BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV

Készült-: 2017

2004. évi helyi tanterv módosítása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
az annak módosításáról szóló 2012. évi CXXIV. törvény és a Nemzeti Alaptanterv alapján
-

1

Tartalomjegyzék
AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS

I.

VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI .................................. 4

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3

Bevezető ................................................................................................................. 4
Az óratervek kialakítása az alábbi szempontok figyelembevételével történt: ........ 5
Kerettantervi megfelelés.......................................................................................... 6
Tantervek ................................................................................................................. 6
Emelt óraszámú angol oktatás ................................................................................. 7
Kompetencia alapú oktatás ...................................................................................... 7
Az 1.-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma ........................................ 9
Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei ........................................ 15
Taneszközök .......................................................................................................... 15
Taneszközök kiválasztása...................................................................................... 15
Taneszköz támogatás és tájékoztatási kötelezettség ............................................. 16
A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK

II.

MEGVALÓSÍTÁSA ...................................................................................................................... 17

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
4.
5.
6.
7.
8.

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam ......................... 17
Célok, feladatok..................................................................................................... 17
Fejlesztési területek – nevelési célok .................................................................... 18
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés .......................................................... 20
Egységesség és differenciálás ............................................................................... 21
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam ........................ 23
Célok, feladatok..................................................................................................... 23
Fejlesztési területek – nevelési célok .................................................................... 23
Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés .......................................................... 26
Egységesség és differenciálás ............................................................................... 29
Az erkölcstan oktatása ........................................................................................... 30
A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok ............................................ 30
Természettudományos nevelés .............................................................................. 30
A mindennapos testnevelés ................................................................................... 30
Idegennyelv oktatás ............................................................................................... 31
Digitális kompetencia ............................................................................................ 31
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei ........................ 31
A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ EZEK ESETÉBEN A

III.

PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI ................................................................................. 32

1.
2.
3.
4.

Választható tantárgyak .......................................................................................... 32
Pedagógusválasztás ............................................................................................... 32
A szabadon választott foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok ........................... 32
A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezések ....... 33

1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.

A törvényi szabályozás értelmezése ...................................................................... 33
Szöveges értékelés az 1. osztályban ...................................................................... 34
Az szöveges értékelés módjai................................................................................ 35
A szöveges értékelés tartalma ............................................................................... 36
A szöveges értékelés készítésének követelményei ................................................ 36
Tantárgyi értékelés 2. osztálytól 8. osztályig ........................................................ 36
A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése ........................................... 38

HELYI ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZER ............................................................ 33

IV.

2

4.1
4.2
5.
6.

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei ........... 38
A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei ............................... 39
Az iskolai jutalmazás formái: ................................................................................ 40
Az iskolai elmarasztalás formái: ........................................................................... 41

V.

A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI ............................................................ 42

VI.

AZ OTTHONI (NAPKÖZIS) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK
MEGHATÁROZÁSA .................................................................................................................... 42

VII.

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI
NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA ................. 43

VIII.

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE .................................................................. 44

1. Törvényi háttér ................................................................................................................ 44
2.
Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja: ................................. 45
3.
Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna: ................ 45
4.
A tanulók fizikai állapotának mérésére alkalmazott módszerek feltételei: ........... 46
5.
Értékelési rendszer az általános fizikai teherbíró-képesség minősítése ................ 46
6.
Az általános fizikai teherbíró képesség minősítése ............................................... 47
7.
A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok. .................................... 48
IX.

CSOPORTBONTÁS ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI ................. 49

X.

EGÉSZSÉGNEVELÉSI ELVEK ................................................................................................... 50

1.
2.
3.
4.

Az egészséges iskola ............................................................................................. 50
Az iskolai egészségnevelő program szereplői ....................................................... 51
Az egészséges életmód és életszemlélet, magatartás területei az iskolánkban ..... 52
Milyen keretek között valósítjuk meg egészségnevelési céljainkat? .................... 52

XI.

ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK ............................................................................ 53

XII.

ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK .................................................... 54

XIII.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV FELÜLVIZSGÁLATA ......................... 55

1.
2.
3.
4.

A pedagógiai program érvényességi ideje: ........................................................... 55
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata ................................................. 55
A pedagógiai program módosítása ........................................................................ 56
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: ................................................... 56

XIV.

MELLÉKLETEK ........................................................................................................................... 56

3

I.

AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS
VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI

1.

Bevezető

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetve az Oktatásért Felelős Államtitkárság átfogó
oktatási reformjának megvalósítása érdekében iskolánkban is átdolgoztuk a helyi tantervet.
A módosításokhoz az alábbi jogszabályok előírásait vettük figyelembe:
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény /megjelent: Magyar Közlöny
2011/162. szám – 2011. december 29./;
 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
Kormány rendelet, illetve annak Melléklete, különös tekintettel a III. részre (Glosszárium) /megjelent: Magyar Közlöny 2012/66. szám – 2012. június 4./;
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet
/megjelent: Magyar Közlöny 2012/115. szám – 2012. augusztus 31./
Az oktatási reform négy alapvető fogalomra épül:
 a gyermekek, fiatalok készségeinek, képességeinek, ismereteinek, jártasságainak, érzelmi és akarati tulajdonságainak, műveltségének életkori sajátosságaiknak megfelelő
tudatos fejlesztése;
 harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének elősegítése;
 erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárok nevelése;
 a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.
Az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv (Nat) biztosítja, amely meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint
kötelező rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók
heti és napi terhelésének korlátozására.
A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes iskolatípusokban és
oktatási szakaszokban a kerettantervek tartalmazzák a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi
rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamra
vonatkozó követelményeit, továbbá a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének
feladatait, és meghatározzák a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, valamint az ajánlott időkeretet.
A kiadott kerettantervek közüli (A és B variációk) választáshoz felmértük a meglevő vagy
megteremthető erőforrásokat, illetve azt, hogy a választani kívánt kerettanterv illik-e az iskola
profiljához, hagyományaihoz. A helyi tanterv koherenciájára, az ismeretek egymásra épülésére és a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokra azonban minden esetben fokozottan ügyeltünk.
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A kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett a nevelőtestületeknek dönteni kellett az
évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználási módjáról.
A választások és a szabad órakeretről hozott döntések együttesen határozzák meg az iskola
illetve azok egyes évfolyamainak, osztályainak saját nevelési-oktatási arculatát.
Az iskolai döntések és választások során létrehozott helyi tanterv alapozza meg a 2017/2018.
évi szeptember 1-jén kezdődő tanévhez a beiskolázási tevékenységet, valamint a tanév nevelési-oktatási célrendszerét, fejlesztési követelményeit, tartalmait.
A két évfolyamra megfogalmazott tantárgyi óraszámok tanévenkénti meghatározása is az iskola szakmai munkaközösségeinek feladata volt. A két tanévre előírt ismeretek és fejlesztési
követelmények szétválasztása megtörténhet a tematikai egységek mentén is, de bizonyos esetekben (elsősorban képességfejlesztésre irányuló egységek tekintetében) a tematikai egységek
meg is bonthatók. A tanévekre történő bontás során a megadott óraszámot annak figyelembevételével határoztuk meg, hogy a fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végére
teljesüljenek. Ugyanakkor ügyeltünk az ismeretek és fejlesztési fázisok logikus egymásutánjára is.
1.1

Az óratervek kialakítása az alábbi szempontok figyelembevételével történt:

 a nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt) az általános iskola bevezető és kezdő szakaszára meghatározott kötelező óraszámok;
 az Nkt műveltségi területekre előírt óraszámok;
 a 2011-es törvénymódosítás testnevelés óraszámokat érintő változása;
 az EMMI által ajánlott általánosan elfogadott és használt tantárgyi rendszer;
 a helyi sajátosságoknak, igényeknek való megfelelés;
 az iskola pedagógiai programjában vázolt koncepciók, elképzelések;
A fenti szempontok figyelembevételével alakítottuk ki az iskola tantárgyi rendszerét és a tantárgyi óraszámokat. A minimálisan megadott óraszámokon felül a kötelezően választandó
órákat mind alsó, mind felső tagozaton többségében a természettudományos tantárgyak, az
informatika és az angol tantárgyak kapták. Felismertük az igényt a fenti két tantárgy és természetesen a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika kompetenciájának fejlesztésére.
Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre. Kommunikációs kultúránk szerves
része az anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti információcsere.
Nagy gondot kell fordítanunk a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. Olyan fiatalokat kell nevelnünk, akik sikeres tanulási stratégiákkal
használják ki az információs világháló lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás
során.
Az információs és kommunikációs kultúra a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a tudást,
az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk
5

megtalálása, felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, felhasználása, közvetítése, alkotása.
Az információs és kommunikációs kultúra részben az egyén szocializációjának, a társadalmi
érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője.
A kommunikációs kultúra az ismeretforrás, a felhasználhatóság, az elektronikus média nélkülözhetetlen egységei. Ismereteik, alkalmazásuk nélkülözhetetlen a mindennapok gyakorlatában.
Kiemelt feladatunk a digitális kompetencia elterjedésének elősegítése, mivel a mindennapok
részeként is alkalmazott és egyben kiemelt munkaerőpiaci kulcskompetencia ismeretet igénylő informatika megfelelő szintű és minőségű oktatása elengedhetetlen a hagyományosan kimagasló színvonalú informatikus képzés megőrzése érdekében.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ (1) bekezdés szerinti tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen
projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az előírt
tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés
korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása.
A témahetek, projektek tervezésénél, összeállításánál számításba vesszük az időszak jeles
napjait is.
A helyi tanterv kialakításához kikérjük, és figyelembe vesszük a pedagógiai tanács valamint
az szülői munkaközösség véleményét.
A helyi tantervet, mint a pedagógiai program részét a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez,
amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó és a működtető egyetértése szükséges.
A pedagógiai programunkat nyilvánosságra kell hoznunk.
1.2

Kerettantervi megfelelés

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2.2 sz. melléklet – Kötelező tantárgyak
1.3

Tantervek

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek szerint folyik az
oktatás:
NAT -2003

NAT -2013

2003. évi törvénymódosítás és a NAT 2003 alapján felülvizsgált helyi tanterv;
2006 – 2007-es tanévtől kezdődően iskolánkban kompetencia alapú oktatás
folyik;
2013-tól bevezetett Nemzeti alaptanterv valamint az alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet;
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TANÉV

1.
2.
Bevezető szakasz

3.

ÉVFOLYAM
4.
5.

6.

7.

8.

Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz

2013-2014 NAT-2013 NAT-2003 NAT-2003 NAT-2003 NAT-2013 NAT-2003 NAT-2003 NAT-2003
2014-2015 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2003 NAT-2003 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2003 NAT-2003
2015-2016 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2003 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2003
2016-2017 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2013

1.4

Emelt óraszámú angol oktatás

A 2007 – 2008-as tanévtől kezdődően iskolánkban felmenő rendszerben emelt szintű angol
oktatás folyik.
Az alsó tagozat minden osztálya emelt szinten tanulta az angol tantárgyat.
Felső tagozaton az osztályoknak van egy emelt szinten angolt tanuló csoportja és egy normál
csoportja.
2013 – 2014-es tanévtől kezdődően a szabadon választható foglalkozások terhére emelt szintű
angol oktatás lesz felső tagozaton felmenő rendszerben.
2013 – 2014-es tanévtől kezdődően első osztályban az angol oktatás szakkör formájában marad fenn.
2., 3. és 4. évfolyamon természetesen a korábbi helyi tantervnek megfelelően tovább folyik
felmenő rendszerben az emelt szintű angol oktatás.
A 2017– 2018-as tanévtől 1-4. évfolyamon az angol oktatás emelt óraszámban folytatódik
intézményünkben. (lsd. 1.6.3 fejezet)
Felső tagozaton az osztályoknak van egy emelt óraszámban angolt tanuló csoportja és
egy normál csoportja. (lsd. 1.6.3 fejezet)
2017 – 2018-as tanévtől kezdődően -a szabadon választható foglalkozások terhére- emelt
óraszámú angol oktatás is folyik felső tagozaton.

1.5

Kompetencia alapú oktatás

A 2006 – 2007-es tanévtől kezdődően iskolánkban kompetencia alapú oktatás folyik
A XIX. kerületi Önkormányzat a TÁMOP 3.1.4 számú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázaton elnyerte az igényelt támogatást. 5
éves fenntarthatóságot vállaltunk, ez indokolja a Bolyai János Általános Iskola helyi tantervének – a pályázat céljaihoz, a kompetencia alapú oktatás elveihez, elvárásaihoz való igazítását.
A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai:
 a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás
 megalapozását szolgáló képességek fejlesztése
 kompetencia alapú oktatás elterjesztése
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 a kompetencia alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű megismerése és megvalósítása
 a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése
 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése
 az esélyegyenlőség érvényesítése
 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése
 szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása
 egyéni fejlesztési tervek készítése
 digitális írástudás elterjesztése
A kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó tevékenységrendszer:
 Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag
 új tanulásszervezési eljárások bevezetése: együttműködésen alapuló tanulási módszerek:
kooperatív tanulás, projekttanulás, páros munka.
 három hetet meghaladó projekt megszervezése
 témahét megszervezése
 moduláris program adaptációja és megszervezése a matematika tantárgy tanítása keretében
 IKT-val támogatott tanulásszervezés
 Hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlősének javítása
 Új módszerek, intézményi alkalmazása, elterjesztése
 Önálló intézményi innováció megvalósítása
 Jó gyakorlatok átvétele
Moduláris oktatás:
A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok a tananyag egészén belül, azzal összehangoltan saját, jól átlátható követelménnyel rendelkeznek, azonos didaktikai elveket kell hogy kövessenek.
A modulok úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és gyakorlatsoraik teljes egészében lefedik
a feldolgozandó tartalmat, vagy kisebb-nagyobb terjedelmű elemként beépíthetők a hagyományos tanulási-tanítási folyamatokba is.
Témahét:
A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor az adott
tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán
kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű
módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel.

Projektoktatás-projekthét:
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Projektoktatás, pedagógiai projekt. Valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a
munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények bemutatása. A projektmódszer
egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll.
A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása, hanem a lehető legtöbb
vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához
organikusan kapcsolódik.
A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A tervezés két fő szinten kell történjen: Az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A másik szint az egyes projektek
megtervezését jelenti, amelyhez a tanári motiváció és segítség tudatos jelenléte szükséges.
IKT-val támogatott tanulásszervezés:
Azok a hagyományos (instruktív) és konstruktív pedagógia elveire épülő, az információs társadalom kompetenciáinak fejlesztését megvalósító tanítási-tanulási módok, módszerek, amelyek alkalmazásakor az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz jelenik
meg a tanítás-tanulás folyamatában. Ezáltal új pedagógiai gyakorlatok kialakítására, vagy a
meglévők módosítására nyílik lehetőség.

1.6

Az 1.-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma

A következő két táblázatban láthatóak az egyes tantárgyak évfolyamonkénti óraszámai.

1.6.1 Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és éves óraszámok:
A 2017-2018-as tanévtől kezdődően:
Tantárgy

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Informatika
Természetismeret
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Technika és életvitel
Testnevelés és sport
Erkölcstan

252
144
36
36
36
72
72
36
180
36

252
144
36
36
36
72
72
36
180
36

216
144
72
36
36
72
72
36
180
36

216
144
108
36
72
72
72
36
180
36

Összesen:

900

900

900

972
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1.6.2 Az 5–8. évfolyam tantárgyi rendszere és az éves óraszámok
a 2017-2018-as tanévtől kezdődően:

Tantárgy

5.évf.

5. évf.

6. évf.

6. évf.

7. évf.

7. évf.

8. évf.

8. évf.

angol

normál

angol

normál

angol

normál

angol

normál

emelt

emelt

emelt

emelt

óraszámú

óraszámú

óraszámú

óraszámú

Magyar nyelv és
irodalom
Történelem és
állampolgári ismeretek

162

162

144

144

144

144

144

144

72

72

72

72

72

72

72

72

Idegen nyelv

144

108

144

108

144

108

144

108

Matematika

162

162

144

144

144

144

144

144

Informatika

54

54

54

54

54

54

54

54

Természetismeret

90

90

90

90

Fizika

72

72

54

54

Biológia és
egészségtan

54

54

72

72

Kémia

54

54

72

72

Földrajz

54

54

72

72

Ének-zene

36

36

36

36

36

36

36

36

Vízuális kultúra

36

36

36

36

36

36

36

36

Technika és életvitel
Testnevelés és
sport (tánc)
Erkölcstan

36

36

36

36

36

36

180

180

180

180

180

180

180

180

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Hon-és népismeret
Osztályfőnöki
Összesen:

36

36

36

36

36

36

36

36

1044

1008

1044

1008

1152

1116

1116

1080
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1.6.3 Kötelezően választandó órák elosztása:

Melyik tantárgy óraszáÉVFOLYAM

ma lett megnövelve a
kötelezően választható
órák óraszámából?

Hány órával lett
megnövelve kötelezően választható
órák óraszámá-

Összesen:

ból?

1. évfolyam

Angol nyelv

1 óra

1. évfolyam

Informatika

1 óra

2. évfolyam

Angol nyelv

1 óra

2. évfolyam

Informatika

1 óra

3. évfolyam

Angol nyelv

2 óra

3. évfolyam

Informatika

1 óra

4. évfolyam

Angol nyelv

1 óra

4. évfolyam

Informatika

1 óra

4. évfolyam

Természetismeret

1 óra

5. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

0,5 óra

5. évfolyam

Matematika

0,5 óra

5. évfolyam

Informatika

1,5 óra

5. évfolyam

Természetismeret

0,5 óra

5. évfolyam

Hon – és népismeret

- 1 óra

6. évfolyam

Matematika

1 óra

6. évfolyam

Hon – és népismeret

1 óra

6. évfolyam

Természetismeret

0,5 óra

6. évfolyam

Informatika

0,5 óra

7. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

7. évfolyam

Matematika

1 óra

7. évfolyam

Biológia

- 0,5 óra

7. évfolyam

Kémia

0,5 óra

7. évfolyam

Földrajz

0,5 óra

7. évfolyam

Informatika

0,5 óra

8. évfolyam

Matematika

1 óra

8. évfolyam

Biológia

1 óra

8. évfolyam

Fizika

0,5 óra

8. évfolyam

Informatika

0,5 óra

2 óra
2 óra
3 óra

3 óra

2 óra

3 óra

3 óra

3 óra

1. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret
tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
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2. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve
„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
ÉVFOLYAM

TANTÁRGY

1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam

VÁLASZTOTT KERETTANTERV

Ének
Magyar
Fizika
Biológia
Kémia
Ének

„A változatt”
„A változatt”
„B változat”
„B változat”
„A változatt”
„A változatt”

1.6.4 Emelt óraszámú idegen nyelv oktatás
Az emelt óraszámú idegen nyelv oktatása ötödik évfolyamtól válaszható. A szükséges
heti négy óra a kötelező és a szabadon választható órákon való részvétellel valósul meg az
alábbiak szerint:
Idegen nyelv tanÉvfolyam

tárgy minimális
óraszáma

5.
6.
7.
8.

3
3
3
3

Szabadon választható óra

1
1
1
1
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1.6.5 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorl
a
t
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki óra
Kötelezően választható órakeret
Szabadon választható órakeret

6.
2.
1.
3.
4.
5.
6.
7,
5évfolyam
évfbiYam
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam (angol) évfolyam (angol) évfolyam
7
7
6
6
4,5
4,5
4
4
4
1
1
2
3
3
3+1
3
3+1
3
4
4
4
4
4,5
4,5
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.
évfolyam
(angol)

8. évfolyam

4
3+1
4
1
;-)

4
3
4
1

(angol)
4
3+1
4
1

2

2

-

-

-

-

2

2

2

2

2

1
2

1
2

1
2

2
2

2,5
1

2,5
-

2,5

2,5
-

2
1 (0)

2
1 (0)

2
1 (0)

2
1 (0)

1
1,5

1
1
1,5

1
1
1
1,5

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

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

1,5
2
2
2
1
1
1,5

1

1

1

-

1
5
2

1
1
1
1,5

1,5
2
2
2
1
1
1,5

1

1

1

1

1

5

5

5

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5

2

2
2

3

3
2

3

3
2

3

3
2

2

3

3

1

8.
évfolyam

1
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Összes heti óra

25

25

25

27

28

28+1

28

28+1

31

31+1

31

31+1
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2.

Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei

A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben
mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a
részletekben való fizetésre.
Az éves költségvetési törvényben meghatározásra kerül azoknak a támogatásnak az összege, amelyet az iskolafenntartó kap a piaci áron forgalomba kerülő tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A támogatás módjáról a nevelőtestület a tankönyvpiac rendjéről
szóló törvényben meghatározottak szerint dönt. Az iskolának a tankönyvpiac rendjéről szóló
törvényben meghatározottak szerint gondoskodnia kell a térítésmentes tankönyvellátásról. A
térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra
beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.
2.1

Taneszközök

 Iskolánkban a nevelő – oktató munka során a pedagógusok olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyet az emberi erőforrások minisztere hivatalosan tankönyvvé nyilvánított;
 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. Ezen
tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések jegyzékét az adott tantárgy tanterve tartalmazza.
 A nyomtatott taneszközökön túl a pedagógusok olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérhetik a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általuk tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított anyag elsajátításához. Ezen taneszközök kiválasztásánál minden esetben kikérik a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.
 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
2.2

Taneszközök kiválasztása

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
 Az egyes tankönyvek kiválasztásakor azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több
tanéven keresztül használhatóak.
 A taneszközök használatában stabilitásra törekszünk (pl. felmenő rendszerben azonos
tankönyvcsalád).
 Fontos szempont, hogy a tankönyv és a segédlet korszerű szemléletű, világnézetileg
semleges, jól tanulható és tanítható (fogalmazása érthető, a fogalmak magyarázata világos és pontos, a felépítés, az összefüggések bemutatása logikus) legyen.
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2.3

A tankönyvek szakmailag kifogástalanok legyenek;
Az évfolyamok tankönyvei egymásra épüljenek;
Az alsó és felső tagozat kapcsolódjon egymáshoz;
Figyelembe vesszük a tantárgyi koncentrációt;
A tankönyv feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak;
Fontos szempont a használhatóság, az esztétikai kivitel, a tartósság, valamint az ár.
Taneszköz támogatás és tájékoztatási kötelezettség

 Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból
egyre több nyomtatott taneszközt (tartós tankönyv) szerezzen be az iskola könyvtára
számára.
 Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv, segédkönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.
 Az iskola minden év május 31-éig felméri, hogy hány tanuló kíván kölcsönözni az iskolai könyvtárból tartós tankönyvet, segédkönyvet. Felméri azt is, hogy hány szociálisan
rászoruló tanuló jár az iskolába, illetve hány tanuló igényel tankönyvtámogatást.
 A felmérés eredményéről a nevelőtestületet, a szülői munkaközösséget, az iskolai szülői
szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot június 15-ig tájékoztatni kell.
 Ezen összegből megvásárolt tankönyv, segédkönyv az iskolai könyvtár állományába kerül.
 Az iskolának közzé kell tennie azoknak a tartós tankönyveknek, továbbá
segédkönyveknek a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból, ennek hiányában az
iskolától a tanulók kikölcsönözhetnek, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget
tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.
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II.

A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK

MEGVALÓSÍTÁSA

A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös
értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen
kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának
is.
E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel,
az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel –
egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.
A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző
szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:
 beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe,
tartalmaiba;
 tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve szerint;
 alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban
az osztályfőnöki órák témaköreit;
 témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó,
egyéb iskolai foglalkozások, programok számára.
 A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas
pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.

1.

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam

1.1

Célok, feladatok

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben
óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának,
segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást
ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az
elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.
Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet
ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és
együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel
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való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a
gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.
A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és
bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a
tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti irányadónak.
1.2

Fejlesztési területek – nevelési célok

Az erkölcsi nevelés
A tanuló erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott
formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan viselkedjen, de adott
esetben képes a szabályok újraértelmezésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő
szinten az ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni,
valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását segítő
tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések készítése).
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát.
Képes egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és
követi a közösségi hagyományokat.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást.
A közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő
szinten ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának
megfelelő kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó
felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát.
A családi életre nevelés
A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi szerepek18

hez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját feladatait napi
rendszerességgel elvégezze.
A testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és
felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel
egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az egészség
mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) megnevezésére.
Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. Képes kifejezni,
leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal relaxációs technikákat,
képes légzőgyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és képes
megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. Ismeri a
közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét.
Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról,
hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon).
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak
megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat,
tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az ember
alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne környezete
értékeinek megőrzésére.
Pályaorientáció
A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai
műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a pénzére.
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Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei arról,
hogy hazánkban és a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek gyerekek.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő
szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban.
A tanulás tanítása
A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül az
órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek.
1.3

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés

Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni
szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni
saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő olvasására, illetve
fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és értelmezésére.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más
országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek.
Matematikai kompetencia
A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek
közötti kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű
méréseket, az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult matematikai algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, felismer
egyszerű logikai kapcsolatokat.
Természettudományos és technikai kompetencia
Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű
törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket vé20

gezzen el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon
használni. Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását,
a káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és törekszik a helyes magatartásminták követésére.
Digitális kompetencia
Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik az IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid szöveg
létrehozása, továbbítása).
Szociális és állampolgári kompetencia
Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással
együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a
közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet
megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés kialakulásához.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl.
háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle
út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy
felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes
előre látni cselekedetei egyes kockázatait.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra,
ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos improvizációval kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, elképzelt vagy hallott események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére.
A hatékony, önálló tanulás
A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt
venni, a sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében.
Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére.
1.4

Egységesség és differenciálás

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes oktatást.
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Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek
feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek,
munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az
egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok
megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.
A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését,
megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint
más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges,
de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és
segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés
egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi
tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egyegy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik
különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális
gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.
A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a
sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, oktatására.
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2.

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam

2.1

Célok, feladatok

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos
szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan
pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés
színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az
életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása erősen
kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől
viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése.
Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek
megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra,
illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.
Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás
módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez
szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret
fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. Mindehhez
előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.
2.2

Fejlesztési területek – nevelési célok

Az erkölcsi nevelés
A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló erkölcsi
gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a társadalom
hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és véleményeket
vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló megérti a normakövetés fontosságát.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb közösségében
nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó műalkotásokat. Annak
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érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés, megismeri
azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a hungarikum fogalmát. Ismeri
nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és ezeket tantárgyi ismereteihez is
kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet fogalma, az ezekhez való kötődés
igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, hogy Magyarországon milyen
nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának egy-egy
jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai kultúra értékeiről, és ismer ennek
megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés képességére. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári jogokkal,
kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség jobbítását szolgálják.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét,
vagyis cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a
stressz és stresszkezelés lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok természete között, be tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a
személyiségének megfelelő humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések
egységében, képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő jellemzőit. Több szempontból is rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyos előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait.
A családi életre nevelés
A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat,
megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. A
szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot.
Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző lehetőségeiről,
ismeri a művi terhesség megszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten
ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.
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A testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a
tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait,
majd megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás
és művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan kialakul az igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az aktív
pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés és
kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában van a nem
megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival (különösen az alkohol, a dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a stressz
okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének módját.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva.
Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal
élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget biztosít arra,
hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és a mindennapokban is.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulóban kifejlődnek a környezet harmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem
nem cél, sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak
változását elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet
szennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival
együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, újrahasznosítható, illetve
újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság fogalmát.
Pályaorientáció
A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő
ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal kapcsolatban. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és jövőképet felállítani.
Van önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése között. Érti
a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit.
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Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az egyes
országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamatiba. Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. Érzékeli, hogy mi a fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között.

Médiatudatosságra nevelés
A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes
mértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően.
A tanulás tanítása
A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) és
belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb kézikönyvekben) és a
világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. A tanuló megismeri saját tanulási stílusát, ezzel
hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie.
Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.
2.3

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés

Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú
szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott
szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és
elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli
és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom műfajainak
megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható és pontosan
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értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb szövegek ös-szegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, törekszik a
normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat,
ami tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi
kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a
tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.
Matematikai kompetencia
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a
mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok
kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes
állításainak bizonyítására.
Természettudományos és technikai kompetencia
A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza az
alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és
megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is tudja. Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Felismeri az emberi tevékenység környezetre
gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések meghozatalára.
Digitális kompetencia
A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a tanórán
kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb biztonsággal
és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által biztosított informáci27

ókat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A megszerzett információkból
irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani prezentációkat, beszámolókat. Ismeri
az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik
ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére,
megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák
megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni
véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései
következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező
lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és kitartó.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus,
képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes
szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló ízlése,
és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, alakításában is.
A hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze.
Képes a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és
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hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.
2.4

Egységesség és differenciálás

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes oktatást.
Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek
feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek,
munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az
egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok
megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.
A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését,
megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint
más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges,
de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és
segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés
egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi
tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egyegy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik
különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális
gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés.
A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a
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sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, oktatására.

3.

Az erkölcstan oktatása

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1-8.
évfolyamán az erkölcstan tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik.
Az erkölcstan tantárgy anyagához 1-4. osztályban a Nemzeti Alaptanterv (Nat) Magyar nyelv
és irodalom, Ember és társadalom, Életvitel és gyakorlat, valamint Művészetek
műveltségterületének azok a fejlesztési követelményei és közműveltségi tartalmai az
irányadók, amelyek az életkori sajátosságoknak megfelelő beszélgetési témákat,
magatartásmintákat, életvezetési szokásokat közvetítik.
Az 5-8. évfolyamon az erkölcstan tantárgyra az Ember és társadalom műveltségterület
Erkölcstan, etika közműveltségi tartalmai érvényesek.
3.1

A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok

Míg a hit- és erkölcstan oktatás erkölcstan oktatási területének tartalmát és követelményeit
a Nemzeti alaptanterv szabályozza, addig a hit- és erkölcstan oktatáson belül a tanuló által
választható hitoktatás kereteiről A nemzeti köznevelésről szóló törvény másként rendelkezik:
az iskolai keretek között folyó hit oktatás szervezését, tartalmának meghatározását és
felügyeletének ellátását mindig az adott egyház és az adott egyház nevében eljáró jogi
személy hatáskörébe utalja. /Részletesen ld. a Házirendben/

4.

Természettudományos nevelés

Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás
rendszerének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos
gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi életben
is használhatóelemeinek gyakorlati elsajátítása a Nat kiemelten fontos tartalma. Cél, hogy a
természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és
tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése
és megoldása során. Az átlagosnál elmélyültebb természettudományos érdeklődés felkeltését
és a tehetséggondozást a helyi tantervben megjelenő emelt óraszámú tantárgyi programok
biztosítják.

5.

A mindennapos testnevelés

Az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti
öt órából legfeljebb heti két óra a felhasználható sporttevékenységekre (úszás, néptánc, vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően - különféle más sporttevékenységekre fordítjuk. A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, vagy - a
tanuló kérelme alapján - sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel.
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
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 A 2012-2013 tanévtől kezdődően felmenő rendszerben első évfolyamon minden nap
van testnevelés óra, a délutáni órákban heti három alkalommal az „a” osztályok úszni
járnak, szintén a délutáni órákban részt vehetnek sportköri foglalkozásokon, valamint a
ÁDSE (diáksport egyesület) is többfajta sportolási lehetőséget kínál részükre.
Pl. karate, RG, labdarúgás, kosárlabda stb.
 A 2012-2013 tanévtől kezdődően felmenő rendszerben az ötödik évfolyamon minden
nap van testnevelés óra, az iskolai sportkör és ÁDSE különféle sportágakban szervezett
foglalkozásai várják a tanulókat.
Pl. karate, labdarúgás, röplabda, úszás, természetjárás, stb.
 Napköziben játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
 A testnevelés tanórák keretében biztosítjuk tanulóinknak a könnyített testnevelés lehetőségét.

6.

Idegennyelv oktatás

Az angol nyelv oktatása a 2017/18-as tanévtől az iskola 1. évfolyamán kezdődik. Az
angol nyelvet tanulóink az első évfolyamtól kezdődően folyamatosan tanulják.
5-8. évfolyamon a szabadon választható tanórai foglalkozások terhére eddigi hagyományainkhoz híven emelt óraszámú oktatást szervezünk angol nyelvből. Az angol nyelv emelt óraszámban történő tanulása a tanuló, illetőleg képviseletében a szülő szabad választása.
Az emelt óraszámú oktatásban érintett évfolyamokon és tanulócsoportokban an angol nyelvet
5-8. évfolyamon heti 4 órában tanulják a tanulók.

7.

Digitális kompetencia

E, mindennapjainkat átszövő, az eredményes élethosszig tartó tanulásra való felkészülés
kulcskompetenciájának megtámogatására, a 2017/18-as tanévtől az informatika oktatás
alsó tagozaton ismét megjelenik, heti 1 órában, felső tagozaton a kötelezően választható
órakeret terhére heti 1,5 órában folytatódik.
(tartalomjegyzék)

8.

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési
feladatokat vesszük alapul. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez,
korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint szervezzük
meg:
 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni
 ott, ahol erre szükség van;
 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni;
 szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek
és eszközök alkalmazásának beépítése a nevelés, oktatás folyamatába;
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 segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatjuk a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve.
III.

A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ EZEK ESETÉBEN A
PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI

1.

Választható tantárgyak

A tanuló joga különösen, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható
tantárgyak, foglalkozások közül.
Az iskola igazgatója minden év április 15-ig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, valamint azt, hogy előreláthatólag melyik pedagógus fogja a tantárgyat tanítani.
A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményét.
Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló
 milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá
 melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.

2.

Pedagógusválasztás

A tanuló joga különösen, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható
tantárgyak, foglalkozások, továbbá az azt tanító pedagógusok közül.
Amennyiben ez lehetséges, az iskola teljesíti a tanulók pedagógus választással kapcsolatos
kéréseit.

3.

A szabadon választott foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok

a) Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoztatni kell.
b) A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási
órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról,
hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
c) Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába
történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti.
d) A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a
következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán,
továbbá, ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.
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4. A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó
rendelkezések
A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma egy tanítási napon nem lehet több
 hat tanítási óránál az első-harmadik évfolyamon,
 hét tanítási óránál a negyedik-nyolcadik évfolyamon.
A tanuló kötelező és választható óráinak összege egy tanítási héten a nemzeti köznevelésről szóló törvény 6. melléklet B és D oszlopában az adott évfolyamra meghatározott időkeretet
 az első-negyedik évfolyamon legfeljebb kettő,
 az ötödik-hatodik évfolyamon legfeljebb három,
 a hetedik-nyolcadik évfolyamon legfeljebb négy tanítási órával haladhatja meg.

IV.

HELYI ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZER

A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és
értékelése.
Munkánk során elengedhetetlen tevékenység az ellenőrzés. Szükségszerű tájékozódni arról, hogy a gyerekek hogyan teljesítették a kitűzött célokat, hiszen csak így lehet meghatározni a további feladatokat. Reális képet akkor tudunk alkotni, ha információt gyűjtünk, amely
elősegíti a jó döntések meghozatalát.
Folyamatában kell ismernünk a nevelési tevékenységet. A jó együttműködés alapja mindenki munkájának elismerése, hiszen az egyéni törekvéseket ösztönözni kell.
A helyes igényszint fejlődésében nagy szerepe van a közösség normarendszerének, a pedagógus példamutatásának.
Az ellenőrzés során látjuk az eredményeket, tudjuk, hogy kinek kell segítséget nyújtani,
tanácsot adni, kit kell ösztönözni, hogyan kell egyeseket motiválni, javításra késztetni.
Az ellenőrzés során a teljesítmény megítélésében viszonyítási alapként mindig valamilyen
normát használunk, ahhoz hasonlítjuk a konkrét tényeket. Ahhoz, hogy összehasonlítást tehessünk, a munkát valahogyan mérnünk kell. Ez a mérés természete szerint lehet egyszerűbb
és bonyolultabb. Az iskolai munkában a tanulók teljesítménye lehet a mérés meghatározója.*
Az ellenőrzés alapjául szolgál a pedagógiai program, a munkaterv, a munkaprogram, az iskola
elé tűzött feladatok összegzése.
Az iskolai értékelésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.§-ában
meghatározottakat alkalmazzuk.

1.

A törvényi szabályozás értelmezése

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével - végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló
szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy
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írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén bizonyítvány útján értesíti. Az érdemjegy és az osztályzat
megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.
Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:
a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges
(2), elégtelen (1);
b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3),
rossz (2);
c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3),
hanyag (2).
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul.
A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelését osztályzattal végzi.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és
a pedagógus, az osztályfőnök, megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.
Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási
év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy
adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
A szöveges értékelést kifejezi, hogy:
Kiválóan, jól vagy csak éppen megfelelt az elvárásoknak, esetleg felzárkóztatásra szorul. Ez
utóbbi esetben a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló
fejlődését, a haladását akadályozó tényezőket. Tájékoztatást kell adni arról, hogy milyen segítséget nyújt az iskola a felzárkóztatásra.
A törvény 57 § (1) bekezdés szerint, a tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben
az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal.
2.

Szöveges értékelés az 1. osztályban

Szöveges értékelés személyre szóló üzenet, a tanuló teljesítményéről, fejlődéséről, közösségi tevékenységéről részletesen kifejtett vélemény.
Szól:
 a szülőnek, mert tájékoztatja gyermeke tanulmányi előmeneteléről;
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 a tanulónak, mert tájékoztatja az elért eredményeiről és fejlődéséről;
 a tanítónak is, mert elősegíti a gyermek fejlődési tervének tudatosabb készítését.
Fontos információkkal szolgál tanítóváltás, illetve iskolaváltoztatás esetén is, hiszen megismertet a gyermek eddigi fejlődési menetével.
Az értékelési rendszer kidolgozásakor a pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelveket vettük figyelembe:
 Iskolánkban nem a teljesítmény áll a nevelési-oktatási folyamat középpontjában, hanem
maga a tanuló;
 Az értékelésnek a személyiségformáló, személyiségfejlesztő hatását hangsúlyozzuk.
Mivel különbözőek a tanulók képességei, fejlődési ütemük, és egyéniségük, ezért olyan
több szempontú értékelési rendszert dolgoztunk ki, amely a személyiségfejlődés jellegzetességeit árnyaltabban fejezi ki.
2.1

Az szöveges értékelés módjai

Tanév közben a tanítók a tanulócsoport motivációs bázisának ismeretében az értékelés eltérő formáit alkalmazzák. Mindezt a gyermekek életkora döntően befolyásolja. (Kisebb
gyermekeknek a külső jutalmazási formák többet jelentenek.) A tanulók megnyilvánulásait
szóban azonnal értékeljük, ügyelve arra, hogy az értékelő megjegyzés ne a személyiséget,
hanem a tevékenységet minősítse.
A témazáró felméréseket százalékosan értékeljük. Ezeket az eredményeket a tájékoztató
füzetbe is bejegyezzük.
A gyermekek írásos munkáihoz (ellenőrzés, javítás alkalmával) rövid üzeneteket, személyes megjegyzéseket fűzünk.
A szülők tájékoztatása személyes beszélgetések alkalmával történik. Gyakran kínálunk
ezekre a találkozókra alkalmat például nyílt napon, fogadóórán, szülői értekezleten.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők szerint történik:
 Az első évfolyamon, valamint 2 évfolyam félévkor minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.
 A második évfolyam év végétől a 8. évfolyamig a tanulók teljesítményét, előmenetelét
év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.
 Az első évfolyamon, illetve 2. évfolyam félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét
szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
o
o
o
o

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
JÓL TELJESÍTETT
MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL
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 A második évfolyamtól kezdődően év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.
2.2

A szöveges értékelés tartalma

 Tartalmazza, hogy milyen mértékű a tanuló fejlődése önmagához képest a tantervi követelmények alapján;
 Megfogalmazza benne a tanító, hogy a gyermek milyen ismereteket sajátított el, és hogy
mely területen vannak még hiányosságai;
 Feltárja a tanuló képességeinek, készségeinek fejlődését (pl. figyelem, megfigyelőképesség, kreativitás);
 Tájékoztat a tanulónak a tantárgyakhoz fűződő viszonyáról (pl. érdeklődés, aktivitás,
szorgalom, kitartás);
 Kitér a gyermek szociális kapcsolatainak alakulására (pl. viselkedés, együttműködés, vitakészség);
 Megfogalmazza, hogy milyen a gyermek feladatvégzése a különböző feladathelyzetekben, munkaformákban (pl. önállóság, önellenőrzés, feladattudat, munkamegosztás,
szervezés, alkalmazkodás);
 Végül irányt mutat a továbbfejlődésre.
2.3






3.

A szöveges értékelés készítésének követelményei
A tanító értékelő véleménye legyen megalapozott, tükrözze a gyermek alapos ismeretét.
Egyaránt érthető legyen a szülők és a gyermekek számára.
Mennyisége, legyen optimális, hogy mindvégig fenntartsa az olvasója érdeklődését.
Szerkezete legyen jól tagolt, könnyen áttekinthető.
A leglényegesebb, hogy megfogalmazása ne legyen bántó, sértő a gyermek és a szülő
számára. Tartalmából a tanító pozitív véleménye, a fejlődésbe vetett hite érződjék.
Tantárgyi értékelés 2. osztálytól 8. osztályig

 A gyermek tanulmányi teljesítményének alakulása a tantárgy sajátosságaiból adódóan, a
tantervi követelmények tükrében
 Ismereteinek, képességeinek fejlődése.
 Kimagasló teljesítményének értékelése.
 Erőfeszítése a képességeinek megfelelő teljesítmény elérése érdekében.
 A tantárgyhoz fűződő viszonya, érdeklődése, aktivitása.
 Rendszeres felkészülése az órákra.
 Feladatvégzése önállóan, csoportban.
 A tanítói segítségkérés mértéke.
 Önellenőrző képességének szintje, fejlődése.
 Javaslatok továbbhaladására, meglévő hiányosságok pótlására.
Évközi értékeléskor minden pedagógus a módszertani szabadság jegyében szabadon
alkalmazhat értékelő szimbólumokat.
Félévkor a naplóban zöld filctollal, év végén pirossal írjuk át a jegyeket.
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A tantestületünk az értékelés rendszerességét előtérbe helyezve szabályozza a minimális
osztályzatok számát. Minden tanulónak a félévi és tanév végi értékeléskor rendelkeznie kell
havonta valamennyi tantárgyból annyi osztályzattal, mint a tantárgy heti óraszámának 50%-a
és a kapott osztályzatok lehetőleg felét szóbeli megnyilvánulásra kell kapnia.
A tanulók írásbeli munkáját lehet írásban is értékelni a százalékos értékelés mellett.
A százalékos értékelést a következőképpen váltjuk át osztályzatokra:
0 – 35 %
elégtelen
36 – 59 %
elégséges
60 – 75 %
közepes
76 – 90 %
jó
91 –10 0%
jeles
Egy - egy tananyagegység lezárásakor témazáró felmérést írnak a tanulók. Minden tanulónak minden témazárót meg kell írni, 35% alatti teljesítmény esetén köteles újraírni. A
tanuló saját kérésére megismételheti a felmérést, ebben az esetben mind a két dolgozat osztályzata bekerül a naplóba.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles /5/, jó/4/, közepes/3/, elégséges/2/, elégtelen/1/
A tanulók által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tárgyat tanító nevelő a Tájékoztató füzeten keresztül értesíti. A Tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi és az
esetlegesen elmaradt érdemjegyek, beírását pótolja, vagy pótoltatja.
 Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik.
 Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre
is.
 Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében
minél többször ellenőrizzük a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.
 A tanulók tanulmányi teljesítményének értékelését, minősítését elsősorban az alapján
végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt
követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak: fejlődtek-e vagy hanyatlottak az előző értékelés óta.
Az alapos tudás, eredményesebb munka, a felzárkóztatás érdekében minden évfolyamon
/2.-8.-ig/ minden tantárgyból év eleji orientáló szintfelmérő feladatsort íratunk az év eleji ismétlés után. Ennek célja az elmaradások felszámolása, hiányosságot kiküszöbölése, azaz a
felzárkóztatás. Ez irányt ad a differenciált munka megvalósításához - tanórai differenciálás,
korrepetálás, egyéni fejlesztés, optimális szintű, személyre szabott feladatokkal, – valamint a
tehetséges tanulók gondozásához.
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A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése

4.

A tanuló magatartásának értékelése
 Viselkedése az iskolában és az iskolán kívül (pl. kirándulás, múzeumlátogatás)
 Fegyelme a tanórákon és a tanórán kívül (óraközi szünetben, napközi otthonban).
 Társas kapcsolatai (az osztálytársakhoz és a felnőttekhez is).
 Környezetének alakítása, védelme.
 Feladatvállalása az osztályközösségben, azok ellátása.
 Beszédstílusa, szóhasználata.
A tanuló szorgalmának értékelése





4.1

Tanórai aktivitása, figyelme.
Többletfeladatok vállalása.
Felszerelésének megléte, rendben tartása.
Házi feladatainak elkészítése, gondossága.
Kötelességtudatának fejlődése.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei

Példás az a tanuló:
 Akinek magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból
 aki kerüli a durvaságot, szeretettel közelít társai felé
 aki tiszteli és elismeri mások értékeit
 aki életkorának szintjén képes tudatosan értékelni a család, a szülőföld, a nemzetisége
iránti elkötelezettségét
 aki nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket
 aki jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben elért helyzetével soha nem él
vissza
 aki képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében
 aki szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, aki öregbíti iskolája
hírnevét
 aki ügyel környezete rendjére, tisztaságára
 aki szándékosan nem okoz kárt
 aki betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét
 aki elfogadja a másságot, kerüli az előítéleteket
Jó az a tanuló:
 akinek cselekedeteit a jóra vágyó hajlam irányítja, de időnként a körülmények hatására
ettől eltér
 igyekszik elkerülni a durvaságot, ám a játék, a munka hevében ez nem mindig sikerül
 szereti társait, elismeri mások sikereit, eredményeit, de cselekedeteit, ítéleteit időnként
az indulat vezérli
 tiszteli a felnőtteket, társait
 trágár, durva kifejezéseket nem használ
 feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért vállalt munkára önként ritkán vállalkozik
 ügyel környezete rendjére, megjelenése, ruházkodása nem kihívó
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 ismeri és betartja az iskola házirendjét, az életkorának megfelelő illemszabályokat
Változó magatartású az a tanuló:
 aki cselekedetei következményeit nem képes felmérni, így gyakran vét a házirend ellen,
bár kellő motiváltsággal képes a viselkedés normáinak a betartására
 játékban, közösségi munkájában gyakran durva
 társaival gyakran kerül konfliktusba, mert csínytevéseivel bosszantja őket, közeli barátaival viszont megértő, segítőkész
 az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik
 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, ha nem is kellő figyelemmel
 környezete rendjéért semmit nem tesz
 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg
 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá.
Rossz a magatartása annak a tanulónak:
 aki nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes viselkedési szabályokat
 aki szereti, ha társai félnek tőle
 aki visszaél fizikai fölényével, különösen, ha nála gyengébbel kerül szembe
 aki gyakran bosszantja társait, tanárait
 aki a tanórai munkát szándékosan zavarja, akadályozza
 aki nem becsüli közössége értékeit
 aki szándékosan rongálja környezetét
4.2

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei

Példás szorgalmú az a diák, aki:
 képességeihez mérten szorgalmas
 a tanulási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik
 szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett plusztudását megosztja társaival
 aktív önművelődéssel fejleszti tudását, műveli adottságait
 szívesen, aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli programokban, akár szervezőként is
 ha alkalma adódik, jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolája hírnevét
 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában)
Jó a szorgalma annak a diáknak, aki:
 a képességeihez mérten általában szorgalmas
 a tanórákra rendszeresen felkészül, s azokon aktívan részt vesz
 felszerelése általában hiánytalan
 a házi feladatot rendszeresen elvégzi, esetleges mulasztás esetén pótolja
 szívesen olvas szakirodalmat, s érdeklődési körén belül aktív önművelődéssel fejleszti
tudását
 a tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz
Változó a szorgalma annak, aki:
 nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint
 munkájában, feladatvégzésében felületes
39

 felszerelése gyakran hiányos
 a házi feladatot nem készíti el
 nem törődik önművelésével
Hanyag a szorgalma annak, aki:
 valamelyik tantárgy félévi, év végi osztályzata elégtelen
 javítási lehetőséggel nem él
A magatartás és szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább az együttes megléte/megsértése szükséges.
5.

Az iskolai jutalmazás formái:

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
 példamutató magatartást tanúsít
 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el
 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez
 iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vagy
előadásokon részt vesz
 bármilyen más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez az
iskola jutalomban részesíti.
A jutalmazás formái:
1. Tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók
 szaktanári dicséret
 osztályfőnöki dicséret
 igazgatói dicséret
 nevelőtestületi dicséret
 az egész iskola előtt (iskolagyűlés) oklevelek, könyvjutalmak átadása
2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a
tanév végén
 szaktárgyi teljesítményért
 példamutató magatartásért
 kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthető. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell írni.
3. Minden évben odaítéljük a 4. és 8. évfolyamon a legjobb tanulónak a Bolyai-plakettet, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.
4. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet
az iskola közössége előtt az iskolagyűlésen vehet át.
5. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók dicséretben részesülnek.
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A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
6.

Az iskolai elmarasztalás formái:

Büntetésben kell részesíteni azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti
 a házirend előírásait megszegi
 igazolatlanul mulaszt
 bármely módon árt az iskola jó hírnevének.
Az iskolai büntetés formái:
 szaktanári figyelmeztetés
 szaktanári intés
 szaktanári megrovás
 osztályfőnöki figyelmeztetés
 osztályfőnöki intés
 osztályfőnöki megrovás
 igazgatói figyelmeztetés
 igazgatói intés
 igazgatói megrovás
 tantestületi figyelmeztetés
 tantestületi intés
 tantestületi megrovás
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
el lehet tekinteni. A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni.
Fokozatok
3 szaktanári bármely bejegyzés (figyelmeztető, intő, rovó) után: osztályfőnöki figyelmeztető
következő 3 szaktanári bejegyzés után osztályfőnöki intő
következő 3 szaktanári bejegyzés után osztályfőnöki rovó
igazgatói figyelmeztető
igazgatói intő
igazgatói rovó
tantestületi figyelmeztető
tantestületi intő
tantestületi rovó
Ellenőrző hiányának büntetése:
 hat hiány után
osztályfőnöki figyelmeztető
 következő 6 után
osztályfőnöki intő
 következő 5 után
osztályfőnöki rovó
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V.

A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI

 A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója
a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának
megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket tejesítette.
Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló.
A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal.
 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
 Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy-három tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító
vizsgát tehet.
 A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:
o az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
o az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;
o egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, egy adott tantárgyból a tanítási órák
húsz százalékát meghaladja a mulasztása;
o magántanuló volt.
 A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti: az érdemjeggyel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és helyette szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő.
VI.

AZ OTTHONI (NAPKÖZIS) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK

MEGHATÁROZÁSA

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása;
 az első-negyedik évfolyamon hét közben csak annyi házi feladat adható, melyet a tanulók
60 perc alatt meg tudnak oldani. Hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási
szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik
óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi
feladatot;
 hét közben a napi felkészüléshez csak annyi feladat adható, melyet a tanuló maximum 2 óra
alatt el tud készíteni;
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 a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal
legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

Napköziben:
A hatékony tanulási módszerek elsajátítását célszerű minél fiatalabb korban elkezdeni,
mert könnyebb egy jó szokást kialakítani, mint egy rosszat kijavítani.
Ennek ideális színtere a napköziotthon, melynek egyik alapvető feladata a gyerekek egyéni
tanulásának megfelelő irányítása. A házi feladat eszköz kell, hogy legyen a gazdaságos, gondolkozva tanulás technikájának elsajátítására. Ez nagy összhangot kíván a délelőttös tanító és
a napközis nevelő között.
A napköziben tudjuk felkészíteni a gyerekeket a későbbi otthoni önálló tanulásra.
 A tanulás megkezdése előtt biztosítanunk kell a tanulás objektív és szubjektív feltételeit. (Jó, ha ehhez hozzászoknak a gyerekek és később automatikusan alkalmazzák ezeket.
 Ha sikerült megteremteni a feltételt, elkezdődhet az egyéni önálló tanulás előkészítése
 Leckefüzet használata
 Előpakolás és az asztal rendje
 Sorrend megtervezése
 Időkeret készítése
 Segítségkérés módjainak tisztázása
Egyéni tanulás:
 Attól kezdve, hogy mindenki hozzákezdett az önálló munkához, csendet kell
megkívánni. A gyerekek egyéni tanulásának idején figyelheti meg a nevelő
egyénenként a tanulási technikák alkalmazását, s a napi feladatokon keresztül
ismertethet meg újabb technikákat.
 A nevelő az önálló tanulás ideje alatt folyamatosan ellenőriz. A tanulói ellenőrzést tanulópárok, kiscsoportok, vagy tantárgyfelelősök útján lehet megszervezni. A nevelői
ellenőrzés ne tettenérés legyen, hanem segítés.
 Az ellenőrzés után a nevelő néhány szóval értékelje a tanulók munkáját. Az értékelésnél a gyerek saját egyéni teljesítményéhez való viszonyítás döntő.

VII.

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI

NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban
részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint
kell biztosítani. / Nkt. 47. § (1)/
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi feltételek
szükségesek:
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 a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának
és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez
és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
 egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelésoktatáshoz, fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői
bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szakirányú végzettségű gyógypedagógus, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális
gyógyászati és technikai eszközök,
 a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az
iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.
VIII.

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE

„A nép egészsége legyen a legfőbb törvény”
(Ciceró)
A tanulók fizikai állapotának rendszeres mérésével az Oktatási Minisztérium – az iskolai testnevelésre és sportra építve – olyan nemzeti mozgásprogramot indított el, amelynek célja fiataljaink harmonikus testi fejlesztése.
E szemléletében és módszertanában országosan egységesen végrehajtott programmal nagymértékben hozzájárulhatunk a felnövekvő nemzedék testi – lelki –morális egészségének javításához.
Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek– aerob teljesítőképesség és a mindennapi tevékenységünk/létünk során leginkább igénybevett izomsorok erő,
erő-állóképessége – mérésének egységes értelmezése, végrehajtása és az egyes próbák elvégzése közben leggyakrabban előforduló hibaforrások megjelölése, a motorikus próbákban elért
teljesítmény egységes, megbízható mérését biztosítja.

1. Törvényi háttér
A Közoktatási Törvény 41. §-ának 5. bekezdése, értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..., az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”.
A 20/1997. II. 13. Végrehajtási rendelet, a NAT bevezetésével 1998 szeptemberében lett hatályos.
Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer
alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és
megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.
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A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett
tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket.
 A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a
testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A
felmérés a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Útmutató a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérésére, értékelésére Szerkesztette: Tompa Ferenc)
 A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják.
 A tanulók fizikai állapotának mérése nem cél, hanem eszköz az egészség szempontjából
leglényegesebb kondicionális képességek tervszerű, tudatos, fokozatos fejlesztéséhez
2.

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja:

Az oktatás területén
Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében.
Minőségellenőrzés
(Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése és minősítése).
Minőségbiztosítás
(Minden fiatal – képesség szerinti differenciált terheléssel, szükség esetén felzárkóztató program biztosításával – úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az egészséges létezéséhez szükséges fizikai fitness szint "megkívántság", vagy "kell" értékét elérje és megtartsa).
Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészség-megtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása.
(A fizikai fittség méréshez, önálló tudatos alkalmazásához szükséges edzéselméleti, humánbiológiai és sportági elméleti ismeretek folyamatos népszerűsítése, készség szintjéig gyakoroltatása).
Az egészségügy területén
A tanulók fizikai állapotának mérésével/minősítésével lehetőség nyílik arra, hogy az oktatás
területén mért eredmények alapján az egészségügyiek is képet kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról.
Ha az iskolaorvos, védőnő évközi szűrővizsgálati eredményei kiegészülnek az oktatás területén mért adatokkal akkor, a két vizsgálati módszer esetleges összefüggéseinek feltárásával,
szoros orvos-pedagógus együttműködéssel tudatosan járulhatunk hozzá a rendszeres testedzés
prímér prevenciós hatásának növeléséhez.
Az egyénre szabott edzéstervek elkészítésekor az optimális mennyiségű, hatásos dózis
meghatározása– legyen az kondicionáló, regeneráló, rehabilitáló vagy versenysport, – mindig
a szervezet aktuális állapotától, egészségtől, vagy betegségtől függ.
3.

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna:
 A terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérése lehetővé teszi az egyén, a közösség, a társadalom egészének, vagy bizonyos réte45














4.

geinek egészségszempontú fizikai állapotának számszerűen is kifejezhető megbecslését,
a mért adatok egészséggel összefüggő értelmezését, elemzését.
A teljesítmény különbözőségének felfedése, lehetőséget ad az egyénre szabott optimális edzésintenzitás szakszerű megválasztásához.
Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott követelményértékekhez viszonyítást.
Felfedi az egészség, a terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok mielőbbi tudatos felszámolását.
Objektíven és megbízhatóan tükrözi egy-egy tanuló, vagy csoport foglakozások hatására bekövetkező változását.
A rendszeres időszakos ellenőrzés, folyamatos visszacsatolás jelent a hibák kiküszöböléséhez.
Egy-egy edzésprogram befejezése után az elért teljesítmény értelmezése és elemzése: a
kitűzött cél elérése (vagy el nem érése), nagymértékben fejleszti az akaratot, a fegyelmet, az önfegyelmet, az önismeretet, az önbecsülést.
A fittség vizsgálat során a tanár egészség- és test-kulturális alapismereteket ad át, ezen
ismeretek elsajátítása a rendszeres, tudatos
testedzésre mozgósít, így nagymértékben hozzájárul, hogy fiataljaink mind nagyobb hányada felismerje, megtapasztalja, hogy a rendszeres fizikai aktivitásra szánt idő és
anyagi ráfordítás többszörösen megtérül, ha az egészség, a cselekvő-képesség és a jó
közérzet egész életünk folyamán megmarad.
A fizikai fittség mérés során már a kisiskolás korúak körében felszínre kerülnek, kitűnnek az egyes kondicionális képességek területén elért kimagasló – testi, biológiai, fiziológiai – adottságokat öröklő sportolni vágyó fiatalok.
A tanulók fizikai állapotának mérésére alkalmazott módszerek feltételei:

 Megbízhatónak kell lennie
 Egyszerű kell legyen – a próba helyes technikai végrehajtása különösebb előképzettséget ne
 igényeljen.
 Könnyen használható, objektív mérési, értékelési és minősítési rendszer tartozzon hozzá, a külső objektív és szubjektív feltételektől nem, vagy csak igen minimális mértékben
függjön.
 A gyakorlati életben jól alkalmazható és minél olcsóbb legyen – a lehető legkisebb
anyagi és időráfordítást igényeljen.
5.

Értékelési rendszer az általános fizikai teherbíró-képesség minősítése

Az elérhető maximális pontérték: 140 pont
Kategóriák az általános fizikai teherbíró képesség minősítéséhez
0 – 20.5 pont

IGEN GYENGE
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21 – 40.5 pont
41 – 60.5 pont
61 – 80.5 pont
81 – 100.5 pont
101 – 120.5 pont
121 – 140.0 pont

6.

GYENGE
KIFOGÁSOLHATÓ
KÖZEPES
JÓ
KIVÁLÓ
EXTRA

Az általános fizikai teherbíró képesség minősítése

IGEN GYENGE (0-20.5 pont)
Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének – átmeneti – javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb fertőzések,
könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly feladat elé állítják.
GYENGE (21-40.5 pont)
Az egésznapi tevékenységétől még gyakran fárad el annyira hogy, nem tudja kipihenni magát
egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek
érzi magát.
KIFOGÁSOLHATÓ (41-60.5 pont)
A rendszeres mindennapi tevékenységétől ugyan már ritkán fárad el, de a váratlan többlet
munka még erősen igénybe veszi.

KÖZEPES (61-80.5 pont)
Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil maradjon, azaz
tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a
továbbiakban, törekedjen arra, hogy a későbbi élete folyamán is egészsége megőrzése érdekében, legalább ezt a szintet megtartsa.
JÓ (81-100.5 pont)
Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb szintű
szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. Ha valaki arra az
elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne lenni legjobb, ha minél előbb hozzákezd az alapvető kondicionális képességeinek magasabb szintre fejlesztéséhez.
KIVÁLÓ (101-120.5 pont)
Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is olyan jól terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is lehet.
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EXTRA (121-140 pont)
Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró képessége terültén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Az eddigi vizsgálataink szerint, ez
egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte valamennyi sportágban, olyan rendszeres,
magas szintű sportági specifikus edzés elvégezésére, hogy nemzetközi szinten is csúcsteljesítményt érjen el. Élsportolóknak 19 év felett is az egész sportpályafutásuk alatt, folyamatos
odafigyeléssel arra kell törekedni, hogy az általános fizikai teherbíró-képességük szintjét a
sportághoz szükséges "megkívántság" szintjén tartsák.
7.

A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok.

1.feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése)
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával a
vonalat nem érinti.
Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.
Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben.
2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN
(A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és mindkét
karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja.
Feladat: 1. ütemre törzsemelést végez,
2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt,
3. ütemre visszanyit tarkórátartásba,
4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre.
Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma.
3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN
(A hasizmok erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás előre néző könyökkel.
Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. Hanyattfekvés
és újabb felülés következik folyamatosan.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt.
4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS, ÉS -NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN
(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése)
Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc.
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Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, egyenes
törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar).
Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs feszes,
egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem lóghat. A
karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
5. feladat: 2000 m futás az aerob, vagy alap állóképesség mérésére
Feladat: 4 kör futás az iskola körül, vagy 15 kör futás az iskola udvarán a kézilabdapályát
övező kerítés mellett.
Értékelés: Az idő mérésével.
A próbák elvégzését mindig megelőzi általános és speciális bemelegítés.
A teljes próbarendszert egy (maximálisan két) héten belül kell elvégezni.
A testnevelő minden feladatot érdemjeggyel is értékelhet.
Melléklet:
Pontérték táblázatok, amelyek „Útmutató a tanuló fizikai és motorikus képességeinek méréséhez c. OM által kiadott füzetben találhatóak.
71. oldal 2000 m-es síkfutás
7-11 éves lányok
72. oldal 2000-m-es síkfutás
11-15 éves lányok
74. oldal 2000 m-es síkfutás
7-11 éves fiúk
75. oldal 2000 m-es síkfutás
11-15 éves fiúk
83. oldal négy motorikus próba
I. és II. osztályos fiúk és lányok
84. oldal négy motorikus próba
III. és IV. osztályos fiúk és lányok
85. oldal négy motorikus próba
V. és VI. osztályos fiúk és lányok
86. oldal négy motorikus próba
VII. és VIII. osztályos fiúk és lányok
86. oldal négy motorikus próba
IX. és X. osztályos fiúk és lányok *
118. oldal Osztályonkénti összesítő adatlap a tanulók fizikai teljesítményének
nyilvántartásához
*Megjegyzés: azon tanulók részére, akik 15. életévüket az általános iskolában töltik be.
IX.

CSOPORTBONTÁS ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI

A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy
adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező
tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie, illetve, hogy melyek
azok a szabadon választható órák, amelyeken a tanuló saját választása alapján részt vehet. Az
órák szervezése történhet egész osztályra vonatkozóan, nívócsoportban, illetőleg valamilyen
speciális szervezésű csoportban.
Angol, matematika és informatika tantárgyakból bontott csoportokban oktatunk. A nívócsoportok mélyebben ismerkednek a tananyaggal, tanórai keretben jut idő a tehetséggondozásra,
differenciált foglalkoztatásra. A lassabban haladó csoportban az alacsonyabb létszám miatt
több lehetőség adódik a felzárkóztatásra, hiánypótlásra. A csoportok átjárhatóak.
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A tanítást követően az alsó – és felső tagozatos tanulóknak korrepetálás áll rendelkezésre,
ahol pótolhatják hiányosságaikat.
A tehetséges tanulók szakkörök, és tehetséggondozó foglalkozások keretében szerezhetnek
mélyebb tudást, felkészülhetnek a különböző versenyekre, felvételire. 7. és 8. osztályos tanulóinknak tanulószobai foglalkozást szervezünk, ahol segítséget kaphatnak a szaktanároktól a
tananyag elsajátításában. Kiváló színtere ez a tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak.
A napköziben a pedagógusok a tanulás ideje alatt rendszeresen foglalkoznak lemaradó gyermekekkel. Differenciáltan foglalkoznak a napközis diákokkal.
Az iskolai könyvtár is kiváló lehetőséget ad a tanulóknak az ismeretszerzésre, tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is. A könyvtárban a tanulók segítséget kapnak a könyvtáros pedagógustól, barátságos környezetben kiváló lehetőség adódik akár az órai felkészülésre, akár külön
gyűjtőmunkára, vagy csak egyszerűen segítség kérésre.
Kiemelten odafigyelünk, hogy a különböző foglalkozásokon a külön figyelmet igénylő tanulóink részt vehessenek, különösen a
 sajátos nevelési igényű tanulók,
 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók,
 kiemelten tehetséges tanulók,
 hátrányos helyzetű tanulók.
Iskolánk arculatához hozzátartozik az ritmikus gimnasztika oktatás. Az alsó tagozatos kislányok testnevelés óra keretében heti 2 órában rg-t tanulnak. Ezeken az órákon fiú – lány csoportbontást alkalmazunk. Párhuzamosan vannak egy-egy évfolyam testnevelés órái, így lehetőség van arra, hogy amíg a kislányok a ritmikus gimnasztika tanárral dolgoznak, a fiúknak a
tanító tart testnevelés órát.
X.

EGÉSZSÉGNEVELÉSI ELVEK

Az egészségnevelési tevékenység igen összetett személyiségformáló, személyiségfejlesztő munka, így nem lehet csak egyetlen területre korlátozni a megelőzési folyamatot, ahogy az
egészségnevelés sem csak a tanórákon, hanem más szakértő, segítő szervezetekkel közösen
lebonyolított programok formájában valósulhat meg.

1.

Az egészséges iskola

Az egészségfejlesztő iskola elősegíti, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen, és arra törekszik, hogy folyamatosan fejlessze környezetét. E cél elérése
érdekében iskolánk minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti:
 a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az eredményes tanulás előfeltételeit;
 a pedagógusok, az egészségügyi szakemberek, a szülők és a diákok együttműködését;
 az egészséges környezetet, az iskolai egészségnevelést és egészségügyi szolgáltatásokat.
Az iskolának jelentős szerepe van, abban, hogy a tanulók fent említett feltételeknek megfeleljenek, és ezáltal egészségüket megőrizhessék. A korszerű egészségnevelés az egészségi
állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartoznak például a következők:
 az egészséges táplálkozás;
 a szabadidő aktív eltöltése;
 a lehetőség szerinti mindennapos testmozgás;
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a személyi higiéné;
a lelki egyensúly megteremtése;
a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása;
a családi életre való nevelés;
a családtervezési módszerek ismertetése;
az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye;
az egészségkárosító magatartásformák elkerülése stb.

A gyerekek az iskolában nem egyszerűen az életre készülnek, hanem az iskola számukra
maga az élet. A személyes kapcsolatok gazdagsága teszi az iskolát valódi életteli színtérré.
Ezért fontos az egészséges iskola megteremtése, mely nem csak külső körülményeiben, hanem szocializációs szerepében is olyan hely, ahol a diák otthon érzi magát, ahol gondjait
megbeszélheti.
A fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben a hosszú időszakban érdemi hatást
lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban
később kialakuló szokásaikat, az életideálokat is.

2.

Az iskolai egészségnevelő program szereplői
 az iskolaigazgató
 a tantestület (kiemelt szerepük van a testnevelőknek, biológia szakos tanároknak és az
osztályfőnököknek, az egészségfejlesztésben képzett pedagógiai szakembereknek)
 a diákok
 a szülők
 az iskolaorvos
 a védőnő
 az iskolapszichológus
 a diákönkormányzatot segítő pedagógus
 a gyermek; és ifjúságvédelmi felelős

Az iskolai egészségnevelő program a diákokért van, az ő egészséges életvitelüket szolgálja. Az őket érintő, egészségükkel kapcsolatos problémáikról közvetlenül tudomást szerezhetünk, ha megvan a bizalom az iskolai egészségnevelő program szereplői között. Ennek a bizalomnak a kialakítása a program egyik legfontosabb célja. A különböző vizsgálatok, felmérések pedig a közvetett információszerzést szolgálják.
Az egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakemberek elsősorban az osztályfőnökökre
támaszkodhatnak. De szükséges a pedagógusok és az iskolai egészségügyi szolgálat munkatársainak szoros együtt működése is. A legjobb program sem lehet eredményes, és a legfelkészültebb egészségnevelő, drogügyi prevenciós szakember sem tudja ellátni feladatát az iskolavezetés és a kollegák támogatása nélkül. A tantestület együttműködése elengedhetetlen.
Fontos, hogy a tanárok tudják, mi a feladatuk, és mit kell tenniük, ha kompetenciájukat
meghaladó problémával találkoznak. Szükség van arra, hogy az iskolaigazgató, az egész tantestület, minden pedagógus egyetértsen az iskola egészségnevelő céljaival. Minden munkatárs
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véleménye fontos. Össze kell gyűjteni a nevelőtestület módszereit, ötleteit, de tisztázni kell,
kik azok, akikre leginkább számítani lehet. Kiemelt jelentőségő a szakirányú végzettséggel
rendelkező tanárok (biológia, testnevelés, társadalomismeret) bevonása a munkába.
A szülők a diákok egészséges életvitelének cselekvő alakítói. A szülők és az iskola
együttműködése is elengedhetetlen. A szülők véleményét a szülői értekezleteken, fogadóórák
alkalmával ismerhetjük meg, ezen alkalmakkor gyűjthetjük össze a szülők által megfogalmazott problémákat, majd ezeket a felmerülő problémákat közösen – szülők, pedagógusok, diákok és más szakemberek együttműködésével – oldhatjuk meg.
Az iskola-egészségügyi feladatokat az iskolaorvos és a védőnő együtt látja el. Feladataik a
tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, az érzelmi és intellektuális fejlődés követését, és a kóros elváltozások korai felismerését.
Az iskolapszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek.
Szakmai ismeretei révén olyan területeken adhat segítséget a tantestületnek, amelyek felismerése, problémakezelés e speciális felkészültséget követel, és amivel az iskola pedagógusai
többnyire nem rendelkeznek.

3.
Az egészséges életmód és életszemlélet, magatartás területei az
iskolánkban














4.

önmagunk és egészségi állapotunk ismerete;
a mozgás fontossága;
a testi higiénia;
az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe;
a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, AIDS prevenció;
személyes krízishelyzetek felismerése és stratégiák ismerete;
a tanulás és a tanulás technikái;
a szenvedélybetegségek elkerülése (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer használatának megelőzése);
személyes biztonság (közlekedés)
a tanulási környezet alakítása
a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége, a környezeti ártalmak
elkerülése
a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat)
fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja

Milyen keretek között valósítjuk meg egészségnevelési céljainkat?








Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez;
Elsősorban az osztályfőnöki órák nyújtanak alkalmat a fenti témák megbeszéléséhez;
testnevelési órák, sporttevékenységek, sportkörök (ÁDSE);
osztálykirándulások;
iskolai sportrendezvények;
táborok, évközi és nyári túrák;
délutáni, hétvégi szabadidős foglakozások;
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vetélkedők, versenyek, játékos programok
iskolanapi programok, tanár-diák meccsek
nyári táborok;
kerületi sportrendezvények: úszás, mezei futás stb.
ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK

XI.

1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
-

a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása;

-

tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához
szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik;

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb
ismeretekkel:
 a környezet fogalmával,
 a földi rendszer egységével,
 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
 a környezetvédelem lehetőségeivel,
 lakóhelyünk természeti értékeivel,
 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival
kapcsolatosan.

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
 a helyi tantervben szereplő Természetismeret, Biológia, Kémia, Fizika, Földrajz tantárgyak tananyagai;
 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:








osztálykirándulások;
táborok, évközi és nyári túrák;
iskolanapi programok, vetélkedők
Bolyai komplex természettudományi verseny
nyári táborok;
hulladékgyűjtés
szelektív hulladékgyűjtés
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XII.

ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

1.

Valamennyi gyermeknek joga van képességeik minél maradéktalanabb kibontakoztatására, személyiségfejlődésük támogatására.

2.

Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulókra,
akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja iskolai sikerességüket.

3.

Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség
megteremtése érdekében:
 a kulcskompetenciák fejlesztésében,
 az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazásával, a
digitális tananyagok felhasználásának elősegítésével,
 méltányos és egészséges tanulási környezet kialakításával,
 a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésével,
 tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulással,
 a differenciáló módszerek alkalmazásával,
 a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésével,
 a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosításával,
 környezettudatos szemléletű oktatás-neveléssel,
 egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakításával,
 hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatásával, és alkalmazásával a tanórákon,
 a tanulói aktivitás növelésével a tanítási órákon,
 a tanulási attitűd pozitív átformálásával,
 a továbbtanulás támogatásával,
 személyiségfejlesztéssel és közösségépítéssel,
 a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítésével,
 partnerközpontú neveléssel.

4.

A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló – az oktatásért felelős miniszter által kiadott program szerinti egyéni fejlesztési terv alapján történő – haladását, fejlődését, továbbá az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben részt
vevő pedagógusok legalább háromhavonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanulót, kiskorú tanuló esetén a tanuló szülőjét, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a nevelési tanácsadó képviselőjét.

5.

A képesség kibontakoztató felkészítést az iskola külön jogszabályban erre kijelölt szervezettel kötött együttműködési megállapodás alapján, a szervezet szakmai támogatásával
szervezi meg, amely szakmai szolgáltatás kiterjed az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 31. §-a szerinti önkormányzati intézkedési terv
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve elkészítésének támogatására is. A szervezet minőségirányítási követelményeknek megfelelő szakmai támogató rendszert épít ki és
54

működtet a minőségi pedagógiai szolgáltatáshoz történő hozzáférés érdekében, továbbá a
képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő intézmény az érintett tanuló programnak megfelelő fejlesztése céljából készített intézményi fejlesztési terv megvalósításában
történő előrehaladás folyamatos nyomon követése mellett szakmai-módszertani fejlesztő
munkát végez.
XIII.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV FELÜLVIZSGÁLATA

A jogszabályok feltételt teremtenek ahhoz, hogy az iskola az oktatási miniszter által kiadott
kerettantervek alapján is elkészíthesse helyi tantervét, illetve a választott kerettantervet helyi
tantervként beépíthesse a pedagógiai programjába.
Ez utóbbi lehetőség a mi esetűnkben azt jelenti, hogy az iskolánk a pedagógiai program és a
helyi tanterv most lefolytatott felülvizsgálata során az érvényben lévő helyi tanterve helyett
kiválasztotta a szakmai munkaközösségek által a mi profilunkhoz, és eddigi tanítási gyakorlatunkhoz, illetve új elképzeléseinknek leginkább illő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
az Oktatási Államtitkárság által javasolt tantervek közül a megfelelőt.
Egyes tantárgyak esetében változtatás nélkül, más tantárgyaknál kisebb változtatásokkal építettük be a helyi tantervünkbe ezeket a dokumentumokat, ahol szükség volt kiegészítettük az
átvett tantervet helyi sajátosságokkal.
Az iskolai helyi tanterv a tanulók érdeklődésének, felkészültségének, továbbtanulási szándékának figyelembevételével egy adott tantárgyat a különböző osztályokban több, eltérő követelmény szerint dolgozhat fel.
A tantárgyi tantervekben jelöltük azokat a részeket, amelyet csak a kiemelkedően jó képességű osztályoknak, illetve a tehetséges tanulóinknak szántunk differenciált foglalkoztatás keretében.
Természetesen ez azt is jelenti, hogy a tulajdonképpen kész tantervek átvétele után a tantestületnek feladata lesz az elfogadott dokumentumokból, programokból, programcsomagokból
felkészülni, új tanítási tervet (tanmenetet) készíteni.
Ennek határideje minden esetben annak a tanévnek a kezdete, amikor az a tanterv felmenő
rendszerben bevezetésre kerül. Ettől kezdve természetesen évről-évre folyamatos feladat ezek
finomítása, átdolgozása a helyi sajátosságok, tapasztalatok, igények figyelembevételével.

1.

A pedagógiai program érvényességi ideje:
 Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg
először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.
 A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.

2.

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. A helyi tanterv finomhangolása, átdolgozása állandó,
folyamatos feladatunk lesz. Pedagógiai szempontból fontos a tantervvel kapcsolatos helyi és országos tapasztalatok figyelembevétele, a tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérése, a minőségfejlesztéssel kapcsolatos jelzések nyomon követése.
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 A pedagógiai program és helyi tanterv átdolgozásakor ismét átgondoltuk alkalmazkodási stratégiánkat tágabb és szűkebb környezetünk iskoláztatásával kapcsolatos elvárásai iránt, áttekintettük programjainkat, oktatási-nevelési módszereinket, értékelési rendszerünket.
 A nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program és helyi tanterv teljes –
minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai programot módosítania kell.

3.

A pedagógiai program módosítása
a) A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
 az iskola igazgatója;
 a nevelőtestület bármely tagja;
 a nevelők szakmai munkaközösségei;
 a szülői munkaközösség;
 az iskola fenntartója.
 A tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkormányzat képviselői útján az
iskola vezetésének javasolhatják.
b) A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató, majd a
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
c) A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától
az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.

4.

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala:
a) Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
b) A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy –
ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
c) A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
 az iskola honlapján;
 az iskola fenntartójánál; KLIK, 1192 Budapest, Ady Endre út 7.
 az iskola tanári szobájában;;
 az iskola igazgatójánál;
 az iskola igazgatóhelyettesénél.

XIV.

MELLÉKLETEK

1. 1-4. évfolyam, kötelező tantárgyak tantervei
2. 5-.8. évfolyam, kötelező tantárgyak tantervei
3. Nkt. 4. sz. melléklet
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM
ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA
VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK

A Bolyai János Általános Iskola
pedagógiai programját a nevelőtestület
a 2017. …-n tartott értekezletén elfogadta.

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma
és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)

A Bolyai János Általános Iskola pedagógiai programját a mai napon jóváhagytam.

Kelt: Budapest, 2017.

.................................................
igazgató

A Bolyai János Általános Iskola pedagógiai programját pedagógiai programját az iskola
fenntartója, a KLIK, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ jóváhagyta:

Kelt: Budapest, 2017. ……………………………

..................................................
a fenntartó képviselője
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Mellékletek

Nkt. mellékletek

1.

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
Osztály- és csoportlétszámok

1

A
Intézménytípus/Oktatási forma

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Óvoda
Gyógypedagógiai osztály
Általános iskola 1-4. évfolyama
Általános iskola 5-8. évfolyama
Gimnázium és szakközépiskola
Hat és nyolc évfolyamos gimnázium
Szakiskola elméleti képzés
Szakközépiskola, szakiskola gyakorlati
képzés
Alapfokú művészeti iskola, zeneművészeti ág
Alapfokú művészeti iskola, egyéb művészeti ág
Művészeti szakközépiskola közismereti
Művészeti szakközépiskola szakmai
elmélet
Kollégiumi nappali foglalkozás
Kollégiumi éjszakai felügyelet épületenként és nemenként
Hídprogram keretében szervezett osztály

B
Osztály- és csoportlétszámok
BA
BB
BC
minimum
maximum
átlag
13
25
20
5
13
9
14
27
23
14
27
23
26
34
28
26
34
28
16
28
24
6

12

8

6

15

8

8

20

10

14

29

23

6

12

10

18

26

25

-

120

-

8

10

9

5. melléklet a 2011. évi CXC. törvény
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