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INTÉZMÉNY ADATAI
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győr Tankerülete:
074032- intézményi kód
Az intézmény neve: Pilinszky János Általános Iskola
OM azonosító: 030602
Cím: 9082 Nyúl, Jókai u. 21.
Honlap: www.pilinszky-nyul.eu
E-mail: iskola@pilinszky-nyul.eu
Tel: 96/364-046
Intézménytípus: 8 évfolyamos általános iskola
Fenntartó: Győri Tankerületi Központ Győr, Liszt Ferenc utca 17.
Beiskolázási körzete: Nyúl község közigazgatási és Pannonhalma területe
Ellátott feladat:













Általános iskolai nevelés, oktatás;
SNI gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása;
Általános iskolai napközi otthonos ellátás,
SNI gyermekek napközi otthonos ellátása,
Általános iskolai tanulószobai ellátás,
SNI gyermekek tanulószobai ellátása
Iskolai diáksport tevékenység,
Logopédiai ellátás;
Gyógypedagógiai ellátás;
Egész napos iskola
Emelt óraszámban idegen nyelvoktatás
ökoiskola
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Jogszabályi háttér
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: Nkt.),
kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. EMMI
rendelet, (továbbiakban: KR],
a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. r.
Rendelet, (továbbiakban: NAT);
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
32/2012. ( X. 8.) EMMI rendelet
a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI r. (Vhr.)
a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.
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NEVELÉSI PROGRAM
A pedagógiai program tartalmát a közoktatásról 2011. évi CXC. törvény a
Nemzeti Köznevelésről szóló törvény határozza meg.
A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes
hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a
felnövekvő nemzedékek hazafias nevelése és minőségi oktatása érdekében, az
Alaptörvényben foglalt művelődéshez való jog, a nemzetiségek anyanyelvi
oktatáshoz való jogának megvalósítása, a köznevelés résztvevői kötelességeinek
és jogainak meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító köznevelési
rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő
törvényt alkotja:
A pedagógiai program a köznevelésről szóló törvény előírása szerint,
valamint a helyi pedagógiai rendszer alapján magában foglalja:
 A nevelési programot;
 A helyi tantervet;
 A tantárgyi tanterveket;
 Az egészségnevelési és környezetnevelési programot;
 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
programját;
 A tanulók értékelésének helyi szabályait az egyes
tantárgycsoportok vonatkozásában;
 A fizikai állapotmérés feladatait, értékelését, a mérési
eredmények számítását;
 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét;
 Egész napos iskola megszervezését
 Az emelt óraszámban történő idegen nyelvoktatást angol és német
nyelvből.
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1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,
eljárásai

Az iskola pedagógiai programja meghatározza
Köznevelési törvény értelmében az általános iskola felkészíti tanulóit –
érdeklődésüknek,

képességeiknek

és

tehetségüknek

megfelelően

–

a

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való
beilleszkedésre.
A törvényi előírás értelmében, iskolánkban átfogó célként jelöljük meg,
hogy az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő tanulók személyes adottságai és
lehetőségei - pedagógiai irányítással - mind teljesebben kibontakozzon.
CÉLOK
Diákjaink felelős polgárrá,
tisztességes
és
emberséges,
alkotásra és boldogságra képes
emberré váljanak.

FELEDATOK
Az egyéni élmények szerzését, az
egyéni képességek kibontakozását
segítő programok, órai és tanórán
kívüli
tevékenységek:
szakkörök,
kirándulás,
zenetanulás,
kézművesség, iskolanapok

A
harmonikus
személyiség
kibontakoztatásához
szükséges
szellemi, érzelmi és testi képességek
fejlesztése

A
harmonikus
személyiség
kibontakoztatásához
szükséges
szellemi, érzelmi és testi képességek
fejlesztése.
A tanulók személyiségét fejlesztő
programok beépítése az osztályfőnöki
munkába.
Váljék
képessé
az
önálló A diákok számára életkoruknak
véleményformálásra, cselekvésre, megfelelő formájú és jelentőségű
önálló tájékozódásra.
döntési helyzetek gyakorlása.
A
tanulók
kulcskompetenciáinak A tanítási stratégiák alkalmazásában a
egyénre szabott fejlesztése.
differenciálásra törekvés biztosítása.
-

Elsajátíthatja a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket, készségeket,
képességeket.

-

Képessé válik önálló ismeretszerzésre, tanulásra, önmaga folyamatos
fejlesztésére, kibontakoztatására.
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Érdeklődés, illetve szándék alakul ki benne a hosszú távú (egész életen
át tartó) tanulásra.

-

Képessé válik a különböző közösségekben való beilleszkedésre,
együttmunkálkodásra.

-

Alkalmassá válik a társadalmi értékek közötti eligazodásra, kedvező
döntésekre, célszerű válaszokat képes adni környezetének aktuális
kihívásaira.

-

Képessé válik személyes boldogulásához szükséges információk
befogadására.

-

Megalapozza az egészséges testi-lelki szokásainak kialakulását,
fenntartását.

-

Képessé válik a művészeti élmény befogadására és kifejezésére.

-

Felismeri,

hogy

mindenkinek

hozzá

kell

járulnia

környezetünk

természetes folyamatainak biztosításához, harmóniában kell élnie a
természettel.
-

Elmélyíti a lakóhely szellemi, kulturális értékeit.

A pedagógiai programban meghatározott átfogó pedagógiai célok és
feladatok az intézmény éves munkatervbe épülnek be. Az intézmény éves
munkatervében

határozzuk

meg

feladatokat,

pedagógiai

tevékenység

a

a

pedagógiai
fő

célokhoz rendelt

irányait,

a

célok

aktuális

időarányos

teljesítésének kritériumait.
A pedagógiai program átfogó céljai és az éves iskolai munkaterv
iránymutatása alapján a különböző közösségekhez rendelt - évfolyamos
közösségek,

osztályközösségek,

szakmai

munkaközösségek,

napközis

közösségek, sportközösségek, művészeti csoportok, egyéb kisebb közösségek –
speciális célokra és feladatokra való lebontással valósulnak meg. A speciális célok
és feladatok a különböző közösségek fejlesztési programjaiban (tantervek,
tanmenetek, képzési programok, foglalkozási tervek, projekt tervek, munkatervek,
stb.) jelennek meg.
Feladatok:
Az átfogó célokra épülő alapvető pedagógiai feladatunk:
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 A kompetencia alapú oktatás és pedagógiai rendszerrel kapcsolatos új
tudásbázis megalapozását segítő minőségi oktatási, nevelési kultúra és
gyakorlat kialakítása.
 A korszerű tanulásszervezés, a modern pedagógiai módszerek
alkalmazása az iskolában, terjesztése a kistérségben.
 A

tanulási

folyamatban

a

tanulók

képességeinek

és

kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése az
esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése.
 Az SDT használatára alkalmas pedagógiai környezet létrehozása.
 Modellértékű intézményi szerep kialakítása.
 A célok megvalósítása érdekében a helyi fejlesztések, innovációk
folyamatosságának gyakorlattá tétele.
 Tanulmányi kirándulások, erdei iskola, kulturális programok szervezése,
amely a tananyag elsajátítását interaktív módon segíti.
 Az oktatási intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése, a már
kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások
adaptálása. (Jó gyakorlatok átvétele, átadása).
 Átfogó mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működtetése.
Módszerek, eszközök, eljárások
Nevelési céljaink megvalósítását pedagógusaink sajátos módszerekkel és
eszközökkel segítik.
Alapelvünk:


Nevelő-oktató munkánk eljárásai, eszközei igazodjanak a gyermekek

életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok
személyiségéhez.


Képességfejlesztő munkánk során széles körben támaszkodjunk a

digitális pedagógiai módszereire, eszközeire, az IKT eszközökre használatára.
A leggyakrabban alkalmazott módszereink:
o A meggyőzés módszerei: oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés,
tudatosítás.
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megszervezésének

projektmódszer,

kooperatív

korszerű

módszer,

módszerei

és

drámapedagógia,

eljárásai:
témahét,

tantárgytömbösített oktatás, moduláris oktatás, IKT-val támogatott tanulás,
műveltségterületen szervezett oktatás, csoportmunka, egyénre szabott
tanulás,

differenciált

metodikák,

integrációs

felkészítés,

szerepjáték,

prezentáció, értékelő esetmegbeszélések, problémamegoldó fórumok, stb.
o Az oktatás, nevelés sikerességét elősegítő módszerek (felügyelet, ellenőrzés,
elismerés, befogadást segítő módszerek, dicséret, jutalmazás, büntetés,
figyelmeztetés, elmarasztalás, stb.).

Személyiségfejlesztő nevelés
Differenciált tanítás-tanulásszervezés
o belső motiváció kialakítása, fejlesztése;
o a tanulók cselekvő módon vegyenek részt a tanulásban,
o a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának feltárása,
o a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése,
o sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a

különleges

bánásmódot igénylő gyerekek nevelésében,
o a

tanulásszervezési

tehetséges

tanulók

módok

alkalmazkodjanak

fejlesztési

igényeihez,

az

egyes

támogassák

a

területeken
tehetségek

felkutatását,
o az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti
formákat kell kialakítani.
Fejlesztési területek
o Az erkölcsi nevelés
o Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
o Állampolgárságra, demokráciára nevelés
o Önismeret, társas kultúra
o A családi életre nevelés
o A testi és lelki egészségre nevelés
o Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
o Fenntarthatóság, környezettudatosság
o Pályaorientáció
10
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o Gazdasági és pénzügyi nevelés
o Médiatudatosságra nevelés
o A tanulás tanítása
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Nevelési céljaink megvalósításának sikerkritériumai a 8. évfolyam végén:
Pedagógiai munkánkat sikeresnek tartjuk, ha


új tudáselemekkel gazdagított, további tanulásra, művelődésre motivált

tanulók kerülnek ki iskolánkból;


rendelkeznek olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel,

képességekkel, kompetenciákkal, amelyekre a középiskolákban sikeresen
támaszkodhatnak,


a kompetenciaméréseken matematikából és szövegértésből

képességpontjaik az országos átlagot elérik, vagy túlhaladják;


a középiskolai beiskolázás 100%-ban sikeres,



elsajátították az alapvető viselkedés- és magatartásformákat,



a rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé váljék,



van elképzelésük közelebbi jövőjüket illetően,



a végzősök legalább 50%-a érettségit adó iskolában tanul tovább,



a végzettek középiskolai visszajelzése pozitív (minimum 66%-ban

sikeresen helytálltak),


a végzett tanítványaink néhány év eltelte után a visszajelzések alapján

legalább 60 % - ban sikeresnek tartják magukat.
1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A személyiség értelmezése
A személyiség a különböző szintű és funkciójú komponensek strukturált, dinamikus
egysége.
A személyiségfejlesztés (nevelés) színterei
-

tanórai nevelés,

-

tanórán kívüli nevelés,

-

iskolán kívüli nevelés.

Alapelvünk a személyiségközpontúság és a differenciálás elvének biztosítása.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt feladataink:


A kognitív kompetencia területén
A megismerési és felfedezési vágy fejlesztése;
Az alkotási vágy fejlesztése;
12
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A beszéd és beszédértés fejlesztése;
Tanulási sikervágy növelése,


A szociális kompetencia területén
A szociális képességrendszer fejlesztése,
A szociális szokások kialakítása,
A pozitív magatartási normák példaképpé formálása,
A nyugodt légkör biztosítása,
A segítőképesség és együttműködési képesség fejlesztése,
Közösségi programok együtt-cselekvési szituációk szervezése,



A személyes kompetencia területén
Az önértékelő képesség fejlesztése;
A reális önértékelés és önbecsülés kialakítása,
Az önmegismerő képesség kialakítása,
A környezettudatos magatartásra nevelés,



A speciális kompetencia területén:
Az alkotóképesség és kreativitás fejlesztése,
A megfelelő motivációs bázis kialakítása,
Az önmegvalósítás képességének biztosítása.
A személyiségfejlesztés kiemelt feladatai az iskolai foglalkozások, a tanórák

a napközi otthon, a zenei és művészeti képzés, a szakköri a sportköri és egyéb
foglalkozások programjaiban a fejlesztés jellegéhez illeszkedve konkrétan
megjelennek.
A

személyiségfejlesztés

eredményeit

mérő

módszerek,

eszközök

iskolánkban rendszerbe illeszkednek, hagyománnyá váltak. Az eredmények
visszacsatolására az egészséges fejlesztési folyamat biztosítása érdekében
különös gondot fordítunk.
1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai
Az egészség (testi, lelki és szociális jólét) alkalmazkodóképesség a
környezet változásaihoz. Az egészségfejlesztés a személyi és szociális fejlődési
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program egyik kulcseleme, ezért kitüntetett helye van az iskolai nevelés
folyamatában.
Az egészséges életmód elemeit képező attitűdök már nagyon korán a
kisgyermekkorban szerveződnek, majd a személyiségfejődés során további
strukturálódást követően sajátos belső értéket alkotnak.
A mai átlag család nem mindig tud eleget tenni, vagy gyakran nem fordít
elég gondot egészségfejlesztési feladatának ellátására, ezért az ilyen esetekben
megnövekszik a nevelési intézmények szerepe. Az iskolai egészségnevelés célja,
hogy a

tanulók

megértsék

a

saját

egészségvédelmük

jelentőségét,

és

rendelkezzenek azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel
környezetüket, egészségi feltételeik javítását, az egyes emberek, valamint a
közösség egészségének a védelmét cselekvően képesek lesznek megteremteni.
Ennek érdekében feladatunk:
 A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének elősegítése.
 Pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakítása.
 Konfliktuskezelési megoldások megtanulása. (5. évfolyamon foglalkozás
szervezése.)
 A fiatalok felkészítése arra, hogy önálló felnőtt életükben legyenek képesek
életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt
kialakítani, konfliktusokat megoldani.
 Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a
tömegközlekedési

eszközök

használatára,

a

balesetek

elkerülésének

módjaira.
 A környezet – elsősorban a háztartás, a közlekedés és a veszélyes anyagok –
leggyakoribb

egészséget,

testi

épséget

veszélyeztető

tényezőinek

megismertetése.
 Káros függőségekhez vezető szokások és életmódok: dohányzás, alkohol- és
drogfogyasztás kialakulásának megelőzése.
 Az áldozattá válás elkerülése.
 A családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatra történő felkészítés.
 Az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként
való tiszteletére nevelés.
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 A beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartás fejlesztése.

Az egészségnevelés színterei iskolánkban
Környezetismeret; természetismeret; egészségtan; osztályfőnöki és biológia óra;
Projekt témájaként
Témahét
Úszás
Erdei iskola (3. vagy 4-5. évfolyamon- Bakony- Fertő-Hanság –)
3. óra utáni szünetet minden tanuló az udvaron tölti, kivéve, ha az időjárás ezt nem
teszi lehetővé.
Mindennapos testnevelés bevezetése felmenő rendszerben.
Kirándulás tervezése évfolyamonként:
Cél: az intézményünk tanulói a nyolcadik évfolyam végére ismerjék meg
 első – lakóhelyüket és Győr Állatkertet
 második- Zirc – Bakony környékét
 harmadik – Pannonhalma – Győr nevezetességeit
 negyedik – Mosonmagyaróvár- Szigetköz
 ötödik – Veszprém – Balatonfüred- Tihany vagy Sopron- Nagycenk környékét
 hatodik- Esztergom – Visegrád- Szentendre
 hetedik – Budapest vagy Szombathely- Kőszeg-Velem
 nyolcadik – Székesfehérvár és környéke vagy Balaton- felvidék vagy EgerAggtelek
Tanórán kívüli egészségfejlesztési lehetőségek:


osztályprogramok



nyári táborok



iskolai és DSE sportkörök



véradás szervezésében segítség



egészségnap, egészségvetélkedő



gyógytestnevelés



iskolaorvos, védőnő, fogorvos
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A heti osztályonkénti négy testnevelés órán túl a DSE-vel együttműködve minden
nap vannak edzések.
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Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
Az iskolában, háztartásban, közlekedés során mindenkit érhet kisebb vagy
nagyobb sérülés, baleset, s bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy
segítséget kell nyújtani mások számára is. Sokszor a helyszínen nyújtott első
segítség életet menthet, vagy meghatározza a gyógyulás súlyosságát, kimenetelét
is. Az időben és jól felismert segítségnyújtással megállíthatjuk a sérülés további
romlását is.
Az

elsősegélynyújtás

hasznos

ismeretek

nyújt

az

alapvető

elsősegélynyújtás módokról, a sérülések súlyosságának felismerhetőségéről, az
ellátás gyakorlati alkalmazásáról.
Az elsősegélynyújtás bárki által végzett olyan egészségügyi tevékenység,
aminek célja a hirtelen egészségkárosodás megállapítása vagy feltartóztatása.
A 6. osztályos elsősegélynyújtás ismeretek célja:


Felkelteni a tanulók érdeklődését szervezetük felépítése, működése és
változásai iránt. Megláttatni a szervezetében zajló változások okát és
következményeit.



Tudatosítani

a

környezet,

az

életmód,

és

az

egészség

ok-okozati

összefüggéseit.


Kialakítani az egészséges életvitel igényét, és szokásrendszerét.



Elsajátíttatni és gyakoroltatni a segítőkész emberi magatartás, valamint az
elsősegélynyújtás elemi ismereteit.

A 8. osztályos elsősegélynyújtás ismeretek célja:


Bővíteni a 6. osztályban megszerzett ismereteket.



Kialakítani a sérült és beteg emberek iránti segítségnyújtás igényét, bemutatni
lehetőségeit, elsajátíttatni formáit.



Segíteni az egészségmegőrzést szolgáló szokásrendszerek elsajátítását és
gyakorlását.



Elsajátíttatni a betegápolás és elsősegélynyújtás legfontosabb ismereteit.

17

Pilinszky János Általános Iskola

Nyúl

030602

1.4 .A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A közösség értelmezése
„A közösség olyan emberi együttélés, amelyet közösségi érdek, közös cél,
közös értékrend és tudat tart össze.”
A közösségi nevelés színterei
A tanítási foglalkozások (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák);
A szabad idős foglalkozások (napközi otthonos foglalkozások, diákönkormányzati összejövetelek, szakkörök, sportkör, versenyek, vetélkedők, erdei
iskola tanulmányi kirándulások, iskolai könyvtár, stb.).
Alapelvünk annak elfogadása, hogy a közösségi tevékenység keretei
között

az

egyén

pozitív

hatásai

megsokszorozódnak,

az

egészséges

szocializációja megvalósulása érdekében.
Hisszük és valljuk, hogy a gyermek közösségi magatartását az alapvető
szociális kötődéseket, a közösségbe való beilleszkedést alapvetően a család
határozza meg. A közösségnevelés szempontjából a család a legalapvetőbb
közösség.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt feladataink:


Az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakítása.



Élményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlesztése.



A közösségi szokások, normák elfogadtatása.



Az együtt

érző

magatartás,

a

közösség

iránti felelősségtudat

kialakítása.


A harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztése.



A szabad idő hasznos, kulturált eltöltésére való nevelés.

A közösségfejlesztés (nevelés) céljaival, kiemelt feladataival összhangban
az

aktuális

feladatokat

és

tevékenységeket

a

nevelőtestület

a

szülők

közösségével, a diákönkormányzattal és az iskolában foglalkoztatott valamennyi
dolgozóval egyeztetve – kötelező feladatként – határozza meg. Az aktuális
feladatok és a kapcsolódó elvárások az évenként elkészített munkatervekben,
közösségfejlesztési programokban, egyéni fejlesztési tervekben jelennek meg. A
teljesítmények értékelését a munkaközösségek koordinálják.
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1.4.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:
A közösségnevelésnek számos színtere megtalálható az oktatási intézményben
a tanítási órákon az alábbi munkaformák keretein belül:
 kooperatív tanulás
 egymástól való tanulás
 csoport és páros munkák
1.4.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
Az osztályfőnöki feladatok között kiemelt tevékenység a közösség
fejlesztése, amit az alábbi területeken valósíthatók meg
 osztályprogramok szervezése
 osztályfőnöki órákon a „Egyszer mi is felnövünk” program alkalmazása
 a település kulturális életében történő bekapcsolódás (falunapok, Nyúli
Húsvét, Öregek napja, faluszinten nemzeti ünnepek megünneplése,)
 hagyományápolás. népi jeles napok felelevenítése, eljátszása,
 színjátszó kör
 iskolai nemzeti ünnepélyek
 filmklub.
1.4.3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:
Az iskolai DÖK a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek
keretében önállóan intézik saját ügyeiket. Életkori sajátosságaikból kifolyólag
általános iskolánk 3-8.évfolyamon működik, de itt is a segítő pedagógus irányítása
mellett, sokszor a pedagógus-közösséggel együttesen.
Iskolánk diákönkormányzata
demokratikus

úton

választja

minden év szeptemberében újraalakul,
saját

vezetőit,

tisztségviselőit.

Ezután

megfogalmazzák azokat a célokat, feladatokat, melyeket az adott évben
megvalósítani kívánnak irányítása mellett, sokszor a pedagógus-közösséggel
együttesen.
A diákönkormányzat éves munkaterv alapján működik, amely az iskola
éves munkatervére épül a diákság képviselőinek a jóváhagyásával készül.
 papírgyűjtést szervez
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 farsangi bálokat
 gyermeknapot
 őszi túrát
 Mikulás programok
 ádventi vásárt
 karácsonyi ünnepélyeket
 alkalmi szervezésben külföldi kirándulás,
 színházlátogatás szervezése.
1.4.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
 Jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a
tevékenységet segítő külső szakemberekkel.
 A csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az
önfegyelem fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása.
 Tartós aktivitásra ösztönzés.
 Erős érzelmi-értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése.
 Olyan csoportok kialakításának segítsége, amelyek az emberi kapcsolatok
pozitív irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére.
Területei:
Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények
eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók
számára gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat szerveznek a
lakóhely

és

megismerése

környékének

természeti,

történelmi,

céljából.

tanulmányi

kirándulások

A

kulturális

értékeinek

költségét

a

Győri

Tankerületi Központ által meghatározott feltételek szerint tervezendő.
Osztálykirándulások.

Az

iskola

nevelői

a

tantervi

követelmények

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok
számára

évente

egy

alkalommal

osztálykirándulást

szerveznek.

Az

osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb
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szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan
hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények
teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több
napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy
tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett
táborozások. A 3-4-5. évfolyam valamelyikén kell az erdei iskolát
megszervezni a Győri Tankerületi Központ által előírt feltételek alapján.
A szülők és az osztályfőnök kérése alapján lehet más iskolai évfolyamon is
erdei iskolát szervezni. A foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel
önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola
nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra,
hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő
családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt
tudjanak venni.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó
foglalkozás.
követelmények

Egy-egy

tantárgy

teljesítését

néhány

szolgálják

témájának
a

feldolgozását,

különféle

a

közművelődési

intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az
e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati
lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a
programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok –
elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak
venni.
Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére
kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő
igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programokat

szervez

(pl.

túrák,

kirándulások,

táborok,

színház-

és

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős
rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek
kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb
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szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan
hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
Sportfoglalkozások.

Diákjaink

számára

délutánonként

intézményünk

sportfoglalkozásokat szervez. Iskolánk két országos sportprogramban vesz
részt:
 Bozsik program
 Gyermekatlétika programban
 Nyúli Sport Club utánpótlás nevelés (foci)
 Kölyök Atlétika
Azon a diákok részére, akik az említett programban nem vesznek részt,
tömegsport keretében sportfoglalkozásokat szervezünk az adott tanév igényeinek
megfelelően:
 szivacskézi- alsó tagozaton
 kézilabda – felső
 kosárlabda
 foci
 asztalitenisz
Néptánc foglalkozásokat alsó tagozatban szervezzük meg 1-4. évfolyamon
heti egy órában.
Majorette foglalkozások tanórán kívül a Nyúli Sporttwirling Egyesület szervezi
meg diákjaink számára.
1.5. A pedagógusok helyi feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri
leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az
alábbiakban határozzuk meg.


a tanítási órákra való felkészülés,



a tanulók dolgozatainak javítása,



a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
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a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák
vezetése,



különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,



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 igazgató által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés,



iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,



szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,



osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva - az

igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét
figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre


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



Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
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Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart
az osztály szülői munkaközösségével.



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



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



Szülői értekezletet tart.



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



Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.



Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.



Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására

mozgósít,

közreműködik

a

tanórán

kívüli

tevékenységek

szervezésében.


Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.



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



Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
Az iskola pedagógiai programja a törvényi előírás szerint külön-külön
fejezetben foglalkozik:


a

beilleszkedési,

magatartási

nehézségekkel

küszködő

gyermekek

fejlesztésével;


a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységekkel;



a szociális hátrányok enyhítését segítő tanulók nevelésével.
Az említett fejezetek célcsoportját többségében a hátrányos helyzetű és a

sajátos nevelési igényű gyermekek alkotják.
Iskolánkban figyelemre méltó arányban jelen vannak, illetve a belépő
gyermekekkel együtt érkeznek HH, HHH és SNI tanulók. Nyilvántartásunkban
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szereplő HHH és SNI gyermekek integrált oktatásban részesülnek. Befogadó
intézményként működünk, a sajátos igényű gyermekek oktatását, nevelését
integrált keretben valósítjuk meg, biztosítva a célcsoportban szereplő tanulók
részére – speciális végzettségű szakemberek közreműködésével - a habilitációs
és rehabilitációs fejlesztést.
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Az integrációs nevelés célja:


az eltérő családi háttérrel, különböző képességekkel és fejlettséggel
rendelkező gyermekek együttnevelésének hatékony megvalósítása;



az esélyegyenlőség érvényesítése: Minden gyermek – függetlenül attól, hogy
sérülés

vagy

egyéb

ok

következtében

fejlődése

akadályozott

–

megkülönböztetés nélkül vehessen részt az intézményes nevelésben;


a fogyatékosság típusához és a fokához illeszkedő fejlesztésüket korszerű
módszerek és tanulásszervezési módok alkalmazásával tesszük teljesebbé.

Az integrációs nevelés feltételei:


az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal és jogi ismeretekkel
rendelkező pedagógusok;



speciális képesítéssel rendelkező szakemberek (gyógypedagógus, fejlesztő
pedagógus, logopédus, stb.);



a befogadó neveléshez szükséges iskolai környezet kialakítása;



tantermek, fejlesztő terem – megfelelő technikai felszereléssel;



a hatékony fejlesztéshez segítő programok, tantervek;



a fejlesztést, nevelést támogató partnerek.
Az integrációs

nevelés

feltételeinek

javítását,

korszerű

fejlesztését

folyamatosan előtérbe helyezzük, prioritásként kezeljük.
Az integrációs nevelés feladatai:


a

HHH

és

SNI

tanulók

nyilvántartása,

évenkénti felmérés

(jegyző,

ifjúságvédelmi felelős);


az

óvoda-iskola

átmenet

segítése

(iskola-alkalmassági

vizsgálatok,

bemenetmérések PREFER, DIFER),


egyéni

fejlesztési

tervek

feljegyzések

készítése,

a

fejlődést

követő

naplóvezetés;


egyéni haladást, tanulást segítő fejlesztés alkalmazása (tanulás tanítása,
tanulástechnikai elemek kiválasztása, differenciált tanulásszervezés;



korszerű, új módszerek alkalmazása: projektmódszer, kooperatív tanulás,
drámapedagógiai, esetmegbeszélés, stb.,



multikulturális tartalmak bevezetése (más népek kultúrájával kapcsolatos
projektnap, projekthét, stb.);
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kulcskompetenciákat fejlesztő képzési rendszer és eszköztár alkalmazása a
foglalkozásokon;



kompetencia alapú, árnyalt, személyre szabott tanulóértékelés folyamatosan;



az együttműködést segíteni tudó partneri kör kialakítása, működtetése
(gyermekjóléti szolgálat, iskolaorvos, védőnő, nevelési tanácsadó, szülők, civil
szervezetek);



az integrációs nevelés eredményességének átfogó értékelése tanévenként.
Az integrációs feladatok összhangban vannak az iskolai és önkormányzati

közoktatási esélyegyenlőségi tervben, valamint az ÖMIP-ben és az IMIP-ben
megfogalmazott célokkal és feladatokkal.
A HHH és SNI gyermekek fejlesztését segítő helyi programok


SNI pedagógiai program és tanterv



Hátrányos

helyzetű

tanulók

integrációs

és

képesség-kibontakoztató

felkészítésének pedagógiai rendszere (Készült a 2007-2008. tanévben, a
minisztériumi program alapján)
A programok az iskolai pedagógiai program mellékletét képezik.
Az integrációs felkészítés sikerkritériumai


a HHH tanulók évfolyamismétlés aránya nem haladja meg az országos
átlagot;



az országos kompetenciaméréseken a HHH tanulók teljesítménye megközelíti
az országos átlagot;



az iskolai lemorzsolódás minimális;



a célcsoporton belül az igazolatlan hiányzás nem jelentős;



a szegregáció-mentesség biztosított az iskolában



a szabadidős programokban való részvételi lehetősége van.

1.6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Fogalomértelmezés
A képesség valamely tevékenységre, cselekvésre való alkalmasság és
annak mértéke.
A tehetség az a képesség, amely az emberi tevékenység egy bizonyos
területén az átlagost meghaladó teljesítményt hoz létre.
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A képesség- és tehetségfejlesztéssel kapcsolatos alapelveink:
-Pedagógiai munkánkban a gyermekek adottságait és lehetőségeit figyelembe
véve a differenciált fejlesztést alkalmazzuk.
-Valljuk, hogy a gyermekek nagy többsége valamilyen területen tehetséges,
fejlődését ebben a meggyőződésben szervezzük, irányítjuk.
-Új szemléletű képességfejlesztés kívánunk megvalósítani, kompetenciafejlesztő programcsomagok alkalmazásával, korszerű tanulásszervezéssel,
IKT alapú eszközök alkalmazásával.
A képesség- és tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, tevékenységek


A gyermekek képesség-fejlettségének vizsgálata, megállapítása (Difer teszt
alapján képességmérések, tehetségazonosítás).



A képességfejlesztés szervezeti formáinak meghatározása.



A

képesség-együttes

pedagógiai

fejlesztési

tartalommal,

folyamatának

kompetencia

szervezése,

alapú

korszerű

programcsomagok

alkalmazásával, IKT eszközök felhasználásával, új szemléletű nevelési
rendszerben.


A

képességfejlesztés

folyamatában

folyamatos

eredménymérés,

visszacsatolás.


Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, értékelése,
szükség esetén intézkedés.



A tehetségesek célcsoportjának fejlesztése, irányítása, a fejlesztés sokszínű
lehetőségének feltárása, megszervezése.



A fejlődés eredményeinek követése, visszacsatolás.



A hiányosságok okainak felderítése, egyedi segítségnyújtás, szakmai
irányítás;



Az

esélyegyenlőség

megteremtése,

a

hátrányban

szenvedő

diákok

képességeinek fejlesztése;


A tehetségesek nyilvántartása.



Tehetségpontok pályázat alapján a tevékenységek szervezése (Támop 3.4.4.)

Tehetségfejlesztő területek:
-

matematika logika
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A képesség- és tehetségfejlesztést segítő foglalkozások
Tanórai differenciálás, foglalkozás, szakkörök, sportkör, pályaválasztási
tanácsadás,

tehetségfejlesztő

foglalkozások,

felzárkóztató

foglalkozások,

napköziotthonos ellátás, könyvtár, zeneiskola, táncoktatás, ÖKO program, erdei
iskola, versenyek, vetélkedők, projektnapok, rendhagyó órák szervezése iskolán
kívül pl. múzeumpedagógiai órák) stb.
Tanulmányi versenyeken való részvétel:
-

Az Oktatási Hivatal által meghirdetett versenyek

-

Győr és környék iskolái által meghirdetett tanulmányi versenyek

-

Iskolánk Pilinszky- napi versenyei

-

Intézményünk minden évben a következő versenyekre készíti fel tanulóit
-

Holenda Matematika Verseny

-

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

-

Bolyai Csapat Versenyek (magyar, matematika, természetismeret)

-

Diákolimpiai sportversenyek

-

Intézményi Bozsik program versenyei

-

Éneklő Ifjúság

A képesség- és tehetségfejlesztés folyamatát, eredményességét, a szakmai
munkaközösségek koordinálják.
1.6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
Fogalomértelmezés
Tanulási kudarcnak kitett tanulónak azokat tekintjük, akik képességeik
fejlettségének hiányában, vagy szociális hátrányuk miatt társaiktól lemaradnak,
folyamatos sikertelenség kíséri tanulásukat, aminek következtében egyre
kevesebb lesz önbizalmuk, önbecsülésük, és motiváltságuk.
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A tanulási kudarcban szerepet játszó tényezők


alapismeretbeli

képességbeli,

hiányosság

(szókics,

íráskészség,

beszédkészség, felfogóképesség, logikai készség fejletlensége, háttértudás
hiánya);


magatartás zavar (akaraterő, kitartás hiánya, alacsony igényszint);



tanulási motiváció hiánya (beszűkült érdeklődés, alacsony igényszint, otthoni
környezet, negatív társhatások);



az egyes tantárgyakkal szembeni attitűd alacsony foka (pl. matematika,
nyelvtan, stb.);



hiperaktivitás, mozgáskoordináció zavar, antiszociális cselekedetek, stb.

A tanulási kudarc megszűntetésével kapcsolatos alapelvek


Nevelő-oktató munkánkban előtérbe helyezzük az aktív, cselekedtető
tanulásszervezési eljárásokat.



A tanulás folyamatába beépítjük a projektrendszerű tanulást.



Korszerű,

hatékony

képességfejlesztő,

motiváló

módszereket,

tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk.


Megalapozzuk az élethosszon át tartó tanulás képességeit, a “tudásátadó”
szerep helyett a “tudásfelépítő” szerepet erősítjük.

Tanulásszervezési tevékenység a tanulási kudarc megszűntetése érdekében


az egyéni képességek fejlettségéhez igazodó tanórai tanulás megszervezés;



motiváló tanulási környezet létrehozása;



egyéni korrekció, egyéni segítség;



felzárkóztató programok működtetése;



egyéni foglalkozások szervezése, korrepetálás;



differenciálás a tanulás tartalmában, ütemében;



a szóbeliség nagyobb aránya a tanítási órákon;



a hiányzó ismeretek pótlása,



tanulószobai foglalkozásra történő irányítás.

Az intézményben alkalmazott képességfejlesztő programok
(A programok a tanulási kudarcok okainak felismerése szerint változnak)


CED program (holland differenciáló program)



Dalton program
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SNI speciális program
A

segítő

programok

meghatározását,

alkalmazását,

értékelését

a

munkaközösségek koordinálják.
1.6.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
Fogalomértelmezés
Beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küszködő tanulók közé olyan
tanulók tartoznak, akik nem rendelkeznek a megfelelő életvezetési készségekkel,
nehezen viselik a közösség szabályait, kötöttségeit, a közösségi hierarchiát.
A célcsoport valamennyi tagja egyéni bánásmódot igényel.
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral (BTM) rendelkező gyermekek
nevelésével kapcsolatos alapelveink
-

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködő gyermekeket az okok
feltárása alapján különleges egyéni jellegű bánásmódban részesítjük.

-

Nevelésfilozófiánkban a befogadó nevelés elvét, individuális bánásmódot, az
integrációs nevelés gyakorlatát, inklúzív nevelési módszereket alkalmazzuk.

-

Nevelési határrendszerünkben prioritásként kezeljük az egészséges énkép
kialakítását, a kudarctűrő képesség növelését, az önbizalom és önállóság
erősítését.

Célterülethez kapcsolódó pedagógiai tevékenység
 a

viselkedésbeli

rendellenesség

tüneteinek

megfigyelése,

azonosítása;
 kapcsolatfelvétel a szülőkkel, a problémával összefüggő egyeztetés;
 szürővizsgálat elvégzése, diagnosztizálás speciális szakemberek
közreműködésével,
 terápiák meghatározása, a fejlesztés elindítása, folyamatszervezés,
 egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, alkalmazása, differenciált
foglalkozások szervezése;
 a felülvizsgálat megszervezése,
 személyiségfejlesztő

módszerek

beépítése

az

osztályfőnöki

munkába,


problémamegoldó technikák alkalmazása a fejlesztési folyamatban,



a nevelési helyzetek elemzése,



az önismeret, önbecsülés, önbizalom, ambíció fejlesztését segítő
technikák alkalmazása,



az integrált nevelés alkalmazása,



az egyenlő esélyeket biztosító pedagógiai tevékenység kiterjesztése
az iskolában,



az indulási hátrányok csökkentésére szolgáló programok ( napközi,
felzárkóztató foglalkozás, tanulószoba)



élő kapcsolat a szülői házzal, családlátogatások szükség szerint,
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találkozás

speciális

képzettségű

szakemberekkel;


szoros együttműködés a helyi óvodával, a nevelési tanácsadóval és
a gyermekjóléti szolgálattal.

A

beilleszkedési

zavarral

küzdő

gyermekek

fejlesztését

speciális

képzettséggel rendelkező szakemberek segítik. A fejlődési folyamatot rendszeres
feljegyzés rögzíti.
1.6.4. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása
Iskolai gyermekvédelem célja
 A hátrányos, a halmozottan hátrányos és a sajátos nevelési igényű gyermekek
felderítése, nyilvántartásba vétele, a hátrányosságot okozó körülmények
megállapítása

és

a

következmények

pedagógiai

eszközökkel

történő

enyhítése.


A gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség
kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében
való segítségnyújtás, együttműködés a szakemberekkel.

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:
o a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére,
o az okok feltárására,
o az okok mérséklésére, esetleg megszüntetésére.
A gyermekvédelem feladata


a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel
kísérése,



a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás
biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati
rendeléseken,



a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának
biztosítása igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás,
étkezés stb.),



segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család
szociális és anyagi helyzetétől függően,
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a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába
járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás
kezdeményezése.

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata


a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése,



a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,



családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdekében,



a gyermekjóléti szolgálat tevékenységének segítése,



a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás
kezdeményezése,



tájékoztatást nyújtása a tanulók részére szervezett szabadidős programokról,



együttműködés a szabadidőt szervező kollégákkal, a gyermekvédelmi
felelőssel, az iskolai diákönkormányzattal. a diákönkormányzatot segítő
tanárral.
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos iskola feladatokat az

ifjúságvédelmi felelős koordinálja.

1.6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Fogalomértelmezés
Hátrányos helyzetű az a gyermek, aki családi körülményei, szociális
helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Jogosultságát
a település jegyzője megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos
helyzetű az a gyermek, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője önkéntesen
nyilatkozott alacsony iskolai végzettségéről (a szülő legfeljebb a 8. osztályt fejezte
be).
A szociális hátrányban szerepet játszó tényezők


családi mikrokörnyezet: munkanélküliség, csonka család, alacsony értékrend,
alacsony kulturális igény, családi deviáns jelenségek;



utcai környezet negatív hatása;



tartós betegség;



különböző okok miatt átmenetileg hátrányos helyzet.
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A hátrányosság segítését szolgáló pedagógiai tevékenység célja:


az iskola környezetbe, tanulócsoportokba, való beillleszkedés segítése,



az egyéni képességek, kompetenciák kibontakoztatásának segítése;



az egyéni ütemű fejlődés biztosítása.

A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység:


a célszemély azonosítása, a hátrány okainak feltárása;



az

okokhoz

illeszkedő

hátránykompenzáló

pedagógiai

tevékenység

megszervezése: egészséges tanulási környezet biztosítása, speciális fejlesztő
programokba

való

részvétel,

egyéni

beszélgetés,

szakköri,

könyvtári

programokba, zenei és sport foglalkozásokba való bevonás, érzelmiközösségi nevelés erősítése.


szabad idős programok szervezése a szülők bevonásával;



szociális juttatások: tankönyvtámogatás, étkezési támogatás;



család és iskola kapcsolatok erősítése, családgondozó tevékenység
megszervezésének segítése;



külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása (gyermekjóléti szakszolgálat).
A szociális hátrányok felismerésében kiemelkedő szerepe van az

osztályfőnököknek és a napköziotthon vezetőjének a gyermek környezetével
kapcsolatos információk feltárásában, elemzésében, az okok meghatározásában
és a segítő pedagógiai tevékenység szervezésében. A célcsoport fejlesztését
iskolai szinten a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálja.
1.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
 Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő
nevelők látják el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési
és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki
kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az
osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
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 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
nevelőivel, a nevelőtestülettel, és az intézményi vezetéssel.
Véleményezik:
-

a tanítás nélküli munkanapok szervezését (1 nap DÖK felhasználás)

-

DÖK éves programját

-

iskola alapvető dokumentumainak módosítását

1.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
A partnerközpontú intézmény kialakításnak folyamatában elsődleges az
iskola és a szülői ház kapcsolata.
Az együttműködés célja, hogy
 a szülők tájékozottak legyenek az iskolaiban folyó munkáról, ismerjék
törekvéseinket, gondjainkat, eredményeinket,
 a pedagógusok megismerjék a szülői elvárásokat;
 a gyermek nevelése-oktatása érdekében biztosított legyen az egészséges
együttműködés lehetősége.
Az együttműködés alapja gyermek iránt érzett közös felelősség.
A megvalósulás formája a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai
tevékenység.
Előfeltétele a kölcsönös bizalom, a tájékoztatás és az őszinteség.
Eredménye a családi és iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán
kedvezően fejlődő gyermeki személyiség.
1.8.1. A szülők közösségét érintő együttműködési formák:
Az együttműködés formáit az előzetesen már vázolt pedagógiai
feladatokra építettük, és az alábbi témakör köré rendeztük:
A szülők részéről – a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési
formákat várjuk el:
•

aktív részvételt az iskolai rendezvényeken;

•

ötletnyújtást az előadások témáihoz,

•

őszinte véleménynyilvánítás;

•

együttműködő magatartás,
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a nevelési problémák őszinte megbeszélése közös megoldása;

•

a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzése;

•

szponzori segítségnyújtás.
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Iskolánk a gyermek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási
formákat kínálja:
•

nyílt napok, órák szervezése,

•

rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről,

magatartásáról,
 változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a
helyes viselkedési módokat is;
 előre tervezett szülői értekezletek;
 rendkívüli szülői értekezletek;
 fogadóórák;
 előadások szervezése logopédus, gyógypedagógus fejlesztőpedagógus
nevelési tanácsadó, pszichológus egészségügyi szakember (orvos,
védőnő) meghívásával,
 pályaválasztási tanácsadás,
 családlátogatás indokolt esetben

 közös kirándulás, sport foglalkozások.

1.8.2. Kapcsolattartás az iskola partnereivel
Az iskola partnerei:
 Fenntartói: Győri Tankerületi Központ
 Nyúl Község Önkormányzat
 Győr-Moson-Sopron Megyei Oktatási Hivatal POK
 Szakszolgálat (Győrújbarát)
 Nevelési Tanácsadó (Győr)
 Győr-Moson-Sopron Megyei Rehabilitációs Központ
 Gyermekjóléti Szolgálat
 Aranykapu Óvoda (Nyúl)
 Gyermekorvos, védőnő, háziorvos
 A „Mi iskolánkért” Alapítvány
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 Napsugár Művészeti Iskola
 Szülők Közössége
 Nyúl Sport Club
 Nyúli Sporttwirilng Egyesület
 Nyúli „Bűnmegelőző” Polgárőr Egyesület
 egyházak
Kapcsolattartás formái:
-

hivatalos (levél, e-mail, telefon, meghívó,)

-

alkalmi foglalkozásra vagy rendezvényre orientált

1.8.3. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
DÖK
Az iskolás tanulókat az intézmény életéről, a munkatervben meghatározott
feladatokról,

illetve az aktuális feladatokról az intézmény igazgatója,

a

diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.
A tanulók közösségi munkájáról diákrádión keresztül tájékozódhatnak az
érdeklődők.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az
intézmény igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.
A szülőket az iskola életéről, az aktuális feladatokról az intézmény
igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják.
A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei:
o osztály-család közös hétvége túrázással egybekötve;
o szülői munkahelyen üzemlátogatás;
o családi játékos vetélkedők;

o közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok részvételével.
1.9. A tanulmányok alatti vizsga
1.9.1. A vizsga szabályzata
1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:


osztályozó vizsga,
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2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha


a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,



engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,



ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,



ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát
meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból
elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a
válaszadást befejezné, és ezt igazolja.
4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból –
elégtelen osztályzatot kapott.
5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei
-

osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,

-

javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg.

7. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI
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VIZSGA

ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Erkölcstan
Környezetismeret

SZÓBELI
ÍRÁSBELI

Ének-zene

SZÓBELI
SZÓBELI

Vizuális kultúra

GYAKORLATI
GYAKORLATI

Életvitel és

GYAKORLATI

gyakorlat
Testnevelés és

GYAKORLATI

sport
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Idegen nyelvek

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Erkölcstan

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Történelem

SZÓBELI

Természetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Fizika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Kémia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Biológia

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Földrajz

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Ének-zene

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Hon- és népismeret

SZÓBELI

Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel
és gyakorlat

GYAKORLATI

GYAKORLATI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
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GYAKORLATI

sport
Tánc és dráma

GYAKORLATI

1.9.2. A vizsgaszabályzat hatálya
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 intézmény
igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság
megbízott tagjaira.

1.9.3. A vizsgatárgyak részei és követelményei
A továbbhaladás feltételei a helyi tantervekben tantárgyanként megtalálhatók
1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
A kötelező felvétel az intézményben
Az iskola kötelezően felvételt biztosít:
Nyúl község közigazgatási területén lakó, illetve tartózkodó általános
iskolások részére.
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Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott
naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak
december 31. napjáig tölti be, a szülő kérheti gyermeke felvételét az iskolába.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:


a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; a tanulói lakcímkártyát,



a szülő személyi igazolványát;



a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás
volt);



a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek
nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát
javasolta);



a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;



szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

Iskolaváltás, tanulóátvétel
Más körzetből - 2-8. évfolyamba - érkező tanuló esetében a felvétel helyi
szabályai:


Bemutatandó dokumentumok: A tanuló anyakönyvi kivonata, a szülő személyi
igazolványa, tanuló személyazonosítója az elvégzett évfolyamokat tanúsító
bizonyítvány, az előző iskola által kiadott átjelentkezési lap.



Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő
kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és
szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók
létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy

felső

tagozatos

esetében

az

ötödik-nyolcadik

évfolyamon

tanév

végi

osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz,
hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt
kikéri

az

igazgatóhelyettesek

és

az

érintett

évfolyam

osztályfőnökeinek

véleményét. Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó
tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása
vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója
az igazgató-helyettesek és az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével
dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban
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1.11. A felvételi eljárás különös szabályai
A Győri Tankerületi Központ utasítása szerint jár az el az intézmény az iskola első
évfolyamára történő
beiratkozásnál:
-

határozatban értesíti a felvételi eredményről, vagy elutasításról a szülőket

1.12. Az egész napos iskola ( Nkt.26 §)
A törvény értelmében az (iskolaotthonos) az egész napos nevelést és oktatást a
kötelező tanórai foglalkozások, a nem kötelező tanórai foglalkozások, a napközis
foglalkozások,

a

mindennapos

testedzés

foglakozásai

időkeretében

kell

megszervezni, oly módon, hogy a délelőtti és délutáni tanítási időszakban biztosítva
legyen a tanuló részére az új ismeretek, tananyagok, követelmények elsajátítása.
Iskolánkban a 2011-2012-es tanévtől, felmenő rendszerben, az 1-4. évfolyamon
dolgozunk iskolaotthonos formában, évfolyamonként egy-egy osztálykeretben,
100%-os szülői támogatással.
Az iskolaotthonos nevelés-oktatás célja, hogy
 az iskolaotthonos nevelési-oktatási forma megoldást nyújtson az óvoda és az
iskola közötti átmenet problémáinak enyhítésére. Ez a szervezési mód sok
felvetődő gondra biztosít megnyugtató megoldást az intézményünkben;
 könnyebb legyen az iskolatáska (csak hétvégi házi feladat van);
 egész napos felügyeletet biztosítsunk kéttanítós rendszerben;
 több lehetőség nyíljon a beszélgetésre, problémák meghallgatására;
 a tanulók szabadidejét változatosan kihasználjuk (kreatív foglalkozások);
 megszervezzük a mindennapos testmozgást;
 biztosítsuk a napi háromszori étkezést.
A

pozitív

eredmények

megjelenítéséhez

egy

év

folyamatos

munkára

és

együttműködésre van szükség (gyerek, pedagógus, szülő).
Kiemelt célok:
 A képességek differenciált fejlesztése, különösen a kommunikációs készségek
fejlesztését illetően.
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 Alapvető higiénés-, társas-, magatartási- és munkaszokások fejlesztése,
különösen az alapvető normák elfogadtatása és követésükre ösztönzés.
Hangsúlyozottan: az egészséges, kulturált életmód szokásainak gyakorlati
elsajátíttatására, a társas kapcsolatok kialakítására való képességre, a társas
magatartás szabályainak elsajátítására, a képességeiknek megfelelő önálló
tanulásra, a tanulók személyiségfejlődése számára a kedvezőbb szabadidős
program kiválasztására és örömmel művelésére irányuló nevelő-oktató
munka.
 Pozitív életmódmodell nyújtása, egészséges életmód kialakítása, a testi-lelki
egészség, mint érték elismertetése.
Az egész napos nevelés-oktatás alapelvei
o Komprehenzív iskola;
o Egyenlő esély a tanulásra;
o Az oktatás megbízhatósága, az iskola biztonsága;
o Mindenki a lakóhelyéhez legközelebbi iskolában tanuljon;
o Központi irányítás, helyi alkalmazás;
o Minden szinten interaktív és kooperatív munka;
o A partneri viszony elve;
o A tanulók egyénre szabott szellemi támogatása;
o Fejlődésorientált értékelés;
o Magasan képzett, autonóm pedagógusok;
o Befogadás és nem kirekesztés.
Az egész napos nevelés-oktatás feladatai
Az oktatás megszervezése a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban – amelyben a
tanulók elsajátítják az új ismereteket, a tananyagot, és a következő tanítási napra is
felkészülnek – a kötelező tanórai foglalkozások, a nem kötelező tanórai
foglalkozások, a napközis foglalkozások, a mindennapos testedzés foglalkozási
időkeretében történik.
A gyermek egész napos nevelése zajlik, a tanítási órák, és a szabadidő összefüggő
rendszert alkot. A tanulás és a szabadidő váltakoznak, szem előtt tartva ezzel a
gyermekek terhelhetőségét.
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A két pedagógus között egyenlően oszlanak meg a feladatok. Minden esetben két
tanító váltja egymást a tanórákon, a szabadidős foglalkozásokon és az önálló
tanuláson is.
A nevelés keretei között házi feladat adásának nincs helye, mivel a tanuló az egész
napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napokra.
A tanítási órák megosztása:
o Délelőtt, amikor a gyermekek a legaktívabbak, nehezebben elsajátítható
tárgyak vannak napirenden.
o Délután pedig a készségtárgyakat oktatjuk.
A gyermekeknek lehetőségük van beszélgetni problémájukról, nem olyan kötött és
rideg az órarend, illetve a napirend. Az osztályfőnökök értesülhetnek minden gondról,
bajról, kérésről, megfigyelhetik a tanulókat a szabadidős tevékenységek eltöltése
közben is. Így jobban megismerve a diákokat, a nevelésük is hatékonyabbá válhat.
A szabadidőben végezhető tevékenységek
A szabadidőben végezhető tevékenységek között a mozgás számos formája
megtalálható. E mellett könyvtárlátogatást, a zenehallgatást, a játékos és más kreatív
foglalkozásokat is tartunk, biztosítjuk a színjátszó, néptánc szorobán logika-sakk
szakkör munkájában való aktív részvételt.
Iskolaotthonos tanítás
Az iskolaotthonban 8.00 órától délután 16.30 óráig foglalkoztatjuk a gyermekeket.
Házi feladataikat is az iskolában végzik el. Matematika és magyar óráikat önálló
tanulás nevű órarendi egység követi, ami rövidebb, mint egy tanóra – általában 20-25
percig tart. Ekkor a gyerekek önállóan, ha szükséges tanítói irányítással végzik el
készségfejlesztő, gyakorló, felzárkóztató vagy tehetségfejlesztő feladataikat. Ilyen
módon levesszük a családról a napi gyakorlás terhét. Megelégszünk azzal, és el is
várjuk azt, hogy a szülők folyamatos figyelmet tanúsítsanak kisgyerekük iskolai
mindennapjai, beilleszkedése, társas kapcsolatai és tanulmányai iránt. Taneszközeit,
felszereléseit csak hétvégén viszik haza, hogy a szülők is lássák, hogyan haladnak a
gyerekek.
Az iskolaotthonos osztályba járó gyermek órarendje eltér hagyományos keretek
között tanuló társáétól. Az eltérés oka, hogy az órarend összeállításakor figyelembe
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vesszük a gyermek, napi terhelhetőségét. Ezért a tanórái nem sűrű egymásutánban
követik egymást, hanem közbeiktatott rövidebb – hosszabb szünetekkel megszakítva
tartanak délutánig. Ezt az időt rugalmas határokkal a tanító maga osztja be, és
minden esetben a gyermekek érdeke szerint döntünk. Az eltérő tanulási tempó miatt
ebben az esetben a differenciált feladat adásával a szinkront megteremtjük. A
szünetek eltöltésének helyét nagyrészt az időjárás határozza meg, de szinte mindig
szabadban és mozgásos tevékenységgel zajlanak. Az étkezésnél a kulturált étkezési
szabályok, szokások, illemtudó kommunikáció kialakítása a feladat.
A szabadidős programok az alábbiakat szolgálják:
A tanulók iskolai közérzete a mindennapi munkát pozitívan befolyásolja.
Az

életkori

sajátosságokhoz

igazodó

programok

állnak

a

gyerekek

rendelkezésére.
A programok egyszerre tantárgyat segítőek és szabadidős jellegűek.
Belső biztonságot nyújtó társas életet teremtünk a gyermekek és a
pedagógusok számára.
A tanulók a tanórán kívüli programok, tevékenységek megtervezésének és
megszervezésének részeseivé válnak.
A szabadidő tartalmas eltöltése a tanulók tartós igényévé válik.
A nevelőtestület kreativitását erősíti, amely által az iskola szakmai színvonala
fejlődik.

Ez az oktatási forma kedvező szervezeti feltételt biztosít a tanulmányi munka
hatékonyabb irányításához:
o Az óvodai életrend szerves folytatásává válik. (Megkönnyíti az óvoda és az
iskola közötti zökkenőmentes átmenetet.)
o Egyenletes

megterhelést

nyújt.

(Az

egyéni

fejlesztésen

és

a

tehetséggondozáson van a hangsúly.)
o A gyermekek tevékenykedtetésén alapuló, egész nap kedvező pedagógiai
hatást nyújtó munkarend kialakítása válik lehetővé.
o A tanítás, a tanulás, az aktív pihenés, a szabadidős tevékenységek
célszerűen váltogatják egymást.
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o Meghitt viszony alakul ki a pedagógus és a tanuló között. (A szülőkkel szoros
és harmonikus együttműködésre törekszünk.)
o Minden gyermek, különböző, más-más fejlettségű, így ennek megfelelően
foglalkozunk velük.
Az oktatási forma pedagógiai előnyei
 A tanítók között a felelősség megosztása kiegyensúlyozottabb, mivel
mindkét pedagógus tanít és délutáni foglalkozást tart.
 A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus
végezteti, ami nagyon sok előnnyel jár, mivel a tanító azonnal
visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről, az esetleges hibákról, és
ezek alapján rögtön korrigálhat.
 Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás
folyamatában, megfigyelheti szabadidőben a társai között, látja a
különböző szabadidős foglakozásokon, így a nevelés is lényegesen
hatékonyabb lehet.
 Reggel, a tanítás megkezdése előtt, lehetősége van beszélgetésre, a
hírek meghallgatására, a napi gondok felvetésére. Ez azért is fontos,
mert a ki nem beszélt problémák gátolják a tanulót figyelmének
összpontosításában.
A program fejlesztő hatása a pedagógusok számára


Az

iskolai

életről

alkotott

elképzelések

és

tapasztalatok

megváltoztatására irányuló pedagógiai munka.


Javul

a

pedagógusok

nevelési

kompetenciája,

így

sikeresebbekké válnak a különböző pedagógiai és pszichológiai
helyzetekben.


A program kreativitásra késztet, mivel újszerű élményt és
ismereteket nyújtó szabadidős tevékenységeket kínálunk fel.



A nevelők munkájának koordinálásából eredő napi pedagógiai
kapcsolattartás nélkülözhetetlen.



E program során alkotó kapcsolatok épülnek ki gyermek és
felnőtt között, amelyekben nevelő és tanuló egyaránt formálódik.
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A nevelőtestületünknek legfontosabb, hogy mágnessé váljon az iskola, és a szeretet,
törődés hassa át a mindennapi pedagógiai munkát, és ezáltal is erősödjön iskolánk
tanulómegtartó ereje. Az iskolánk tanítói és tanárai erre alapozva végzik a sokoldalú
pedagógust igénylő munkát.
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HELYI TANTERV
NAT által meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása:
 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.
Módszertani alapelvek: belső motiváció, differenciálás, kooperatív tanulástechnikák.
2.1. A választott kerettanterv megnevezése
A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
1. sz. melléklet 1.2.1
A 10%-os helyi felhasználásra tantárgyanként gyakorló, rendszerező órákat
terveztünk.
2.2. A választott kerettanterv feletti óraszám
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a
következő

évfolyamokon

és

tantárgyakban

emeljük

meg

az

alábbi

óraszámokkal.
Alsó:
 szabadon tervezhető órák felhasználása
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 első évfolyam: 0,5 óra idegen nyelv, 1 óra magyar, 0,5 óra
matematika (2)
 második évfolyam: 1 óra idegen nyelv, 1 magyar (2)
 harmadik évfolyam: 2 óra idegen nyelv, 1 óra környezetismeret (3)
 negyedik évfolyam: 2 óra idegen nyelv, 1 óra környezetismeret (3)
 az egész napos iskola délutáni foglalkozásai a napközi otthon és a
szakköri foglalkozások óratervében szerepelnek.
Intézményünkben

az

idegen

nyelvoktatása

és

a

természettudományos

tantárgyak oktatása súlyozottan került előtérbe a szabadon felhasználható
órakeretek elosztásánál
Iskolánk Pedagógia Programja a NAT-ra épül kerettantervi ajánlásnak
megfelelően leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból
hagyományokra és szükségletekre épül.
az egész napos iskola délutáni foglalkozásai a napközi otthon és a szakköri
foglalkozások óratervében szerepelnek.
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi
táblázatok tartalmazzák.
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Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
Magyar nyelv és irodalom
8
8
6
Idegen nyelvek
0,5
1
2
Matematika
4,5
4
4
Erkölcstan
1
1
1
Környezetismeret
1
1
2
Ének-zene
2
2
2
Vizuális kultúra
2
2
2
Életvitel és gyakorlat
1
1
1
Testnevelés és sport
5
5
5

6
4
4
1
2
2
2
1
5

összesen

25

25

25

27

Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
összes órakeret (heti)

2
25
52

2
25
52

3
25
52

3
27
55

27

27

27
1

28
1

22
1
1
2
1

22
1
1
2
1

22
1
1
2
1

22
1
2
2
1

27

27

27

28

0

0

0

0

egyéb foglalkozásra,
csoportbontásra
informatika(V)
napközi/iskolaotthon
egésznap
sportkör
szakkör
felzárkoztató/tehets.
csoportbontás

összesen
fennmaradó
ellenőrzés
(V): választható

0

0

0

0

Felső:
szabadon tervezhető órák felhasználása
 ötödik évfolyam: idegen nyelv 1 óra, informatika 1 óra (2)
 hatodik évfolyam: idegen nyelv 1 óra, informatika 1 óra matematika 1óra (3)
 hetedik évfolyam: idegen nyelv 1 óra, matematika 1 órainformatika 1 óra (3)
 nyolcadik évfolyam: idegen nyelv 1 óra, matematika 1 óra informatika 1 óra
(3).
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
4
Idegen nyelvek
4
4
4
4
Matematika
4
4
4
4
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
2
2
2
2
Erkölcstan
1
1
1
1
Természetismeret
2
2
Biológia-egészségtan
1,5
1,5
Fizika
1,5
1,5
Kémia
1,5
1,5
Földrajz
1,5
1,5
Ének-zene
1
1
1
1
Vizuális kultúra
1
1
1
1
Dráma és tánc/Hon- és népismeret*
1
Informatika
1
1
1
1
Technika, életvitel és gyakorlat
1
1
1
0
Testnevelés és sport
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1

összesen

28

27

31

31

Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
ellenőrzés

2
28

3
28

3
31

3
31

0

1

0

0

összes órakeret (heti)

51

51

56

56

egyéb foglalkozásra, csoportbontásra
történelem honismeret(V)
fizika (V)
természetismereti gyakorlatok(V)
tanulószoba( klub napközi)
technika (V)
Elsősegély
sportkör
szakkör
felzárkoztató/tehetséggondozás
csoportbontás

23
1

24
0,5

25

1
2

1
2

25
0,5
0,5
1
2

1
3
2
5

1
1
3
2
9

1
3
2
4

1
2
1
1
1
3
2
4

összesen

13

18

12

14

fennmaradó
ellenőrzés

10
10

6

13
13

11
11

6

(V) választható óra
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Tanórák száma egy napon nem haladhatja meg:
6 órát: 1-3. évfolyamon
7 órát: 4-8. évfolyamon.
Az átcsoportosíthatóság értelmében az időkeret korlátai:
1-4. évfolyamon: 2 óra
5-6. évfolyamon: 3 óra
7-8. évfolyamon: 4 óra.
A tanuló napi/heti terhelésénél figyelmen kívül kell hagyni:
-

az időkeret terhére szervezett egyéb foglalkozásokat

-

többlet testnevelés órákat és sportköri foglalkozásokat

-

SNI rehabilitációs foglalkozás

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának
elvei
A tankönyvek kiválasztásánál alapelvünk, hogy a tantervi anyagot az
életkori sajátosságok figyelembevételével dolgozza fel, ugyanakkor még az
érthetőség

kedvéért

se

tartalmazzon

olyan

egyszerűsítéseket,

melyek

meghamisítják a tényeket.
A bőséges tankönyvkínálatból az alábbi szempontok figyelembe vételével
választunk könyvet.
Tartalmi megfelelés
 A tankönyv témafeldolgozása, feladatrendszere lefedi-e az adott tantárgy tantervi
anyagát?
 A kompetencia alapú oktatásnak megfelelő tankönyvlistából választunk.
 A tartalom mennyire korrekt szaktárgyi szempontból? (Nincsenek-e benne tárgyi
tévedések, félreérthető, - nehezen értelmezhető tartalmi elemek?)
 Mennyire igényes szemléltető anyagot tár a tanulók elé?
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fejlődésének,

megismerő

tevékenységének életkori jellemzőit, fejlődési, fejlesztési szükségleteit?
 Milyen tanítási stratégiát képvisel? (pl. Közöl vagy teret ad-e a felfedezésnek?
Feladatrendszere beszabályozó, vagy széleskörű tanulói tevékenységre, kreatív
megoldásokra is ad lehetőséget. Jól vezeti-e a tanulót a tanulási folyamatban,
vagy esetleges, ötletszerű támogatást ad. A készségfejlesztések mechanikus,
sulykoló módját választja, vagy azt összekapcsolja a képességfejlesztéssel.)
 Felfedezhető-e valamilyen pedagógiai logika a tankönyv felépítésében (témák,
feladatsorok építkezése)?
 Milyen orientációjú a tartalom: ismeret-centrikus, vagy fejlesztésközpontú? A
feladatok

mennyire

változatosak

tartalom,

típus,

nehézségi

fok,

funkció

tekintetében?
Formai megfelelés
 Milyen

a

tankönyv

nyelvi

megformáltsága?

(pl.

milyen

az

utasítások

megfogalmazása, a szövegek nyelvi igényessége, a szövegek rövidítésekor nem
csorbul-e gondolati tartalom, az irodalmi érték?)
 Milyen a tankönyv esztétikája (ábrák, színek, méret, arányok)
A tankönyvek és segédletek konkrét kiválasztása az igazgató és a
munkaközösség-vezető együttes kompetenciája. A kiválasztásnál figyelembe
vesszük még a helyi tantervek által előírt segédanyagokat. A tankönyvek és
segédletek kiválasztásánál az ár nem döntő tényező, de szigorúan ügyelünk az árérték megfelelő arányaira, s a tankönyvválasztást egyeztetjük a szülőkkel.
Az ingyenes tankönyvhöz való jogosultságot a mindenkori költségvetésben
rögzített állami normatíván kívül könyvtári kölcsönzéssel biztosítjuk.
2.4. Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása

2.4.1. Egész napos iskola
 Az általános iskola a Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelően egész napos iskolaként is működhet. Az egész napos iskola
olyan iskolaszervezései forma, amelyben a tanórai és más foglalkozásokat az
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iskola délelőtt és délután egyenletesen szétosztva 16 óráig szervezi meg az
intézmény elfogadott nevelési-oktatási programja szerint
 Ez a tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a
tehetséggondozás

sajátos

tevékenységeit,

így

támogatva

a

képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait, sajátos tevékenységeit, így
támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező
tanórákon túl a délutáni foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek,
a testmozgásnak vagy más, az iskola arculatához illő szakköri és egyéb
foglalkozásoknak és az önálló tanulásnak.
Egész napos iskola intézményi szervezése
 a törvényi előírások figyelembevételével, a tantervi órák 75 %- a
délelőttre tervezett,
 délután

szabadidő

foglalkozások

tervezése

célirányos,

tudatos,

személyiségfejlesztő ,
 szabadidő foglalkozások: sakk-logika, szivacskézi, néphagyomány,
néptánc, szorobán, kézműves, drámajáték sport, hittan beemelése az
egész napos órai keretbe,
 két tanítós modell: tantárgy blokkban dolgoznak a pedagógusok,
 előnye: a csoport homogén, az önálló tanulást az a nevelő irányítja, aki
az adott tantárgyat tanítja,
 lehetőség

nyílik

a

differenciálásra,

felzárkóztatásra,

tehetséggondozásra.
 Lásd a helyi tantervnél az egész napos iskola kidolgozott iskolára
szabott tantervét !
2.4.2. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből
az iskolai tanulás tevékenységeibe;
 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;
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 1-2. évfolyamon idegen nyelvet oktatunk a szabadon tervezhető órakeret
terhére.
2.4.3. A 3.-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű
oktatásával kívánunk hozzájárulni;


az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;



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



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

2.4.4. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai
tanuláshoz,

a

tanulási

eredményességhez

szükséges

kulcskompetenciák,

képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása:


a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek,
készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az
önálló tanulás és az önművelés alapozásával;


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


2.4.5. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már
megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás
és

fejlődés

megalapozása,

valamint

az,

hogy

fektessen

hangsúlyt

a

pályaválasztásra, pályaorientációra.
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 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 segítünk.
 Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű
oktatásával kívánunk hozzájárulni.
 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori
jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az
ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása.
 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatívinteraktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.
2.5 Mindennapos testnevelés
Cél:
 A rendszeres fizikai aktivitás minden tanuló életében jelentős szerepet kapjon,
továbbá ennek révén minden tanulót élethosszig tartó egészségtudatos aktív
életvezetésre szocializáljon.
 Az életkornak, érdeklődésnek és fizikai állapotnak megfelelő rendszeres fizikai
aktivitás igényt teremt az öntevékeny testedzésre, önálló sportolásra és
motoros önkifejezésre, az önismeretben és önértékelésben fontos szerepet
játszó saját testkép megismerésére, a testtudat kialakítására.
 A testnevelés és sport műveltségterület kitüntetett területe a motoros
tevékenységen keresztül a tanulóközpontú személyiségfejlesztés.
 Az esélyegyenlőséget biztosító elv annak figyelembe vétele, hogy a
gyermekek egyéni testi, lelki és szociális állapota természetszerűen
különbözik és eltérően fejlődik.
 A motoros tevékenység és a mozgástanulás folyamatának célja mozgásaiban
is művelt egyén nevelése, aki olyan széleskörű mozgásképesség- és
mozgáskészség-bázissal rendelkezik, amelyet képes változó körülmények
között

alkalmazni

és

tudatosan,

tervezetten

használni,

beépíteni

a

mindennapi életébe. A testnevelés és sport a motoros cselekvések során a
problémamegoldó

és

kritikus

gondolkodás,

valamint

a

kreativitás
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fejlesztésében is jelentős szerepet vállal. Fejleszti a tanulók személyes
készségeit, képességeit, így az önismeretet, az önkontrollt, a szabálykövető
magatartást, a küzdeni tudást, a sikerorientáltság mellett a stressz- és
monotónia-tűrést.
 A testnevelés és sport fejleszti és gazdagítja a társas készségeket, az
együttműködést, a közös célokért küzdést, így lehetővé teszi a közösségi
sikerek együttes megélését. A műveltségterülethez tartozó képességek és
készségek

fejlesztése

csakis

a

motoros

tevékenység

által

megélt

tapasztalatokon keresztül valósulhat meg.
A mindennapi testnevelés céljai:
 Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód
iránti igényt, elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati
tudnivalókat, ismereteket.
 Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének
legalább alapfokú tudnivalóit.


A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi
élethez

szükséges

alapvető

tulajdonságokat,

készségeket:

akaraterő,

szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete,
segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az
egészséges önbizalom, a céltudatosság fejlesztése.
 Megismertetni a tanulókat a társadalmi élet alapvető elvárásaival, a megfelelő
viselkedéskultúrával, az alapvető erkölcsi követelményekkel, az önvédelem
alapjaival.
Egészségügyi és pedagógiai szempontok:
A fenti célok elérése érdekében a következő sajátos egészségügyi
szempontoknak kell érvényesülniük, megjelenniük a tanítási órákon, egyéb
foglalkozásokon:
 Minden tanuló minden tanítási napon részt vesz a testmozgás-programban.
 Minden testnevelési órán és sportfoglalkozáson figyelünk a keringési és légző
rendszer megfelelő terhelésére.
 Minden testnevelési órán, foglalkozáson van gimnasztika, valamint a helyes
testtartást szolgáló gyakorlatsor.
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 A testnevelési tananyag egészében betartandóak a gerinc- és ízületvédelmi
szabályok.
 Fontos feladat a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése a
Hungarofit-teszt alapján. Minden tanévben kétszer, október és május
hónapban végezzük ezt el.
 Fontosnak tartjuk, hogy minden testnevelési óra, sportfoglalkozás örömet,
sikerélményt jelentsen az eltérő adottságú tanulóknak is.
 Alapvető, hogy érvényesüljenek a sport személyiségfejlesztő hatásai.


Fontos, hogy minden foglalkozáson szerepeljenek életmód-sportok, melyeket
egy életen át lehet folytatni.



Figyelünk arra, hogy a program népi játékokat is tartalmazzon – így a
hagyományőrzés is szerepet kap.

 A tánc, mint mozgás is szerepel programunkban.
Foglalkozások:
Iskolánk tanulói számára a mindennapi testedzést a következő
foglalkozások biztosítják:
1-4. évfolyamon:
 Heti 5 testnevelés óra. A tantervi anyag elsajátítása.
 Minden nap 30 perces játékos egészségfejlesztő testmozgást tartunk – a
napközi idejében, a tanítási órákat követő 1 órán belül, ha a lehetőség
engedi, akkor a szabad levegőn.
 A sportolás, testnevelés helyei: tornaterem, játékudvar, sportpálya.
 2. évfolyamon a testnevelés órák keretében úszásoktatás van.
5-8. évfolyamon:
 Heti 5 óra kötelező testnevelés.


A hét minden napján szervezett tömegsport-foglalkozások vannak, melyek
tevékenységébe a tanulók alkalomszerűen is bekapcsolódhatnak.



Iskolai sportköri foglalkozások különféle sportágakban.



Iskolai Diák Sportegyesület (DSE) foglalkozásai.
Az 1-8. évfolyamon a testnevelés órák keretében oldjuk meg a könnyített

testnevelési feladatokat.
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Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások:
Szerves részét képezik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális
fejlődésének. Ezek a foglalkozások igazodnak a tanulók és a szülők igényeihez,
anyagi hátteréhez.
Ide tartozó programok:


kerékpártúrák,



kirándulások,



nyári táborok.
Természetesen

az

sportegyesületekkel, és
versenyszerűen

iskola

együttműködik

támogatjuk,

ezekben.

A

a

hogy minél több

mindennapos

különböző

városi

diákunk sportoljon

testnevelés

a

diák-

sporttevékenységgel, a tömegsporttal, a szabadidős sportfoglalkozásokkal, a
sportegyesületbeli edzésekkel és az öntevékeny testedzéssel együttesen alkot
egységes rendszert az egészséges nemzedék felnevelése.
2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás
szabályai
A tanulók tantárgyválasztása

1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem
kötelező) tantárgyak tanulását biztosítja: (Helyi tanterv alapján)

2. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök
közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon
értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható
tantárgyakról.
2.7. Projektoktatás
Intézményünkben a TÁMOP 3.1.4.Kompetencialapú oktatás megvalósítása Nyúlon
című pályázatban projektoktatást kellett megvalósítani, amit 5 éven keresztül fennt
kell tartani. Minden évben az iskola munkatervében meghatározott módon döntünk,
arról hogy melyik tantárgynál, jeles napnál, évfordulóknál fogjuk megtervezni az adott
tanévben a projekt napokat
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-

Kiemelten foglalkozunk - öko iskola lévén- a környezetvédelemmel

-

népi jeles napokkal

-

történelmi és kulturális évfordulókkal

-

PÉNZ7

-

DIGITÁLIS TÉMAHÉT

-

FENNTARTHATÓSÁGI HÉT

2.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
 kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1–8. évfolyamon,
folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az
további szakaszain;
 a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése
az eljárások alkalmazása.
 iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
 a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a
tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai
módszerek alkalmazása
 a

tanulók

önmagukhoz

és

másokhoz

viszonyított

kiemelkedő

teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más
iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán kívül;
 adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása; egységes, differenciált és
egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzés értékelési eljárások
alkalmazása.
2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és
formái
Célja
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Visszajelzés a tanulói felkészültségről a tanár, a diák és a szülő részére, a tanítási
folyamat bizonyos szakaszaiban.
Az írásbeli beszámoltatás formái
Témazáró: egy nagyobb tematikus egységet lezáró, összefüggő írásbeli
ellenőrzés, amelyből évente legalább kettőt kell íratni azokból a tantárgyakból, amely
tantárgyakat osztályzattal értékelünk félévkor és év végén. A tantárgyi tantervek
megjelölik a megírandó témazárók számát.
Írásbeli számonkérés: kisebb tematikus egységet lezáró írásbeli ellenőrzés,
amelyből a tanár saját belátása szerinti mennyiségben és gyakorisággal írathat,
ha a tantárgyi tantervek másként nem rendelkeznek.
Írásbeli felelet: egy-két leckét számon kérő írásbeli ellenőrzés, melynek
gyakorisága a tantárgy természetéből adódik, és a szaktanár önállóan dönti el
gyakoriságát, ha másként nem rendelkezik a tantárgyi tanterv.
Az írásbeli beszámoltatás rendje
o az

írásbeli

beszámoltatás

(témazárók)

száma

az

egyes

tantárgyak

programjaiban szerepelnek,
o a témazáró, felmérő dolgozat időpontját egy héttel korábban közölni kell a
tanulókkal;
o az írásos számonkérés anyagát kijavított állapotban 2 héten belül a
tanulókhoz vissza kell juttatni, majd a tanítási órán az értékelésre és a
javításra kerül sor;
o fogadóórákon, vagy a szaktanárral egyeztetett időpontban a szülő az
iskolában megtekintheti gyermeke dolgozatát;
o az írásos dolgozatokat tanév végéig megőrizzük;
o a szakmai munkaközösségek kompetenciája meghatározni azt, hogy milyen
szintű, milyen tudást mérő érdemjegyek mekkora hangsúlyt kapnak a félévi és
év végi osztályzatok kialakításában;
o az egyes osztályok közötti objektív mérést szolgáló felmérések anyagát a
szaktanárok állítják össze, a párhuzamos osztályokban 3 alkalommal a tanév
során (év elején, félévkor, és az év végén).
Az írásbeli beszámoltatás korlátai
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o A beszámoltatás írásbeli része nem lehet túlsúlyban. A tantárgyak jellegétől
függően a szóbeli számonkérés aránya 40%-nál kisebb ne legyen.
o Napi kettőnél több témazárót íratni egy napon belül nem lehet.
o Indokolt esetben a tanuló felmentést kaphat az írásbeli beszámolóról.

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és
formái
A

tanulók

folyamatos

beszámoltatása,

az

ismeretek

és

azok

alkalmazásának számonkérése biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők
számára a tanuló felkészültségének nyomon követését.
A tanulói beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének célja


a tanuló egyéni előrehaladásának, figyelemmel kísérése,



a felmerülő problémák időben való feltárása,



a jól teljesítők megerősítése,



a lemaradó tanulók segítése.



A három hetet meghaladó projekt értékelése:

írásbeli beszámoló,
kiselőadások,
egyéni produktumok.



Témahét: tablók készítése írásbeli számonkérés, egyéni produktum.

Feladata:


rendszeres munkára szoktatás, motiválás, felkészítés a továbbtanulásra;



tájékoztatás

a

készségek,

képességek

fejlettségének,

a

tananyag

elsajátításának szintjéről, az esetlegesen előforduló hibákról, hiányosságokról;


a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a tantervi követelményekhez, a
korábbi teljesítményéhez;



a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása az általános (standard)
értékekhez, illetve az országos eredményekhez,



következtetés a tanítás-tanulás hatékonyságára,



a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás
témáinak kijelölése,
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a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének
minősítése.

Az ellenőrzés formái:
a) Szóbeli számonkérés formái
Szóbeli felelet, beszélgetés, kiselőadás, önálló beszámoló, stb.
b) Írásbeli számonkérés
Témazáró: egy nagyobb tematikus egységet lezáró, összefüggő írásbeli
ellenőrzés, amelyből évente legalább kettőt kell íratni azokból a tantárgyakból, amely
tantárgyakat osztályzattal értékelünk félévkor és év végén. A tantárgyi tantervek
megjelölik a megírandó témazárók számát.
Számonkérés: kisebb tematikus egységet lezáró írásbeli ellenőrzés, melyből a
tanár saját belátása szerinti mennyiségben és gyakorisággal írathat, ha a
tantárgyi tantervek másként nem rendelkeznek.
Írásbeli felelet: egy-két leckét számonkérő írásbeli ellenőrzés, melynek
gyakorisága a tantárgy természetéből adódik és a szaktanár önállóan dönti el
gyakoriságát, ha másként nem rendelkezik a tantárgyi tanterv.
c) Gyakorlati számonkérés:
Például

munkadarab,

gyűjtőmunka,

sportteljesítmény

értékelése,

füzetvezetés, feladatmegoldás, tanórán és otthoni feladatnál.
Mindezekből kiválasztva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést,
értékelést, ügyelve a szóbeli és írásbeli formák helyes arányára.
A tanulók értékelése
Az értékelés alapelvei
 egységes, következetes és kiszámítható legyen;
 segítse elő a rendszeres munkavégzést és a felelősségtudat kialakítását,
 serkentsen további erőfeszítésre, tartsa életben az egészséges munkakedvet;
 legyen konkrét, gyerek és szülő számára egyaránt érthető,
 tárja fel a hibák okait, támaszkodjék a pozitívumokra;
 törekedjen objektivitásra, igazságosságra, méltányosságra
 SNI-

s

tanulók

értékelésénél

a

Rehabilitációs

Bizottságban

megfogalmazottakat figyelembevételével történik.
Az értékelés formái
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Szöveges értékelés;



Érdemjeggyel történő értékelés,



Komplex

értékelő
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alkalmazása

az

egyes

kompetenciaterületeken,

Szöveges értékelés
Célcsoportok:
2. évfolyamosok valamennyi tantárgyból félévkor, első évfolyamon év végén.
Valamennyi évfolyamon a választható tantárgyakból az első. félévben.
A szöveges értékelést tantárgyanként fejlesztő jelleggel folyamatosan
végezzük. Félévkor és a tanév végén, az értékelő lapon összegező értékelés
készül.
Az összegezést záró minősítési fokozatok:
kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelően teljesített
felzárkóztatásra szorul
nem teljesített.
Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő
bevonásával értékelni kell a teljesítményét, fel kell tárni a fejlődést, haladást,
akadályozó tényezőket, javaslatot kell tenni az intézkedésekre.
Érdemjeggyel történő értékelés
Célcsoport:
A hagyományos tanterv szerint haladó 2-8. osztályos tanulóknál.
A tanuló tantárgyi érdemjegyét elsődlegesen a tanórai foglalkozásokon
végzett szóbeli és írásbeli munka illetve gyakorlati tevékenység figyelembe
vételével, félévi és tanév végi osztályzatait pedig évközi teljesítménye és
érdemjegyei, vagy az osztályozó vizsgán, javítóvizsgán nyújtott teljesítménye
alapján állapítjuk meg. A továbbhaladásról a nevelőtestület dönt.
Az érdemjegyek és az osztályzatok a következők:
Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1),
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Az egyes tantárgyakra vonatkozóan az értékelési szabályokat a pedagógiai
program melléklete valamint a munkaközösségek munkatervei tartalmazzák.
A

tanuló

érdemjegyeiről

a

szülőt

az

ellenőrző

könyvön

keresztül

folyamatosan tájékoztatjuk, félévi és év végi osztályzatairól az ellenőrző könyv
illetve bizonyítvány útján adunk értesítést.

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése
Az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők szerint
történik:
 Az első, év félévig minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést
alkalmazunk. Az értékelés szövege a naplóban és az értékelő füzetekben
jelenik meg.
 Az második - nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét
minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.


Az első, évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon
félévkor a tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok
segítségével értékeljük.



A második év végi, illetve az harmadik-nyolcadik évfolyamon a félévi és év
végi osztályzatot az adott



félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája
alapján kell meghatározni.



Felső tagozaton a tantárgyakhoz rendelt modul tantárgyakat (média, tánc-és
dráma, honismeret) szöveges minősítést: megfelelt, nem felelt meg



A 1-2. évfolyamon a belépő tantárgyaknál szöveges értékelést végzünk
„ részt vett” bejegyzéssel



Az alsó tagozaton a belépő tantárgyaknál (angol, német) 3. évfolyamon már
félévkor érdemjeggyel értékelünk



A harmadik évfolyamon az informatika tantárgyat szövegesen, negyedik
évfolyamon félévkor érdemjeggyel értékelünk



Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:



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



A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése
érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek
értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő
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átváltása a következő százalékos arányok alapján ajánlott a szaktárgyat tanító
nevelők számára.
Az értékelés az első három évfolyamon, negyedik félévkor illetve idegen nyelvből
még a második évfolyam végén is írásos megfogalmazással történik. Ugyancsak
írásos értékelést kapnak a tanulók minden választható tantárgy első félévében. ( Az
alsó tagozatos szöveges értékelést lásd külön fejezetben.)
5-kiválóan teljesített
4- jól teljesített
3- megfelelően teljesített
2- felzárkóztatásra szorul
Az értékelés a felső évfolyamon a hagyományos ötjegyű skálán történik. Az
értékelésről tanév közben a tanár, tanító ellenőrzőt, naplót vezet, első osztályban
üzenő füzetet. Tanév végén az értékelés a bizonyítványba kerül. Tantárgyanként
havonta legalább egy jegyet kapjanak a tanulók. A munkaközösségek kompetenciája
megállapodni abban, hogy milyen szintű, milyen tudást mérő érdemjegyek mekkora
hangsúlyt kapnak a félévi és év végi osztályzatok kialakításában. A Pilinszky János
Általános Iskola a követelményeit nyilvánosságra hozza a szülők és tanulók előtt az
évnyitón, a szülői értekezleteken, írásos dokumentumok megtekinthetőségével
(SZMSZ, pedagógiai program, házirend). A tanítványokat időben tájékoztatja a
számonkérés tartalmáról és idejéről. A diákot előzetesen megismerteti a
számonkérés követelményeivel (tanév elején, témakör kezdetekor, számonkérés
előtt 1 héttel). Az írásos számonkérés anyagát kijavított állapotban 2 héten belül a
tanulókhoz visszajuttatja, a tanítási órán az értékelésre és a javításra sor kerül. A
szülő kérésére az írásos számonkérés anyagát meg kell mutatni. A dokumentumokat
tanév végéig őrizzük. A szóbeli számonkérést szóban minősíteni kell, a hiányokra fel
kell hívni a tanuló figyelmét. Az érdemjegyet mindig indoklással együtt kapja a tanuló.
Értékelés : Matematika
A tanulóknak a tananyag elsajátítása során mutatott teljesítményét folyamatosan
értékeljük. Tudásukról szóban és írásban informálódunk. Gondosan ügyelünk az
alapvetően fontos és továbbtanuláshoz igényes ismeretek biztonságos
alkalmazására. Az információt a szóbeli és írásbeli ellenőrzés követi.
Ellenőrzés - írásbeli
Tanév elején felmérést iratunk, de ezeket nem osztályozzuk.
Fejlesztő, diagnosztizáló célból értékeljük. Ilyen mérést végezhetünk még egy-egy új
anyagrész feldolgozása előtt is. E mérések eredménye befolyásolja a szabadon
felhasználható órák anyagát is.
l. osztályban csak az év végén írott dolgozatokat értékeljük minősíthető jelleggel. El
kell döntenünk, hogy kik érték el, s kik nem azt a minimális szintet, amely lehetővé
teszi a 2.osztályos tananyag elsajátítását. Szöveges értékelés.
2-4.osztályban évfolyamonként 5-6 felmérő, osztályzattal értékelt dolgozatot iratunk.(
helyi tanterv és tanmenet szerint)
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5-8.osztályban évfolyamonként 4 (félévente 2-2) nagyobb egységet átfogó,
feladatlapos mérést végzünk. Ezeket az osztályzatokat piros jeggyel írjuk be a
naplóba és a tanulók ellenőrzőjébe.
Értékelési határaink a következők témazárók:
0- 32 %
33-50 %
51-74 %
75-90 %
91-l00 %

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

Kisebb egységek lezárása utáni írásbeli feleletek, tudáspróbák visszajelzik a
tanulónak a tananyag elsajátítási színvonalát. Ezeket kék jeggyel rögzítjük.
Szóbeli ellenőrzés
Az írásbeli ellenőrzések mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeliségre, mivel a
tanulók ily módon válnak képessé a már megszerzett ismeretek átgondolásával,
rendszerezésével azok alkalmazására, új következtetések levonására. Ezáltal fejődik
kifejezőkészségük, önálló gondolkodásuk.
 1-4.osztályban a gyermekek teljesítménye nem mindig van összhangban a
tényleges tudásával, matematika képességeivel, ezért a szóbeli feleletre lehetőleg
ne adjunk elmarasztaló osztályzatot. Ugyanakkor ha a gyermek önállóan,
összefüggően beszámol egy-egy megoldási tervről, az adatgyűjtés során szerzett
tapasztalatairól, a fogalmak között felismert kapcsolatokról, egy-egy alakzat
tulajdonságairól, akkor ezeket a teljesítményeket osztályzattal is értékeljük.
 Felsőbb évfolyamokon elvárhatjuk, hogy a jobb képességű, középiskolába készülő
tanulók szóban is számot tudjanak adni tudásukról. Ez a szóbeli feleltetés
semmiképp sem merülhet ki szabályok, definíciók megértés nélküli
reprodukálásában.
 Magyarázattal kísért táblai munka (pl. következtetéses feladatok, szerkesztések,
bizonyítások)
 Kiselőadások (érdekes feladatok, matematika történeti vonatkozások, tudomány
aktuális eredményei)
.Manuális feladatok: modellek, ábrák készítése
Az értékelés történhet szóban és írásban.
Írásban:
 érdemjegyekkel
 kisebb részfeladatok megoldását, "kisjegyekkel", pontokkal (egyéb egyéni
jelöléssel) amely bizonyos mennyiség esetén jegyre váltható. (3 egyéni jelölés
beváltható l zöld jegyre)
 írásos tanári dicsérettel vagy elmarasztalással
 otthoni munka értékelése: a házi feladat célja lehet a tanultak begyakorlása, a
felejtés kompenzálása, a következő órán feldolgozandó anyagrész előkészítése.
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Házi feladat el nem készítése:
 alsó tagozaton 2-4.o. 5 meg nem írt = l zöld jegy
 felső tagozaton 5-8.o.3 meg nem írt = l zöld jegy
l.osztályban piros és fekete ponttal értékeljük a házi feladatot.
 a füzetek pontosságának, áttekinthetőségének, tisztaságának állandó ellenőrzése.
Félévi, év végi jegyek elbírálásánál figyelembe vesszük az évi teljesítményt,
tudásszintet, a fejlődés menetét. /Nem átlagot számítunk/
Az írásbeliség aránya legyen több.
Tanév végén felmérést iratunk, amely a követelményekre épül. Ezek eredménye
beszámítható az év végi osztályzat elbírálásához.
A magasabb évfolyamba lépés javasolt feltételei: az összes írásbeli munkák legalább
33 %-os átlagos teljesítménye, legalább elégséges szóbeli teljesítmény átlag.
Humán tantárgyak
A ponthatárok kialakítása egységesen
o-39 %-ig
elégtelen
40-59 %-ig
elégséges
60-74 %-ig közepes
75-90 %-ig
jó
9l-loo %-ig jeles az osztályzat
 a témazáró dolgozatok jegyek színe piros, a többit a nevelők döntik el
 a szóbeli-írásbeli jegyek aránya fele-fele, lehetőség szerint törekedni kell arra,
hogy minden tanuló kapjon szóbeli bizonyítási lehetőségeket a tanév folyamán
többször,hiszen a kommunikációs kultúra fejlesztése alapvető célkitűzés az
iskolánkban
 az 1-2.évfolyamon szükséges heti 2-2 óra korrepetálás,a 3-4. évfolyamban heti l,
a tehetséges tanulók szakkörökön mélyíthetik tudásukat.
 az osztályok közötti objektív mérést szolgáló felmérések anyagát a szaktanárok
állítják össze, a párhuzamos osztályokban 3 alkalommal a tanév során (év elején,
félévkor, és az év végén).
Természettudományos tantárgyak:
0-40 % - elégtelen
41-55% - elégséges
56-76% - közepes
77-91 % - jó
92-100 % - jeles
Alsó tagozatos értékelés:
0-40 % - elégtelen
41-60% - elégséges
61-80% - közepes
81-90 % - jó
69

Pilinszky János Általános Iskola

Nyúl

030602

91-100 % - jeles
Értékelés elmélet
Ellenőrzés, értékelés, minősítés célja:
 A tanulók fejlődésének folyamatos megfigyelése, tanulási folyamathoz való
viszonyának, aktivitásának nyomon követése
 Értékelésre kerül - az oktatási folyamatban - a tanulók megismerő képessége, az
elsajátított ismeretek reprodukálása, alkalmazása.
Értékelési szempontok
Írásbeli: - szép külalak
- a helyesírási szabályok betartása
- rendezett, logikus elrendezés
Szóbeli: - tárgyi tudás, folyamatosan fejlődő önálló beszámolás az adott témáról
- az adott szaktárgy szaknyelvének használata, helyes magyar beszéddel
- a felelet logikai felépítése
Értékelési formák (a jegyek színe, súlya)
Szóbeli felelet - színe kék, zöld
Szóbeli beszámolók - színe kék zöld
Írásbeli feleletek: témazáró feladatlapok - színe piros
év végi felmérő
- színe kék
tudáspróba
- színe kék
ellenőrző dolgozat
- színe kék
munkafűzet (önálló meg.) - színe kék
Írásbeli beszámolók - színe kék
Rajzos feladatok

- színe zöld

Gyakorlati feladatok - színe zöld
Tanulói tevékenységek (egyéb):
önálló gyűjtőmunka - színe zöld
vetélkedőn elért helyezés - színe kék
szaktárgyi, megyei versenyen elért helyezés - színe kék
Megjegyzés: a kék-zöld jegy alkalmazása függ a teljesítménytől (első,második...stb.
helyezés), valamint a verseny súlyától (helyi, területi, megyei országos).
A tanulói tevékenységek ilyen megnyilvánulását minősíthetjük is. Pl. szaktanári
dicséret stb.
 A szóbeli feleletek gyakorisága félévenként l-2 alkalommal történjen
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 Tematikus mérés történjen minden témaegység végén (ez a tankönyvekből
megállapítható. Erről egyéni (tanulói) és osztályátlag alapján történjen egy
kimutatás, illetve összegezés tantárgyanként.
 Tematikus mérés természetismeretből, biológiából, földrajzból nem indokolt, tehát
ne mérjünk félévkor,
 a félév értékeléséhez 4-5 jegy szükséges (ennél kevesebb jegy az értékelés
realitását nem tükrözi),
 nem tartjuk célszerűnek bejelenteni a tudáspróbát
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A kompetenciaalapú oktatás komplex értékelési rendszere
A programcsomagokhoz kapcsolódó értékelési útmutatók alapján:
-

bemeneti mérés, értékelés,

-

fejlődést követő mérés,értékelés,

-

kimeneti mérés, értékelés,

eltérés: SNI –s , számonkérés típusa ( min. köv. )
:
2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározása
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra
szorgalmi feladatot javasolhatunk.
 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes
ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem
lehet több 1-1,5 óránál.
2.11. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát,
Lehetőség van arra, hogy párhuzamos osztályok esetén 6. évfolyamtól kezdve
magyar és matematika tantárgyból csoportbontásban tanítunk.
Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a
kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy
megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben
a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt
pedagógust a kurzus vezetésére.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és
tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb
évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai
foglalkozás lenne.
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2.12. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges
módszerek
Iskolánkban évente két alkalommal, ősszel és tavasszal mérjük fel
tanulóink fizikai állapotát. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során
leképezhetők az egyes képességeknél felmerülő hiányosságok. A próbákat az
Oktatási Minisztérium által megbízott Testnevelési Bizottság „Útmutató a tanulók
fizikai és motorikus képességeinek felméréshez” című anyaga alapján végezzük.
A motorikus próbákban elért iskolai teljesítményeket a kötelező országos
adatszolgáltatáshoz is biztosítjuk.
A mérés célja


Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése,
egészségmegőrző, egészségjavító szerepének népszerűsítése, tudatosítása
az iskoláskorúak körében.



A tanulók egészségszempontú fizikai állapotának számszerűen is kifejezhető
megbecslése, a mért adatok egészséggel összefüggő értelmezése, elemzése,
viszonyítás a követelmény-értékekhez.



A tanulók fejlettségének feltárása, a terhelhetőségi szint meghatározása, az
esetleges hiányosságokkal kapcsolatos teendők meghatározása.



A jól terhelhető, sportolni vágyó tanulók feltárása, igényeik és helyi
lehetőségeik figyelembe vételével az élsport felé irányítása.



Mozgósítás a tudatos és rendszeres testedzésre.

A fizikai erőnlét minősítésére szolgáló mérések
1. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése;
2. A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése;
3. A hasizom erő-állóképességének mérése;
4. A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése;
A 3-8. osztályokban Cooper teszt alapján mérünk.
Az elért eredmények pontszámokká alakításával minősítjük a tanulók
teljesítményét.
A fizikai állapotmérés feladatait, értékelését, a mérési eredmények
átszámítását pontszámmá a pedagógiai program melléklete illetve a szakmai
munkaközösség munkaterve tartalmazza.
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2.13. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
A WHO szerint az egészség: a testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem
csupán a betegség hiánya.
Az egészségnevelés célja az egészség megőrzése, mely értelemszerűen
jelenti

az

adott

három

komponens

egyensúlyának

fenntartását.

Az

egészségnevelés születéstől a halálig tartó komplex feladat, mely az egészséges
életmód kialakítását célozza meg.
Egészségfejlesztés:
Az összes nem terápiás egészségnövelő módszer gyűjtőfogalma, tehát
magába

foglalja

a

korszerű

egészségnevelés,

elsődleges

prevenció,

a

mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait,
módszereit.
Az intézményes (iskolai) nevelés egyik részterülete az egészségnevelés.
Az ez irányú nevelés a mindennapok nevelőmunkájának szerves része, a tanulók
személyiség fejlesztése érdekében.
Az egészségnevelés fő területei:
1. A helyes szokások, napirend kialakítása. Korszerű, egészséges táplálkozás.
2. Egészségmegőrző mozgás, sportolás, helyes tartás kialakítása.
3. Mentálhigiéné.
4. Betegápolás, kapcsolódó egészségügyi szervek.
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1. Helyes szokások, napirend kialakítása


Személyi higiéné, tisztaság
Az egészség fő feltétele a test és a környezet tisztasága: tisztálkodás, haj,

bőr, körömápolás, fülápolás, fogápolás, vécéhasználat, zsebkendőhasználat,
napjában többszöri kézmosás. Az említett tevékenységeken kívül fontos feladat az
erre a célra szolgáló helyiségek (vécé, zuhanyzó, mosdó) tisztántartása,
fertőtlenítése, rendeltetésszerű használata.


Munka (tanulás) - pihenés helyes aránya
A

gyerekek

fő

tevékenységformája

a

tanulás,

ezért

az

órarend

összeállításnál és a tanórák felépítésénél figyelembe kell venni a tanulók életkori
sajátosságait és terhelhetőségüket. Az alvásigényük nagy ebben a korban, 8-10
óra, megfelelő mennyiségű és minőségű pihenésre van szükségük.
A pihenésnek két formája van, a passzív és az aktív. A passzív pihenés az
alvás, melynek megszervezése körültekintő feladat: időben történjen, nyugodt,
csendes helyen, kényelmes fekhelyen. Az aktív pihenés legfontosabb feladata a
szabadidő helyes eltöltésének megszervezése.
A tanulásnál, ill. a napi tevékenységeknél figyelni kell arra, hogy a
használati tárgyak (székek, asztalok, vécécsészék, fekhely) az életkornak és
magasságnak megfelelőek legyenek.


Egészséges öltözködés:

Az öltözködésénél figyelni kell arra, hogy


az időjáráshoz alkalmazkodjon,



a gyermek komfort érzetének megfeleljen,



biztosítsa a bőr szellőzését,



mozgásban ne akadályozza,



réteges, ízléses,



a tevékenységnek megfelelő és az alkalomhoz illő legyen.

Fontos a ruhák tárolása: felsőruházat, alsóneműk szortírozása, megfelelő
elhelyezése. Ez száraz, tiszta helyen, összehajtogatva, ill. fogason tartva
történjen. A ruházat tisztántartásánál fontos a mosás, és a megfelelő
hőmérsékletű vasalás, a szennyes ruhák elkülönítése.
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2. Korszerű, egészséges táplálkozás


Napi ötszöri étkezés.



Változatos, az évszaknak és napszaknak megfelelő táplálkozás biztosítása.



Megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyagbevitel.



Az életkornak megfelelő ételek biztosítása (mennyiség, elkészítési mód,
fűszerezés).



A helyes és helytelen táplálkozási szokások ismérvei, összehasonlítása.
Helyes Helytelen
Az eddig felsoroltak. Felsoroltak cáfolatai.
Mértékletesség. Mértéktelenség.
Kiegészítő táplálkozás, vitaminpótlás. Túlzott, állandó vitaminfogyasztás.
Gasztronómiai kultúra ismerete. Egyoldalú táplálkozás.
Csemegézés, ínyencségek. A reklámcikkek fogyasztása.



Fontos tudni a gyerekeknek!
Táplálék bevitelének módja, útja, felszívódása-felhasználása, ürülése az

emberi szervezetben és az ezeket elősegítő tényezők, eljárások ismerete.
Természetesen életkorhoz igazodva.
A megismerés módszerei: példaadás, olvasás, rajzolás, szerepjáték,
kisfilmek megtekintése.


Az étkezéssel kapcsolatos szociális környezet biztosítása:
o

Étkezési időpontok.

o

Helyszín (étkező, ebédlő, teakonyha, főzőkonyha).

o

Kiszolgáló feltételek (bútorzat, edények, tányérok, evőeszközök).

Ezek ismerete, helyes, rendeltetésszerű használatuk, tisztántartásuk és
tárolásuk.
A nevelőtestület mellett a konyhai dolgozók és az élelmezésvezető együttes
feladata a gyerekek ez irányú nevelésének gyakorlata.
3. Egészségmegőrző mozgás, sportolás, helyes testtartás kialakítása
A mozgás mindennapjaink szerves része. A mozgás, sportolás befolyásolja
testi- lelki egyensúlyunkat, hatással van teljesítőképességünkre, örömet okoz és
elősegíti a szervezet helyes működését, karbantartását. A mozgás alapvető
emberi tevékenység, mely nem csak hely- és helyzetváltoztatásban nyilvánul meg,
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hanem kommunikálni, koordinálni is lehet vele, mindig valamiféle cselekvést
eredményez.
A mozgás ideg-izom kapcsolatok eredménye, ezeket születésünktől fogva
tanuljuk és gyakoroljuk. Ahhoz, hogy mozgásaink az adott körülményeknek
megfelelőek és koordináltak legyenek, edzésre, gyakorlásra van szükség. A
szemmozgásokat, ceruzafogást, finom motoros tevékenységeket ugyanúgy
célszerű gyakorolni, átjáratni, mint a nagy terjedelmű mozgásokat.
A

gyermekeknek

életkori

sajátosságaiknak

megfelelően

nagy

a

mozgásigényük.
A szervezet kiegyensúlyozott működéséhez szükséges a mozgásigényt is
kielégíteni, mely alkalmas:
 többletenergia levezetéséhez
 aktív pihenéshez
 kötött figyelem feloldásához
 szervezet megfelelő működéséhez, karbantartásához (keringési, légzési
rendszer)
 tanulási folyamatok elősegítéséhez.
Fontos figyelembe venni mind a tanulásnál, mind a mozgáscselekvések
gyakorlásánál a megfelelő oxigénellátottságot, hőmérsékletet, hely méreteitalkalmasságát.
A helyes testtartás kialakítása érdekében a mozgás mellett figyelni kell az
ülésrendre, annak változtatására, a gerinc és a szem terhelése miatt, továbbá a
testmagassághoz igazodó székek, asztalok meglétére. A szabadban, jó levegőn
való tartózkodás és az ott végzett mozgás még jobban elősegíti a fent említett
alkalmazkodási tényezők megvalósítását, a szervezet ellenálló képességének
növelését.
A rendszeresen végzett sporttevékenység tovább emeli a személyiség
klimatizáltságát, szocializáltságát, széles körű műveltségét.
Cél: a mozgás, sportolás öntevékenységi igényének kialakítása, mely
önmagunk iránti felelősségünk egyik ismérve.
4. Mentálhigiéné-lelki egészségtan
A lelki folyamatok kóros elváltozásának megelőzésére szolgál.
Befolyásoló tényezők, feladatok:
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Veleszületett genetikai adaptációk
A veleszületett és szerzett betegségek kezelése, jó irányba való terelése,

pl. süketség, beszédproblémák, testi deformitások, velük való együttélés
megtanulása.


Szociális környezet- családi, közösségi
A szűkebb és tágabb szociális környezettel való kapcsolattartás. A

felmerülő problémák felismerése, kezelése, ellenőrzése a megfelelő személy által.
Pl. hátrányos helyzet, veszélyeztetett gyermek, adott közösségi hatások.


Helytelen minták adása-rossz képalkotás
Élvezeti cikkek használata, káros szenvedélyek kialakulásának folyamata.

Függőségek: cigaretta, alkohol, drog, kábítószerek, gyógyszerek, dopping.


Életvezetési problémák
o

A családmodell szerkezete.

o

Helyes életvezetési stratégiák (tanulás - munka - teljes élet).

o

Erkölcsi normák megállapítása.

o

Megfelelő nemi, szexuális irányultság kialakítása.

o

Vallás tradicionális megismertetése, felekezetek tisztázása, szabad
gyakorlat fenntartása.

o

Nemzeti érzés táplálása.

5. Betegápolás, kapcsolódó egészségügyi szervek
Betegápolás:
A már meglévő betegségeknek és hatásainak feltartóztatása, vagy
lassítása, korai kórmegállapítással és megfelelő kezelés révén, vagy a betegség
visszatérését akadályozva, ill. az idült állapot súlyosságának csökkentését
célozza. Pl. hatékony rehabilitáció segítségével.
Elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat, balesetvédelem oktatásának
fontossága.
Egészségügyi szervek:
 társadalombiztosítási rendelkezések, jogszabályok
 magán orvosi hálózat
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 iskolaorvos - védőnői szolgálat
 iskolafogászat
 kórházi ellátás
 járványügyi rendelkezések
 élelmiszerbiztonság megvalósítása, előírások.
Ajánlások, módszerek:
Az egészségnevelés az iskolában dolgozó személyek együttes feladata,
melyet összhangban és egyetértésben végezzenek.
A program megvalósításának szinterei:
 tanórai foglalkozások
 tanórán kívüli foglalkozások
 sportprogramok, kirándulások
 szülői értekezlet
 egészségnap (hét)
Világméretű figyelemfelhívás a kampányok adta lehetőség által.
Az iskolai keretek között ez egészségnevelési napokban (hetekben)
nyilvánul meg.
Egészségnevelési napok (hetek):
 környezetünk tisztaságáért - szemétszedés
 dohányzás, füstmentes nap
 egészséges táplálkozási nap
 sportnap
 prevenciós egészségvédelmi nap (előadássorozat az egészségvédelmi
szervek bevonásával).
Egészségfejlesztő személyek és segítő kapcsolatok:
 iskolavezető
 egészségnevelő
 gyermek és ifjúságvédelmi felelős
 iskolaorvos, védőnő
 diák önkormányzati vezető
 testnevelő
 pedagógusok
 szülők
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 szülői munkaközösség, iskolaszék
 iskolapszichológus
 gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő
 ÁNTSZ
2.14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési
elvei
A tanulói magatartás és szorgalom értékelésének célja
o Segítse

az

iskolai

nevelés-oktatás

egészséges

folyamatának

működését.
o Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését.
o Járuljon

hozzá

a

tanulók

pontosságának,

kötelességtudatának

kialakulásához, fejlődéséhez.
o Járuljon hozzá a közösségi kedvező hatások érvényesüléséhez.
A tanulói magatartás és szorgalom értékelésének elvei
o a személyre szabottság megvalósítása,
o a gyermek fejlődéséhez való viszonyítás érvényesítése,
o a tanulói közösség bevonása az értékelésbe.
A tanulói magatartás és szorgalom értékelésének minősítésének formái
o szóbeli
o írásbeli
o érdemjegy.
A szóbeli és írásbeli értékelés formái
o szaktanári dicséret vagy figyelmeztetés,
o osztályfőnöki dicséret vagy figyelmeztetés
o igazgatói dicséret vagy figyelmeztetés,
o nevelőtestületi dicséret vagy figyelmeztetés.
Érdemjeggyel történő minősítés fokozatai
a) Magatartás
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2),
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b)Szorgalom
példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2).
A magatartás értékelésének követelményei

1

magatartás

példás (5)

jó (4)

változó (3)

rossz (2)

aktivitás,

igen magas

közepes

gyenge

negatív,

példamutatás

fokú

vagy
romboló

2

a közösségi célok

igen

érdekeinek

ellene nem

ingadozó

szemben

vét

áll

közösségi munkában élen jár

aktívan részt közömbös

érdektelen

való részvétel

vesz

hatása a közösségre pozitív

befolyást

figyelembe vétele
3

4

nem árt

negatív

ingadozó

közömbös

nem
gyakorol
5

törődés társaival

gondos,

segítőkész

segítőkész
6

7

házirend betartása

, gátló

betartja, arra betartja

részben

sokat vét

ösztönöz

tartja be

ellene

kívánnivalót

udvariatlan,

durva,

hagy maga

nyegle

goromba

gyenge

elégtelen

viselkedés, hangnem kifogástalan

után
8

fegyelmezettség

nagyfokú

megfelelő
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Szorgalom értékelésének követelményei
példás (5)

jó (4)

változó (3)

hanyag (2)

1. tanulmányi munka

igényes

figyelmes

ingadozó

hanyag

2. munkavégzés

kitartó,

rendszeres

rendszer-

megbízhat

telen

at-lan

önállótlan

feladatait

szorgalom

pontos,
megbízható
3. általános tantárgyi
munkavégzés, önálló

mindent

ösztönzésre

elvégez

dolgozik

nem végzi

munkavégzés
4. többféle feladat

el
igen

keveset

ritkán

nem

igen jó

jó

közepes

gyenge,

vállalása
5. munkamegosztás,
önellenőrzés
6. tanórán kívüli

vagy nincs
igen

információk

sokszor,

felhasználása

rendszeres

7. fegyelmezettség

nagyfokú

előfordul

ritkán

egyáltalán
nem

megfelelő

gyenge

elégtelen

2.14.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei
A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az
iskola hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő
tanulókat jutalomban részesíthetjük.
Tantárgyi értékelés
- a szaktanár szóbeli dicsérete,
- a szaktanár írásbeli dicsérete,
- több tantárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló részére nevelőtestületi dicséret,
- kimagasló eredmény esetén igazgatói dicséret és jutalomkönyv a tanév végén a
tanulók, nevelők és a szülők közössége előtt,
- házi versenyek győzteseinek jutalmazása iskolai ünnepélyen, iskolagyűlésen a
tanulók közössége és a nevelők előtt,
- egész évben tartó házi sportbajnokságok, tanulmányi versenyek eredményeiről az
iskolai faliújságokon és az iskolarádión keresztül folyamatosan tájékoztatjuk
tanulóinkat,
- tablót készítünk azon tanulók fényképével, akire büszkék vagyunk,
- kiemelkedő eredményeket elért tanulókról, közösségekről a helyi (községi)
újságban írást jelentetünk meg,
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MIT?
- a környezet rendjét,
- szaktárgyi verseny,
- vetélkedő,
- énekkari munka,
- szakköri munka,
- tanórai munka,
- hosszabb ideig tanúsított példamutató magatartást,
- szorgalmas, folyamatos, odaadó közösségi munkát,
- rendkívüli teljesítményeket (megyei, országos helyezés),
- az iskola hírnevét öregbítő kiemelkedő tanulmányi munkát,
- nyolc éven át tartó példamutató magatartást, kiemelkedő
tanulmányi és sportmunkát (jó sportoló, jó tanuló cím).

A dicséret iskolában használatos módjai:
szóbeli dicséret nyilvános formái:
- osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt,
- iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, ballagás.......),
- szaktárgyi órán, osztályközösség előtt.
írásbeli dicséret formái:
- osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba),
- igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba),
- oklevél,
- kitüntetés,
- alapítványi, fenntartói, országos szintű elismerések.
jutalmazás formái lehetnek:
- szóbeli dicséret,
- írásbeli dicséret,
- oklevél, kitüntetés,
- jutalom (könyv, különféle tárgyi jutalmak, labdák, sportfelszerelések, kirándulás, táborozás,
jutalomnap stb.)
Speciális elvek
Az általános elvekkel összhangban áll a tanulói magatartás és szorgalom értékelése,
melynek fontos alapja a viselkedéskultúra normáinak elsajátítása.
A magatartás és a szorgalom minősítésénél figyelembe vesszük az alábbiakat:
A tanulmányi munka tényezőit:
- életkörülmények helyzetét,
- képességek szintjét,
- önállóság szintjét,
- kötelességtudat fokát, tempóját,
- érdeklődési irányultságot.
A viselkedéskultúra tényezőit:
- szocializáltság fokát,
- közösségi szerepvállalást,
- kapcsolattartás képességét,
- érzelmi élet gazdagságát, szegénységét,
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- közösségi normák, szabályokhoz való alkalmazkodás szintjét.
Kitüntetések, jutalmak, plakettek
Az iskola jutalmazási rendszerében legmagasabb kitüntetésnek az iskola
névadójával fémjelzett plakettet tartjuk, amit tanulóknak és nevelőknek egyaránt
hosszan tartó, kimagasló szakmai munka jutalmául adunk. (tanulóknál 8. év végén a
folyamatos tanulmányi eredményért, kitűnő példás magatartásért, nevelőknél 5 évi
kitartóan magas színvonalon végzett szakmai munkáért, példamutató viselkedésért.)
A kitűnő tanulók szülei év végén gratuláló és köszönő levelet kapnak. A plakettek
átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. Az egy tanéven keresztül végzett kitűnő
tanulmányi eredményért oklevél + jutalomkönyv jár az évzárón.
Tanulmányi versenyeken, sport- és művészeti vetélkedőkön elért 1-3. helyezésért
igazgatói dicséretet kapnak a tanulók.
Házi versenyeken elért 1-3. helyezés oklevél + könyv jár.
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
- szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, egyszerű kioktatás, dorgálás, feddés, határozott
rendreutasítás, tiltakozás, fenyegetés),
- osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás,
- igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás,
- szigorú megrovás,
- párhuzamos osztályba való áthelyezés,
- áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!),
- tanuló kizárása az iskolából (csak tankötelezettség korhatárán túl!).
Kényszerítő módszerek (felszólítás, követelés, parancs, büntetés) fokozatait szem
előtt tartva- de annak be nem tartása esetén:
Szaktanári figyelmeztetés adható, ha a tanuló:
- felszerelése hiányzik,
- házi feladatát nem készíti el, nem pótol,
- órai munkában nem vesz részt (zavarja társait).
Osztályfőnöki figyelmeztető adható:
- házirend megszegése,
- verekedés, durvaság,
- ellenőrző hiánya,
- késés,
- igazolatlan hiányzás (következmény: rossz magatartás az adott hónapban),
- nevelőivel, társaival, kirívóan tiszteletlen, nyegle, durván beszél.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás
megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés
pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza
meg.
84

Pilinszky János Általános Iskola

Nyúl

030602

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
szóban:



a szülői értekezleteken
a nevelők fogadó óráin

ZÁRÓ GONDOLAT
A jövő nemzedékért érzett felelősség körültekintő, előre jól megfontolt
döntéseket kíván az iskolát fenntartó önkormányzatoktól, a pedagógusoktól,
a szülőktől egyaránt. A tudomány és a technika rohamos fejlődése új,
korszerű műveltség megalapozását, cselekvő szerepvállalás kialakítását
várja

az

iskoláktól.

munkaerőpiac

igényeit

megvalósítására
rendszerünket

Az

alapvető
kielégítő

törekszünk.
az

új

társadalmi
magas

Ennek

társadalmi

céloknak

minőségű

érdekében

igényekhez

való

megfelelő,

oktatás
helyi

a

nevelés

pedagógiai

igazodás

céljából

folyamatosan megújítjuk. Olyan új folyamatokat indítunk el az iskolában,
amelyek hatékonyan szolgálják a személyiség gazdagodását, az egész
életen át tartó tanulásra való felkészítést.
Az új elemekkel módosított pedagógia programunk megvalósításához
a velünk hatékonyan együttműködő szülői ház, az állami fenntartás és a
működésünket finanszírozó Győri Tankerületi Központ és az önkormányzat
együttes, hathatós segítsége jelenthet garanciát.

Nyúl, 2018. február hó 29

Jóváhagyta:
………………………………………..
Győriné Csendes Gyöngyi
Igazgató
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