heti
15

2.

tanulószoba

10

3.

környezet és egészségvédő szakkör

1

4.

hagyományőrző szakkör

1

5.

német szakkör

1

6.

matematika szakkör

1

7.

tehetséggondozás, versenyre felkészítés

osztályonként 1

8.
9.

sportkör
angol szakkör

2
2

10.

énekkar

1

színjátszó szakkör

1

12.

A pedagógusválasztás szabályai: Az iskola adottságai mellett nincs lehetőség a
pedagógusválasztásra.
7. PROJEKTOKTATÁS Intézményünkben nem folyik projektoktatás.
8.A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
8.1. A fejlesztés fő irányai:
- Érzelmi viselkedési nehézségek, zavarok segítése, pl.: agresszivitás kreatív energiává
alakítása.
- A tanulási nehézségek, zavarok korai korrekciója a részképességek fejlesztésével
(részképességeket fejlesztő program).
- Pszicho-motoros problémák kezelésére a testséma megismerése, a mozgáskoordináció
fejlesztése program segítségével.
- Logopédiai foglalkozások.
Fontos feladatunk a tanulási esélyegyenlőség segítése. Ennek érvényesítéséhez iskolánk a
tagintézménnyel, a fenntartóval, családokkal, civil szervezetekkel együttműködve biztosítja a
nevelő-oktató munka feltételeit: kulcskompetenciák megalapozása, tanulási nehézségek
feltárása, tanulók személyiségének a megismerése – az ahhoz illeszkedő pedagógiai
módszerek alkalmazása, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények alkalmazása.
Alapító Okiratunk szerint integráltan foglalkozunk a sajátos nevelési igényű tanulókkal.
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Az Nkt 47. § (1) szerint: A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy
különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát
megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
A gyógypedagógus feladata többirányú: Felmérései és a szakvélemény alapján differenciált
képességfejlesztést végez. Felzárkóztató foglalkozásokat biztosít a rászoruló gyermekek
számára. Az integráltan foglalkoztatott tanulók számára biztosítja a képességeiknek megfelelő
differenciált foglalkozást. Egyéni foglalkozási terveket készít és vezeti az egyéni fejlesztési
lapokat. Kollégái és a szülők számára konzultációs lehetőségeket biztosít.
Ezzel kapcsolatos legfontosabb feladatunk a problémák időbeni felismerése a tünetek alapján.
Szükség esetén speciális képesítésű szakemberek segítségét vesszük igénybe. Egyéni
fejlesztési terv alapján a SNI tanulót kiscsoportokban, vagy egyénileg igyekszünk
felzárkóztatni. Szoros kapcsolatot tartunk fent a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel.
8.2. A fejlesztés keretei, eljárásai:
- befogadó osztályok szervezése
- differenciált tanulásirányítás
- differenciált házi feladatok
- differenciált értékelés
- rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások
- gyakorlatorientált ismeretek
- a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján: egyéni fejlesztési terv,
törvény által biztosított rehabilitációs óraszám, egyéni, kiscsoportos szervezeti
forma, megfelelő szakember.
A terület iskolai szintű koordinátora, felelőse a fejlesztőpedagógus.
A program éves ütemterve
Időpont
szeptember
október

november és
folyamatosan

június

Feladat
-a fejlesztésre szoruló tanulók felmérése, regisztrálása a
fejlesztendő terület meghatározása
-a szülőkkel való kapcsolatfelvétel
-személyre szabott, a tanuló fejlesztésének súlypontjait
meghatározó egyéni fejlesztési terv elkészítése
-a tevékenységi formák megvalósítása ütemterv szerint
-konzultáció a pedagógusokkal és a szülőkkel
-tanulók szűrése és szükség esetén vizsgálati kérelmek
benyújtása

Felelős
gyógypedagógus
(fejlesztő
pedagógus)
gyógypedagógus
(fejlesztő
pedagógus)

-központilag kiadott nyomtatványon a tanulók szöveges gyógypedagógus
értékelése és a következő tanítási év egyéni fejlesztési (fejlesztő
tervének elkészítéséhez szükséges javaslatok
pedagógus)
-kontrollvizsgálati kérelmek benyújtása
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9.AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV
Az elsősegély-nyújtási ismeretek szerves részét képezik a tantárgyak tudásanyagának.
Az ebben meghatározott tartalmak az osztályfőnöki, biológia, fizika, kémia, testnevelés
tanórákhoz kapcsolódva kerülnek feldolgozásra.
Ezen felül az iskola évente egészségnevelési hetet szervez, melynek keretében a felsőbb
osztályokba járó tanulók külső szakemberek (rendőrség, védőnő, Vöröskereszt, családsegítők)
segítségével megismerkednek az alapvető. elsősegélynyújtási feladatokkal.
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10.AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI, FORMÁI
Iskolánk nevelő-oktató munkájának egyik fontos feladata a tanulók tanulmányi munkájának
folyamatos ellenőrzése és értékelése. Az előírt követelmények teljesítését az egyes
szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy
gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult
tananyag követelményeire is. A számonkérés módjai és követelményei alkalmazkodnak a
tanulók életkori sajátosságaihoz. A tanári értékelés lehet szóbeli, írásbeli.
A tanulók szóbeli ellenőrzését alsó tagozaton az órákon történő aktivitásuk, megnyilatkozásuk
alapján végezzük:
 a tanító által feltett kérdésre történő helyes válaszadás
 önálló vélemény nyilvánítása
 gyűjtőmunka bemutatása.
A 4. évfolyamtól a tanulók kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Beszámolók,
kiselőadások, csoportmunkák is előfordulhatnak.
Gyakorlati tevékenység ellenőrzése a zeneiskolában és a készségtárgyak esetében történik.
A szóbeli és írásbeli számonkérés aránya tantárgyfüggő.
10.1. Az írásbeli beszámoltatásnak formái, rendje, korlátai a tanulók tudásának
értékelésében betöltött súlya, dokumentálása
Írásbeli ellenőrzéseink formái, dokumentálása és súlya
formája
témazáró dolgozat
írásbeli röpdolgozat (felelet)
gyakorlati feladat
órai munka
beszámoló
projektmunka
házi dolgozat
házi feladat
füzetek, munkafüzetek

dokumentálása
e-napló
e-napló
e-napló
e-napló
e-napló
e-napló
e-napló
e-napló
egyéni

súlya
150 %
100%
100 %
75 %
75 %
75 %
75 %
15 %

Témazáró dolgozat írását legkésőbb a megelőző órán be kell jelenteni, azokat két héten belül
köteles a pedagógus kijavítani és az érdemjegyet az e-naplóban dokumentálni. Kivétel a tanár
akadályoztatása. A szülő betekinthet a saját gyermeke írásbeli munkáiba a fogadóórákon,
szülői értekezleteken, ill. előzetes időpont egyeztetése alapján.
Írásbeli beszámoltatás korlátai: Egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő
témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. A bejelentés sorrendje
számít. A témazáró dolgozatokat a következő tanév végéig meg kell őrizni.
A tanuló felmentést kaphat az írásbeli számonkérés alól, ha versenyen volt, vagy egy hetet
hiányzott. Az írásbeli számonkérést a pedagógus a következő két héten belül pótoltathatja.
Házi feladat hiánya érdemjeggyel értékelhető, ennek szabályai pedagógusonként eltérőek
lehetnek, mely szabály a tanulók füzetébe bejegyzésre kerül.
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10.2. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik
Az értékelés lehet diagnosztikus, szummatív, fejlesztő, ill. opcionális.
 Az 1. évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk
félévkor és év végén.
A szöveges minősítés (1. félév – évvége - 2. évfolyam félév) a tanuló teljesítményétől
függően tantárgyanként a következő lehet:
kiválóan teljesített, ha év közbeni teljesítménye alapján 5,
jól teljesített, ha év közbeni teljesítménye alapján 4,
megfelelően teljesített, ha év közbeni teljesítménye 3,
gyengén teljesített, felzárkóztatásra szorul, ha év közbeni teljesítménye 2
érdemjegyű lenne.
 A második évfolyamon félévkor szövegesen értékelünk, év végén pedig a tanulók
értékelése osztályozással történik.
 A 3-4. évfolyamon minden tantárgy esetében félévkor és év végén a tanulók értékelése
osztályozással történik.
 A többi évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból
érdemjegyekkel értékeljük, félévkor és év végén pedig osztályzattal minősítjük, melyet az
évközi érdemjegyek alapján kell meghatározni.
Az eredményes tantárgyi záráshoz a második félévben minimum 1,5 átlagot el kell érni,
ellenkező esetben a tanuló vizsgára kötelezhető az adott tantárgyból.

10.3. Az írásbeli munkák értékelése
A tanulók munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a felmérések,
témazárók értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a
következő arányok alapján végzik el a pedagógusok:

100-90%
89-75%
74-55%
54-35%
34-0%

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

Egyéb számonkéréseknél (pl. teszt, szódolgozat, térképismeret, ….) ettől el lehet térni.
Külső mérőeszköz használata esetén, ha a teljesítmény átváltása érdemjegyre más arányok
alapján javasolt, akkor a pedagógus dönti el, melyik átváltási módot alkalmazza.
A szöveges értékeléshez szükséges mondatbank az e-naplóban megtalálható. A
dokumentumok kezelését az adott osztályokban az osztályfőnökök végzik, az értékelésben
együttműködve az osztályban tanító más kollégákkal. A „felzárkóztatásra szoruló” tanulók
esetén megjelöljük a felzárkóztatáshoz szükséges tananyagot és a szervezeti kereteket. Az
osztályfőnökök feladata és felelőssége a tanulói dokumentumok naprakész vezetése, kezelése,
valamint a megfelelő értékelési csomópontokon a szülőkhöz történő eljuttatása. Az értékelési
csomópontok közötti időben a szülő érdeklődésére szóbeli értékelést adunk, melynek keretei:
szülői értekezlet, fogadó óra, nyílt nap és egyéni kezdeményezésre időpont egyeztetése után.
A nevezett szóbeli értékelés 1-8. osztályig érvényes.
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10.4. Egyéb értékelési módok
Az egyes tantárgyak érdemjegyei, osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2), elégtelen (1). Ha a tanuló az adott félév alatt csak 5 érdemjegyet kapott,
dicséretet kap.
– Félév és év vége előtt egy hónappal a bukásra álló tanulók szüleit értesíteni kell a
tényről.
– A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében a heti 1-2
órás tantárgyak esetén egy félév során min. 3-4 érdemjegy, a heti 3 vagy több órás
tantárgy esetén havi 1-2 érdemjegy szükséges.
– A tanulók által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az
e-naplón keresztül.
- A külalak értékelése a magyar nyelvtan tantárgy átlagába számít bele.
11.AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

ELŐÍRT

ÍRÁSBELI

ÉS

SZÓBELI

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi elvek és korlátok
érvényesülnek:
Elvek: A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó
ismeretek megszilárdítása. Ezért egyik tanítási óráról a másikra szükségesnek tartjuk a házi
feladatok feladását oly mértékben, hogy az alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz.
A felkészülést minden esetben számon kérjük. Az írásbeli házi feladatot minden esetben
ellenőrizzük. Egyenletes terhelésre törekszünk.
Korlátok: 1-8. évfolyamokon a tanulók hétvégére – a szokásos – egyik óráról a másikra
esedékes feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 1-4.
évfolyamokon a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi
feladatot. 5-8. évfolyamokon pedig ugyanúgy, mint hétvégére. Délutáni rendezvény esetén a
következő tanítási napra nem adunk házi feladatot (Pl. munkanapon délután koncertlátogatás,
színházi előadás). Verstanulást, hosszabb memoritert minimum 1 hét időtartamra adjuk.
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12.A CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI
Csoportbontásban az informatika órákon dolgozhatnak tanulóink, mivel nincs elegendő
számítógép, illetve kicsi az informatika terem.
Iskolánkban hagyományos évfolyamokra épített tanulócsoportok (osztályok) működnek.
5. évfolyamtól emelt szintű német nyelvoktatás van. Ha párhuzamos osztályok indulnak adott
évfolyamon, figyelembe vesszük az osztályok szervezésénél a nyelvtudást.
A csoportváltás lehetőségei:
Az emelt és normál szintű csoport közötti váltás párhuzamos osztályoknál lehetséges.
Szükséges hozzá mindkét fél – a tanár és a szülő – beleegyezése, az intézményvezető
tájékoztatása.
Az egyéb foglalkozások szervezési elvei:
Tanórán kívüli foglalkozások
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az
intézmény szeptember elején hirdeti meg, és a tanulók érdeklődésüknek megfelelően a
megadott határidőig választhatnak. A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni az erre készült
dokumentumon a szülők aláírásával. A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a
foglalkozásokon való részvétel kötelező. A hiányzásokat az e- naplóban adminisztrálni és azt
az osztályfőnöknek jelezni kell.
A foglalkozások szervezését behatárolják az intézmény tárgyi és személyi feltételei, az erre
fordítható pénzügyi keret is. A foglalkozások helyét, időtartamát az intézményvezetőhelyettes rögzíti egyeztetés után. A foglalkozási naplókat ellenőrzi és igazolja az elszámolható
órák számát.
13.A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK, EDZETTSÉGÉNEK MÉRÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES MÓDSZEREK
A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a
testnevelés órákon az aktuális EMMI rendelet értelmében január-május között. ( NETFIT) A
mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét
minősítik, s az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a szülők tudomására
hozzák.
14.A
TANULÓK
JUTALMAZÁSÁNAK,
SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSI ELVEI

MAGATARTÁSÁNAK

ÉS

Iskolánkban a tanulók magatartását és szorgalmát az első évfolyamon a 2. évfolyam első félév
végéig az osztályfőnök havonta szövegesen értékelik az osztályban tanító pedagógusok
segítségével.
A 2. évfolyam II. félévétől a 8. évfolyam végéig a tanulók magatartását és szorgalmát az
osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A magatartás, szorgalom félévi és
év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján
állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az
osztályzatról, illetve egyenlő szavazat esetén az osztályfőnök dönt.
14.1. A magatartás értékelésének elvei
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5): Tiszteli társait, a felnőtteket – udvarias, segítőkész, tisztelettudó, megértő.
Beszédmódja kulturált (nem káromkodik). Az iskolai házirendet betartja, feladatait
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példamutatóan teljesíti (pl. a hetesi munkát). A tanítási órán fegyelmezett, magatartásával a
tanítást, tanulást segíti. Tanulóhelye tisztaságára ügyel.
A
közösség
munkájába
bekapcsolódik.
Jó (4): Kulturáltan, udvariasan viselkedik. Szívesen részt vesz s közösség életében, de nem
kezdeményező.
Az iskolai házirendet betartja. Felnőttekkel szemben tisztelettudó.
Fegyelmezett, a közösség érdekei ellen nem vét.
Változó (3): Időnként udvariatlan társaival, beszédmódja, viselkedése nem mindig kulturált.
Többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen. Írásos fegyelmező
intézkedés volt vele szemben az adott hónapban. Feladatainak teljesítését elhanyagolja.
Rossz (2): Durva, agresszív társaival, tiszteletlen a felnőttekkel. Lebecsüli társait, goromba.
Rendbontó, s társait is erre ösztönzi, sőt buzdítja. Nem alkalmazkodik a közösséghez.
Rongálja az iskola, s társai felszereléseit. A házirendet megszegi, fegyelmezési fokozata
intézményvezetői intés, megrovás.
14.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei
Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5): Tanulmányi munkája rendszeres, munkafegyelme kifogástalan. Munkáját
igényesen, és ahol szükséges önállóan végzi. Kötelességtudata példaként állítható.
Önkéntesen többletfeladatot is vállal.
Jó (4): Általában képességeinek megfelelően végzi feladatát, a tanítási órák munkájában
megfelelő aktivitással vesz részt. Iskolai kötelességeit jól teljesíti, de még rendszeresebb
munkával tanulmányi eredményét fokozni is tudná.
Változó (3): Teljesítménye eléggé hullámzó, a tanítási órák anyagának feldolgozásában csak
esetenként vesz részt. Munkáját általában felületesen látja el. Iskolai és otthoni kötelességeit
csak rendszeres ellenőrzés mellett végzi elfogadható szinten.
Hanyag (2): Képességeihez viszonyítva nagyon keveset tesz tanulmányi előmenetele
érdekében. Feltűnő hanyagságával osztálytársai munkájára is rossz hatással van. Munkája
megbízhatatlan, kötelességeit gyakran elmulasztja, felszerelései hiányosak.
14.3. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
példamutató magatartást tanúsít, vagy jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az
iskola érdekében közösségi munkát végez, iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi-, sport-,
kulturális-stb. versenyeken, vetélkedőkön részt vesz, vagy bármely más módon hozzájárul az
iskola jó hírnevének megőrzéséhez, vagy növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti.
Jutalmazás formái
Tantárgyi elismerés: szaktanár dicsérete, osztályfőnöki dicséret, nevelőtestület dicsérete
intézményvezető dicsérete, faliújságon – oklevél, újságcikk elhelyezése.
Szaktanári dicséret adható:
 környezet rendben tartásáért, rendjéért,
 szaktárgyi versenyeken való eredményes szereplésért,
 vetélkedőn való eredményes szereplésért,
 énekkari, szakköri munkáért,
 iskola rendezvények műsoraiban való eredményes szereplésért
 a tanítási órákon nyújtott rendszeres pozitív hozzáállásért, teljesítményért.
Napközis nevelői dicséret adható:
 a napköziben tanúsított munkáért, magatartásért.
Osztályfőnöki dicséret adható:
 ha a jutalmazás elveiben felsoroltak alapján méltónak tartja rá az osztályfőnök
 három szaktanári dicséret után
Intézményvezetői dicséret adható:
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 területi versenyen, megyei, országos versenyen elért helyezésért,
 iskola hírnevét öregbítő, kiemelkedő tevékenységért.
Nevelőtestületi dicséret adható:
 példamutató magatartásért, kiemelkedő tanulmányi munkáért,
 kiemelkedő tanulmányi- és sportmunkáért, közösségi munkáért, tevékenységért
14.4. Kiváló tanulók részére alapított díjak, jutalmazás elvei
„Az iskola kiváló tanulója” cím adható, ha a tanuló nyolc év alatt év végén kitűnő, vagy jeles
(1 vagy 2 négyese van) tanulmányi eredményt ért el, eredményesen szerepelt a tanulmányi
vagy sportversenyeken, kiemelkedő közösségi munkát végzett. A jutalom lehet oklevél,
ajándéktárgy, serleg…, melyet a bizonyítvánnyal együtt adományozunk.
A tanévek végén minden tanuló, aki a jutalmazás elveiben felsorolt szempontok
valamelyikének eleget tesz oklevelet, aki tanulmányi téren kitűnő eredményt ér el, vagy 1-4.
évfolyamon max. 1 db négyese, ill. 5-8. évfolyamon max. 2 db négyese van, könyvjutalmat
kaphat.
Ha a tanuló a lezárt időszakban (félév és egész évre) legalább 4,80 átlaggal teljesítette a
követelményeket, tantárgyi dicséretben részesülhet.
14.5. Büntetés elvei
Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
 vagy a házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt vagy bármely módon
árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
14.6. A büntetés formái
szaktanári figyelmeztetés, napközis nevelői figyelmeztetés; osztályfőnöki figyelmeztetés,
intés, megrovás; intézményvezetői figyelmeztetés, intés, megrovás;
nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrovás.
 Szóbeli figyelmeztetés, amely az e-naplóba kerül bejegyzésre – adott hónapban
vesszük figyelembe.
 Osztályfőnöki, intézményvezetői, nevelőtestületi intés: amely az e-naplóba kerül
bejegyzésre, változónál jobb magatartás nem lehet.
 Megrovás, melyet az osztályfőnök, nevelőtestület vagy az intézményvezető adhat: az
e-naplóba kerül bejegyzésre, rossznál jobb magatartás nem lehet.
 Áthelyezés másik iskolába.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni pozitív és negatív irányba a nevelőtestület
határozata alapján.
15. FOGYASZTÓVÉDELEM
Fogyasztóvédelmi oktatás célja: a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulóban.
Ennek fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és alkalmazni tudják az alábbi
fogalmakat:
Környezettudatos fogyasztás: középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő
fogyasztás és fogyasztásmentesség között.
Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése
a.) az alapvető szükségletek kielégítéséhez
b.) veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz
c.) a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között
40

d.)
e.)
f.)
g.)

a választáshoz szükséges tények ismeretéhez
jogos panaszok tisztességes rendezéséhez
egészséges és elviselhető környezetben való élethez
a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszóláshoz.

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez
fontos a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése.
Szociális magatartásunk sokféle hatás mentén a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A
tudatos fogyasztóvá válás, s az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú
folyamat. Ebben a folyamatban a tanuló megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat,
megtanulja, hogyan viselkedjen piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói
érdekeinek érvényesítésére. Ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, hozzáállást,
értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében.
A kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret,
a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése. Később az 5-8. évfolyamokon már
megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztéssel a jogismeret, szolgáltatásismeret, a fogyasztói
értékrend, a vállalkozásismeret. Az iskolai programokban a pszichológiai motívumokra és a
helyes értékrend alakítására kell a hangsúlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás nem
tudományos vagy technikai kérdés, hanem inkább az értékek kiválasztásával, a tudatos
beállítódással kapcsolatos viszony. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing, a
reklám szerepét. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét, valamint a
gazdaságosságot és a takarékosságot.
16.LÁZÁR ERVIN PROGRAM
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm.
határozat alapján iskolánk, a Szigetköz Körzeti Általános Iskola és AMI a 2019-2020-as
tanévtől kezdődően a Győri Tankerületi Központ koordinálásával részt vesz a Lázár Ervin
Programban, amely
szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–
8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal
ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek,
illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.
A Lázár Ervin Program kultúrstratégiai célja:
Az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése,
önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása
szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt
felelőssége. A Program segíti a kultúrafogyasztóvá nevelést, a tanórai kereteken túlmutató
információátadást. Lehetőséget teremt arra, hogy a diákok a tanórákon kívül játszva,
szórakozva is szerezhessenek ismereteket.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága által meghatározott
lehetséges programelemek évfolyamonként:
1. évf.: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben
2. évf.: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
3. évf.: Színházi előadás saját játszóhelyen ( kőszínház )
4. évf.: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben vagy
koncerttermekben
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5. évf.: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen ( kőszínház )
6. évf.: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen ( Fővárosi Nagycirkusz )
7. évf.: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
8. évf.: Színházi előadás bemutatása Budapesten ( kőszínház)
Alapszabály: minden 10 tanuló után 1 fő kísérőt ( pedagógust/szülőt ) lehet számítani. A
hiányzó tanulók színházlátogatását pótlólag kell megszervezni.
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