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AZ ISKOLA ADATAI ÉS JELLEMZŐI
Hivatalos elnevezés:

Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Az iskola székhelye:

2723. Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20.

Az iskola telefonszáma:

06 29 490-017

E-mail címe:

iskola@nyaregyhaza.hu

Internet elérhetősége:

http://www.nyary-nyhaza.sulinet.hu

Az iskola vezetője:

Kemenár Lászlóné

Az iskola fenntartója:

Monori Tankerületi Központ

Az iskola beiratkozási körzete:
területe

Nyáregyháza Nagyközség közigazgatási

Az általános iskola nyolc évfolyamos, a zeneiskola pedig 12 évfolyamos alapfokú oktatási
intézmény.
Az általános iskola tanulócsoportjainak száma jelenleg: 15 osztály, 4 napközis és 2
tanulószobai csoport.
A zeneiskolai tanulócsoportjaink száma 4.
Az általános, valamint a zeneiskola is nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó,
alapfokú oktatást és nevelést folytat.
Intézményünk a tanulókat érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelően
készíti fel a középfokú oktatási intézményekben való továbbtanulásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítéssel
biztosítja minden gyermek számára az egyéni lehetőségei szerinti továbbhaladást.
Iskolánk az általános iskolai feladatok mellett, művészeti oktatást is biztosít.
- zene (Alapfokú Művészeti Iskola)
A TEZT alapfokú művészeti iskola telephelyként működik, ahol rajz és festészet szakon
képezhetik magukat gyermekeink.
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NYÁREGYHÁZI OKTATÁSTÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS
Községünkben az oktatás története, annak írásos emlékei a XIX. század közepéig nyúlnak
vissza. A tehetősebb családok – gyermekeik tanítására – magántanárokat fogadtak fel. Az első
ismert magántanító Klein Kristóf csizmadia mester volt, 1848-ban. Ő a református gyülekezet
megbízásából református családok leányait tanította (20-25 fő).
A Nyáry családnál Bárdy Pál református lelkész állt alkalmazásban magántanítóként.
Szintén magántanító volt a szabadságharc főhadnagya, Bíró Dániel is.
Ferenczy Ferenc Alsó-Nyáregyházán, Csiszár Antal családjánál állt alkalmazásban. Őt 1851ben – a szabadságharcban való részvételéért – buzgó „Bach-huszárok” vitték el. Ferenczy
sorsáról a továbbiakban nem szól az emlékezet.
Báró Nyáry Pál – iskolánk névadója – 1856 áprilisában szabadult a várfogságból. Sok
problémája és elfoglaltsága mellett gondja volt az iskoláztatásra is; iskolát szervezett, amely
1865-ben kezdte meg működését. Ennek „…első tanítója Hadonoczky Andor, majd 18 éven át
oktatta a falu gyermekeit – évi 2000,- Ft fizetésért – és letesített gyümölcsfa-szaporító kertet
az iskola telkén.”
Iskolánk állami kezelésbe vételére 1884-ben megállapodás született. Ekkor már FelsőNyáregyházán is folyt oktatás egy segédtanító közreműködésével. Tehát ekkor már két iskola
működött a községben.
1902-ben, a közigazgatásilag Nyáregyházához tartozó Cséven nyitottak iskolát, bérelt
helyeken, 1904-ben pedig új létesítmény építését határozták el ugyanitt. A közigazgatásilag
ugyancsak Nyáregyházához tartozó Pótharaszton még korábban, 1782-ben, Vasadon pedig
1758-ban kezdődött az iskolai oktatás, amikor Hagyó János volt az iskolamester.
Ezek után 1816-ig húsz tanító nevét és folyamatos tevékenységét jegyezték fel.
Juhász tanító neve 1919-ből ismert, aki a szőlőkben (külterület) volt tanító. Őt internálták a
proletárforradalom alatti tetteiért.
Az 1940-es évek elején 11 tanerős iskola működött a községben. Ők a front közeledtével
nagyobbrészt elhagyták Nyáregyházát.
1865 – 1945 között mintegy 21 tanító nevét jegyezték fel, közülük Kovács István és fia, Béla
fél évszázadot tanítottak a községben.
Kovács István 1885-ben került a településre, az ekkor megnyíló két tantermes Állami Elemi
Népiskolába. Itt szolgálati lakást kapott és igazgató-tanítóként vezette az iskolát. Ez a
tanintézet tekinthető a mai iskolánk jogelődjének. Kovács István fia, Béla 1922-ben kezdett
Nyáregyházán, s még az 1940-es évek végén is tanított.
Iskolánk épülete 2006-ig nyolc tantermes volt, 1889-ben épült, 1957-ben, majd 1974-ben
történő bővítéssel nyerte el korábbi formáját. A korábbi tornaterem 1982-ben került átadásra
(avatása február 1-jén volt).
Kétműszakos, váltótanításos rendben folyt a nevelő-oktató munka. Az iskola és a község
pedagógus-megtartó ereje kicsi volt a nagy áldozatok és erőfeszítések ellenére is.
Elkerülhetetlenül szükséges volt az iskolabővítés és az egyműszakos iskola megteremtése.
Hosszú évek eltelte után a vágy 2004-ben végre realitássá vált, hiszen a község
önkormányzata elnyerte a támogatást, s végre elkezdődhettek a munkálatok. A 2006/07-es
tanévtől kezdődően diákjaink már korszerű, egyműszakos iskolában tanulhatnak.
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Az iskola földrajzi és gazdasági környezete
Iskolánk Nyáregyháza nagyközség központi részén elhelyezkedő intézmény.
A beiskolázási körzet – Nyáregyháza erősen tagolt településszerkezete miatt – nagy
távolságokat is magába foglal, így szükséges a helyi autóbusz-járatok igénybevétele.
Mivel körzetünkben nincsenek jelentős ipari létesítmények, illetve nagy- és középvállalkozók
telephelyei sem, ezért iskolánk jelentős szponzori támogatásra nem számíthat.
Tradíciók














Tagozat szintű kirándulás
Irodalmi színpad
Énekkar
Képzőművészeti kiállítások
Határtalanul kirándulások
Erzsébet tábor
Egészségnap
Hangversenyek
Fáklyás felvonulás október 6-án a helyi Hősök terére
Nyáry Pál emlékséta februárban
Iskola-hívogató („Csipegető”)
Maszel Pál matematika emlékverseny
Nyáry Pál napok:
 házi versenyeket rendezünk társadalom- és természettudományi tantárgyakból
 sportversenyeket szervezünk
 helyi mesemondó versenyt hirdetünk

Az iskola jelenlegi állapota
Iskolánk – uniós támogatással – 2006-ban épült, így elmondható, hogy diákjaink általános
iskolai képzése egészséges és optimális infrastrukturális körülmények között zajlik.
A tárgyi feltételek rendszere is jónak tekinthető, azonban a kor kihívásaihoz szükséges és
megfelelő alkalmazkodás megkívánja a folyamatos fejlesztést.
Személyi feltételek, jellemzők
Tanulólétszámunk a 2020/21-es tanévben:
 Pedagógus:
 NOKS:
 Óraadó:
 GYES-en lévő:

279 fő (261 volt)
28,9 fő
3 fő
3 fő
1 fő

A 2017/18-as tanévtől negyed státuszban foglalkoztathatunk 1 fő iskolpszichológust.
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NEVELÉSI PROGRAM
1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások
1.1. Pedagógiai munkánk alapelvei
Az első osztályba lépő kisiskolások sok és sokféle információ birtokában lépik át az iskola
küszöbét. Érzelmeikben együtt munkál a büszkeség, a bizonytalan várakozás és a kisebbnagyobb szorongás az újtól. Szinte valamennyiükben közös azonban a vágy arra, hogy jól
tanuljanak! Ehhez társul az a bizakodás, hogy ennek meg is tudnak majd felelni, tehát még
rendelkeznek kellő önbizalommal, optimizmussal a tanuláshoz.
Ezt a kedvező indulási helyzetet elsősorban a gyermek szociális kapcsolatai tarthatják fenn: a
szülők, a pedagógus elfogadó, szeretetteljes bátorítása, ösztönzése, az érzelmi támasznyújtás.
Miért?
A 6-7 éves gyermeknél még hiányoznak a tényleges teljesítménymotivációk. Elsősorban azért
teljesítenek, hogy eleget tegyenek a szeretett személyek kívánságainak, örömet szerezzenek
nekik, elismerést, szeretetet kapjanak viszonzásul. Nagy ösztönző ebben a korszakban a
szeretett személy elismerése, szeretete, vagy ennek elvesztésétől való félelem.
A szülő mellett a pedagógus az a jelentős személy, aki a gyermekkel való személyes
kapcsolatán keresztül ezt a motiválást biztosíthatja. Így a pedagógus – gyerek viszony
minősége alapvetően meghatározza a gyermek tanuláshoz való viszonyát!
Később sincs ez másként. A gyermek szeretete, motiváltsága az egyes tantárgyak iránt
egyenesen arányos azzal, hogy érzelmileg mit jelent számára az a tanár, aki az adott tárgyat
tanítja!
Ránk, pedagógusokra nézve ez óriási felelősség!
Az általános iskola nyolc éve meghatározza egész életünk minőségét!
Minden napot és minden egyes tanórai munkát ennek a súlyos felelősségnek tudatában kell
nagyon nagy szeretettel és minden gyermek iránti odafordulással, törődéssel végeznünk!
Ez a mi küldetésünk, ennek a nem kis feladatnak kell maximális mértékben megfelelnünk!
Iskolánk oktatási céljai
„GONDOLKODTATNI, BESZÉLTETNI, CSELEKEDTETNI”
Oktatási céljaink között elsődleges az alapkészségek kialakítása és a kulcskompetenciák
fejlesztése.
Kiemelt prioritással kezeljük az alábbi – tanulási minőséget befolyásoló – pszichés funkciók
kialakítását, fejlesztését és fenntartását:









a kommunikációs készségek
a logikai gondolkodási képességek
a motivációs szint
érdeklődés
tanulási ambíció
optimális tanulási igényszint
optimális teljesítményvágy
tanulási kötelességtudat.
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Az oktatási folyamat során célunk – az ismeretátadás helyett – a felfedeztető, tevékenykedtető
oktatásra való fokozatos áttérés.
A tudással és műveltséggel kapcsolatos értékek közül kiemelt figyelmet szentelünk a tudás
iránti vágy felkeltésének, fenntartásának. További célunk a megismerésre való törekvés
kialakítása.
Az egészséges és reális önbizalom kialakításának érdekében úgy irányítjuk az oktatás
folyamatát, hogy a feladatok megoldása erőfeszítést igénylő legyen, ugyanakkor vegye
figyelembe a tanuló képességeit is.
Oktatási céljainkat kísérő, fejlesztendő pszichés funkciók:









szorgalom
figyelem
kötelességtudat
rendszerességre való törekvés
céltudatosság
határozottság
akaraterő
a kudarcok egészséges elviselése és az akadályok leküzdésére való törekvés.

Oktatási céljaink elérése érdekében szükséges tanítványaink alapos megismerése, differenciált
oktatása és a tevékenységi folyamatok fenntartása.
Az iskolai tanulási folyamatok során mindig szem előtt kell tartani, hogy a pedagógusok
munkája a lehető legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez,
képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez!
Otthonos iskolai légkör megteremtése






A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk.
Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi
munkájában és életének egyéb problémáiban.
Tiszteletteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló-tanuló, tanulónevelő, szülő-nevelő, nevelő és nevelő között.
A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük.
Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket,
elvárásokat.

Szellemi, erkölcsi és testi egészség egysége






Korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget
nyújtunk.
A tanulók műveltségének, világszemléletének megalapozására törekszünk.
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit.
Arra nevelünk, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának
becsülete legyen.
Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és
helyes formáinak kialakítására.
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Megismertetjük nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő
személyiségeit és hagyományait, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a
gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.
Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat.
Az egészséges táplálkozás, a mindennapos testnevelés mellett, önmagunk egészsége
iránti felelősségre nevelünk.
A környezet védelmében tudatos felelősségvállalásra neveljük tanulóinkat.

Demokratizmus
 Intézményi fórumok (DÖK, SZK) érdemi működtetésére, véleményükre építve,
jogaikat gyakoroltatva és tiszteletben tartva együtt dolgozunk az iskola jó hírnevéért,
eredményességéért.
 Fejlesztjük kritikai érzéküket, az ok-okozati összefüggésekre rávezetjük
tanítványainkat.
 Érvényesítjük az egyenlő bánásmódot, a hátrányos megkülönböztetés ellen küzdünk.
Tervszerűség, tudatosság, minőségre törekvés
 Hosszú és rövid távú céltudatos tervezést folytatunk. Valamennyi foglalkoztatási
formában megtervezzük munkánkat.
 A célok meghatározása után a célhoz megfelelő szervezeti formát, módszereket,
eszközöket alkalmazunk.
 A gyermekeket is tudatos magatartásra készítjük fel. Fontos, hogy tudják azt, hogy mit
és miért tanulnak, cselekszenek.
 Korszerű ismeretekkel rendelkező, továbbtanulásra, társadalmi beilleszkedésre képes
kreatív gyermekeket igyekszünk nevelni.
Partnerközpontú szülő-diák-tanár kapcsolat
 A szülőkkel gyakorlati együttműködést folytatunk az iskolai tanórán kívüli
tevékenységekben (farsang, gyermeknap).
 A partnerközpontúság mellett figyelünk a titoktartási kötelezettség érvényesülésére is.
 Lehetőséget teremtünk arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről
minél többet megismerhessenek a szülők, valamint nagyközségünk érdeklődő polgárai
(Nyárfalevél, iskola-csipegető, nyílt nap, községi rendezvényeink).
 Mindemellett intézményünk kölcsönösen jó kapcsolatot ápol a helyi és társadalmi
intézményekkel (óvoda, önkormányzat), egészségügyi dolgozókkal, és erre törekszik a
fenntartó vonatkozásában is.
Közösség és személyiség kölcsönhatása
A közösség fejlettségi szintjén, előtérbe helyezve az életkori és egyéni sajátosságokat,
segítjük a szocializációt, a gyermek egyéni adottságainak kibontakoztatását. Egységes
nevelési szemléletre, eljárásra törekszünk – egységes nevelői ráhatást gyakorolunk.
Az egyént a közösség iránti felelősségre neveljük.
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Világnézeti semlegesség



Az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan
közvetítjük, tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási,
világnézeti meggyőződését.
Saját vallási és világnézeti meggyőződését mindenki szabadon gyakorolhatja.

Nevelési alaptézisünk, hogy minden gyermek érték, mindegyik tehetséges valamiben.
Célunk, hogy minél több siker- és a lehető legkevesebb kudarcélménnyel, érdeklődő,
sokoldalú, a kor kihívásainak megfelelő, egymás iránt toleráns, önmagával szemben igényes
egyéniségeket formáljunk tanulóinkból.
1.2. Célok és feladatok
1.2.1. Általános célkitűzések
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai
munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és
aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket
tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg
viselkedésüket, magatartásukat.
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az
egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás
képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben
tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a
balesetek megelőzése).
3. A természettudományos gondolkodás tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a velünk élő
környezet értékeinek védelme.
4. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés,
önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás,
szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum
befogadására és létrehozására.
5. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés,
tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
6. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
7. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség,
mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem.
Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok
kezelésére, készség a megegyezésre.
8. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
9. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra
ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak,
jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és
hazaszeretet.
9
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KULCSKOMPETENCIÁK
Kommunikációs kompetencia
Anyanyelvi kommunikáció











Kommunikációs kompetencia
Idegen nyelvi kommunikáció








Matematikai gondolkodási kompetencia









Természettudományos kompetencia
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CÉLOK
a szóbeli és írásbeli szövegalkotás,
szövegértés
szövegértés fejlesztését különböző
típusú szövegeken
az írás eszközszintű használatát,
a helyesírási ismeretek tudatos
alkalmazását,
a kulturált nyelvi magatartás
gyakorlását
verbális és nonverbális
kommunikációs képesség
tantárgyra jellemző szaknyelv
használata
segédeszközök megfelelő használata
(könyvtárhasználat, digitális technika,
média, stb.)
a hallott és olvasott idegen nyelvi
szöveg értését,
az idegen nyelvi párbeszédek
gyakorlás,
más nép kultúrájának megismerését.
az idegen nyelv nyelvtani
szerkezetének és rendszerének
ismerete
kulturális sokszínűség megismerése,
etnikai másság elfogadása
alapműveletek biztos végzése,
a mindennapi életben alkalmazható
tudás megszerzése,
a logikus gondolkodás fejlesztése,
matematikai modellek (képletek,
táblázatok, grafikonok stb.)
alkalmazását,
a tér, idő, mértékek mélyítése,
a dolgok logikus okának és
érvényességének megkeresése
alapvető törvényszerűségek nyomon
követése: az egyes elméleti
modellek igazolása a mindennapi
életből merített empirikus
tapasztalatok útján
 a természetben lezajló
kölcsönhatások megértése,
 a természettudományos és a
műszaki műveltség fejlesztése,
 a környezettudatos magatartás
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Digitális kompetencia





Tanulás









Személyes és társas kapcsolati kompetencia







Munkavállalói, vállalkozói kompetencia







Kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság
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formálása,
rendszerszemléletű gondolkodás
az alkalmazhatóság praktikumának
vonatkozásában,
kulturális sokszínűség
megismerése, ismerete, a
nemzetiségek
és a nyelvi-vallási etnikumok
szerepének értékelése, a másság
elfogadása
bepillantás a jelen főbb kutatási
tevékenységeibe
az információszerzés új
módszereinek, eszközeinek
megismerése,
az információs technika
magabiztos használata,
médiatudatos
magatartás
kialakítása.
a tanulók pozitív attitűdjének
alakítása,
saját tanulási stratégiák
kidolgozása,
önértékelés, illetve mások objektív
értékelése
munka- és karriercélok
megfogalmazása,
segédeszközök használata.
magatartási szabályok alkalmazása
törekvés a harmonikus életvitelre
a közjó iránti elkötelezett
tevékenység gyakorlása,
aktív részvétel a közügyekben,
a nemzeti öntudat helyes
értelmezése
toleráns viselkedés vallási-nyelvi
etnikumokkal,
nemzetiségekkel.
célokhoz végrehajtási terv
készítése,
nyereség és veszteség kalkulálása,
a pénz világában való tájékozódás,
a vállalkozások pénzügyi és jogi
feltételeinek ismerete,
tervezés, szervezés, irányítás.
érzelmek, élmények kifejezése
szóban, írásban, zenében, rajzban,
mozgásban,
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művészeti alkotások megértése,
pozitív attitűd kialakítása a
művészetek iránt,
saját nézőpont összevetése mások
véleményével,
a
művészi-alkotói
szabadság
korlátjainak ismerete.

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
CÉL
Erkölcsi nevelés

Értelmi nevelés

Önismeret és társas kultúra
fejlesztése

Érzelmi nevelés

Akarati nevelés

Nemzeti öntudat, hazafias
nevelés

FELADAT
Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése,
tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. Az
erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen
fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra.
Az értelmi képességek, illetve az önálló
ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ
megismerésére való törekvés igényének
kialakítása.
Az egymásrautaltság felismerése, az egymás
iránti tolerancia fejlesztése közös programok
alkalmával. A gyermekközösség sokirányú
tevékenységének, a közösséghez tartozás
felelősségének fejlesztése, a veszélyhelyzetek
felismerése, a visszautasítás lehetőségeinek
elsajátítása. A közösségi élethez szükséges
készségek, szokások, értékek megtanulása.
Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék
érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások
helyzetébe történő beleélés képességének az
empátiának a fejlődésére, valamint a
kölcsönös elfogadásra.
Az ember alapvető érzelmeinek megismerése,
kezelése. Az élő és élettelen környezet
jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és
aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
Az önismeret, a tanulók saját
személyiségének kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a
szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség
kialakítása.
A szülőhely és a haza múltjának és jelenének
megismertetése. A nemzeti hagyományok, a
nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek
tisztelete, ápolása, megbecsülése. A
12

Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program
___________________________________________________________________________

Állampolgárságra,
demokráciára nevelés

Pályaorientáció, munkára
nevelés

A testi és lelki egészségre
nevelés

Környezettudatosság,
fenntarthatóság,

Gazdasági és pénzügyi
nevelés

Médiatudatosságra nevelés

hazaszeretet érzésének felébresztése.
Nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok
történelmének- és jelenformáló szerepének
megismertetése.
Az alapvető állampolgári jogok és
kötelességek megismertetése. Az
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek
és problémák iránt. (pl: a XX.
századi totális diktatúrák lélektelen,
emberellenes voltának sokoldalú
bemutatása). Igény kialakítása a közösségi
tevékenységekre, az iskolai és a helyi
közéletben való részvételre.
A tanulók életkorához igazodva és a
lehetőségekhez képest átfogó kép nyújtása a
munka világáról. Az emberek által végzett
munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására
irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a
testmozgás iránti igény felkeltése.
Egészséges, edzett személyiség kialakítása.
Az egészséges életmód és az
egészségvédelem fontosságának tudatosítása,
az egészséges életmód iránti igény
kialakítása. A lelki egészség, a mentális
frissesség megőrzése. A testi és a lelki
egészség harmonikusan együttható fejlesztése
és megőrzése. A tanulók ösztönzése arra,
hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a
mozgásra, a stressz- és feszültségoldás
különféle ismereteinek elsajátítására,
módszereinek alkalmazására.
Az erőforrások tudatos, takarékos és
felelősségteljes használatának megtanítása,
gyakoroltatása. A közvetlen és tágabb
környezet értékeinek megőrzésére,
gazdagítására nevelés.
Az ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a
fogyasztás közötti kapcsolat megismertetése
(pénzügyi alapismeretek, banki tranzakció és
fogyasztóvédelem). Tudják mérlegelni
döntéseik közvetlen és közvetett
következményeit és kockázatát.
A média működésének és
hatásmechanizmusainak, a média és a
társadalom közötti kölcsönös kapcsolatok
megismertetése. A valóságos és a virtuális, a
nyilvános és a bizalmas érintkezés
megkülönböztetése.
13
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Felelősségvállalás másokért,
önkéntesség

Családi életre nevelés

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő
emberek iránti szociális érzékenység, segítő
magatartás kialakítása (együttérzés,
együttműködés, problémamegoldás, önkéntes
feladatvállalás és - megvalósítás).
A harmonikus családi minták közvetítése, a
családi közösségek megbecsülése. A
felkészítés a családi életre. A felelős
párkapcsolatok kialakítása, ismeretek
közvetítése a családi életben felmerülő
konfliktusok kezeléséről.

3. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Az egészségnevelés legfontosabb célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy egyre
növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek az egészségükkel, és
mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. Olyan életmódbeli
alternatívákat kínál fel, amelyekkel azonosulva az egyéneknek lehetőségük nyílik az
egészségesebb életforma kiválasztására. Az egészségfejlesztés legfontosabb helyszíne az
iskola. Egyik kiemelt feladatunk, hogy az ide járó gyermekek ne csak elvétve,
kampányszerűen találkozzanak az egészségfejlesztés fogalmával, hanem egész éven át
részesei legyenek egy átfogó egészségfejlesztési programnak. Tanulóink a
személyiségfejlődés és az értékek elsajátítása szempontjából még olyan periódusban vannak,
amelynek során érdemi hatást lehet elérni a későbbi életideálok, preferenciák kialakításában.
Fontos, hogy diákjaink életébe beépüljenek ezek a megelőző, egészségmegőrző lépések, így
nagyobb eséllyel válhat belőlük egészségtudatos, felelős gondolkodású felnőtt.
Egészségfejlesztési programunkat a vonatkozó rendelet alapján a helyi sajátosságokat is
figyelmebe véve dolgoztuk ki. Ennek megfelelően az alábbi főbb témakörökre építünk:














Egészséges napirend kialakítása
Egészséges büfé
Egészséges, változatos gyermekétkeztetés
Iskolai balesetek számának csökkentése
Szoros kapcsolat ápolása a gyermekorvossal, fogorvossal és a védőnővel
Személyi higiénia, egészséges öltözködés
Mindennapos testnevelés
Felmentett tanulók számának csökkentése
Gyógytestnevelés hatékonyságának növelése
Lelki egészség megőrzése, mentálhigiénié fejlesztése
Magatartási és szerfüggőségek megelőzése
Drogprevenció
Gyermeket veszélyeztető bántalamazás megelőzése

3.1. Az egészségnevelési program célja
A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit:
 az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalókat;
 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait;
 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét;
14
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az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram, a fittség
megőrzése,
az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit (pl:
alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás);
a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság
elérésében;
a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit
az elsősegélynyújtás alapjait.

Cél: Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek
megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására,
egymásra figyelésre.
3.1.1. Szomatikus nevelés
 higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés)
 profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés
 kondicionálás (testedzés, sport)
 balesetmegelőzésre nevelés
3.1.2. Pszichohigiénés nevelés
 önismeretre, önfejlesztésre nevelés
 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok alkalmazása a testi-lelki kiegyensúlyozottság
elérésében
 környezeti hatások feldolgozására nevelés
 emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés, társas kapcsolatok és csoportdinamika
fejlesztése
 káros szokások, szenvedélyek megelőzésére nevelés
 érzelmi nevelés
3.1.3. Szociálhigiénés nevelés
 kommunikációs nevelés
 családi életre nevelés
 az iskola, mint munkahely kedvező légkörének alakítása
3.2. Az iskolai egészségfejlesztésben együttműködők köre
Az iskolai egészségfejlesztés sikerességéhez elengedhetetlen az érintett területeken dolgozó
szakemberek összehangolt munkája – iskolán belül és kívül egyaránt. Szerteágazó
feladataiknak ez a terület egy olyan metszéspontja, amely tanulóink tesi, lelki egészségének
megőrzéséért és fejlesztéséért létezik. E munkában az alábbi szervezetek szerepe kiemelten
fontos:
 fenntartó (tankerület)
 tantestület tagjai
 iskolapszichológus
 iskolaegészségügyi szolgálat: iskolaorvos, védőnő
 pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 rendszészeti szervek, iskolarendőr
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élelmiszer árusító üzlet: iskolabüfé
gyermekétkeztető szervezet
egyházak, alapítványok, civil szervezetek
Vöröskereszt (iskolánk bázisiskola)
gyermekjóléti szolgálatok, családgondozók
kortárs segítők
DÖK
SzK

3.3. Szakmai program – egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Egészséges táplálkozás
Kiemelten fontos feladatunk a helyes táplálkozási mód kialakítása.
Egy gyermek étkezése – fejlődő szervezete igényei miatt – különös odafigyelést, gondot
követel. Ennek okán nagyon fontos az iskolai étkeztetés milyenségének, minőségének és
mennyiségének, valamint az elfogyasztás módjának, körülményeinek kontrollja.
 El kell érni, hogy a gyermekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az
iskolában étkezzenek.
 Figyelnünk kell arra, hogy az étkezést szolgáltató szakmailag megfelelően állítsa össze
az étlapot.
 Gondoskodnunk kell azoknak a gyermekeknek a közétkeztetéséről is, akik
cukorbetegek, vagy valamilyen élelmiszer-érzékenységben szenvednek.
 Az iskolabüfét rendelet szerint kell működtetni, azaz az illetékes ellenőrzési szerv –
esetünkben tankerület – ellenőrzi a kínálatot, választékot, és ha szükséges ajánlásokat
tesz a szabályszerű működést illetően. Emellett az üzlet nyitvatartását az SzK és a
DÖK is jóváhagyja.
Kapcsolódó programok: egy tanév alatt munkaterv szerint meghatározott időszakonként (pl.
félévente) egészségnapot tartunk, melyek szorosan kapcsolódnak többek a helyes táplálkozás
témaköréhez. Az egészségnapok lehetnek tematikusak (pl. adott évszak sajátosságainak
megfelelően), ugyanakkor átfogóan tartalmaznak táplálkozáshoz, testápoláshoz, mozgáshoz
és lelki egészségmegőrzéshez kapcsolható elemeket.
Mindennapos testmozgás
Statisztikai adatokkal igazolható, hogy az iskoláskorú gyermekek felénél tartási
rendellenesség alakult ki. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőfeszítésre serkentsük a
fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni nekik, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi
testmozgásra. Célunk az, hogy a gyerekeknek életelemévé váljon a mozgás.
Ennek érdekében:
 A mindennapos testmozgást valamennyi osztálynak órarendjébe beiktattuk.
 Fontos, hogy a tanulót a testnevelés órán sikerélmény érje, mert a mozgás így
örömmel fogja eltölteni!
 Az órai gimnasztikába tartásjavító tornát kell beiktatni.
 Gyógytestneveléssel is kell segítenünk tanulóinkat. Gyógytestnevelés foglalkozások
minden tanulónk számára elérhetőek, akiknek az iskolaorvos előírja / ajánlja. Az
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érintett gyermekeket kétévente felmérik, állapotuk fejlődése, vagy esetleges romlása
ilyen módon nyomon követhető.
Felmenő rendszerben az idei tanévtől megkezdődtek a kölyökatlétikai foglalkozások.
Úszásoktatás 4.és 5. évfolymon van. (külső helyszínen, külsős oktató(k) segítségével)
NETFIT felmérések: egész tanévben készülnek a felső tagozatosok a NETFIT
mérésekre. Testnevelés órák keretein belül a tanév során többször felmérjük diákjaink
teljesítményét különböző erőnléti és ügyességi mozgásformákban, így fejlődésük
folyamatosan és egyenletesen monitorozható, mérhető, dokumentálható.

Személyiségfejlődés és mentálhigiénés védelem
A teljes egészségi állapothoz elengedhetetlen a mentális egészség. Ennek tudatos fejlesztése
egyre hangsúlyosabb a társadalomban. Egyre nagyobb számban jelennek meg alternatív,
egészségromboló örömszerzési formák: dohányzás, alkohol, drogfogyasztás. Az
egészségfejlesztés része kell, hogy legyen a mentálhigiénés szemlélet és annak megjelenési
formái.
 Fontos a pedagógusok példamutatása.
 A gyermekekkel való bánásmód során a szeretetteljes légkör
 Konstruktív kapcsolattartás a szülői házzal.
 Építő hatással lehetnek a diákokra az osztályfőnöki órákba beépített rendszeres
önismeretet, csoportdinamikát, közösséget fejlesztő gyakorlatok és foglalkozások,
illetve a társadalmi folyamatokra és a világ jelenségeire való érzékenyítő
beszélgetések.
 Iskolapszichológus által nyújtott lehetőségek: egyéni és csoportos foglalkozások,
tanácsadás, foglalkozások tartása
Magatartási függőség, szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának és a
gyermeket veszélyeztető bántalmazás megelőzése
Az iskolánkban folyó lelki egészségfejlesztés fő célja, hogy a tanulók megtanuljanak
sikeresen alkalmazkodni a környezetükhöz, megoldási stratégiákat kínáljon a környezeti
ártalmakkal szemben, fejlessze a kudarctűrést, csökkentse az iskolai teljesítménykényszer
okozta szorongást és segítse az arra rászoruló (bántalmazott, kirekesztett, gyógyult
szenvedélybeteg stb.) diákok beilleszkedését.
Tanulóinkért e területen a legtöbbet az osztályfőnökök tehetik mindennapi figyelmükkel,
megelőző munkájukkal, az ő erőfeszítéseiket támogatja
 az iskolapszichológus,
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
 védőnő,
 gyermekorvos,
 családgondozók,
 nevelési tanácsadó, pedagógiai szakszolgálatok,
 iskolarendőr, rendészeti szervek.
Az általános, megelőző jellegű beszélgetéseken és foglalkozásokon túl vannak e területen
speciális feladataink, mint pl.
 prevenciós foglalkozások, előadások szervezése
 esetmegbeszélések szervezése
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megelőző jellegű és/vagy jelzési kötelezettségből adódó jelzések küldése az illetékes
szervek felé (gyermekjóléti szolgálat, rendőrség, gyámhatóság, pedagógiai
szakszolgálat)

Drogprevenció
Cél: a tanulók megnyerése egészségük megtartása, fejlesztése, a harmonikus élet értékként
való tisztelete.
Feladatok:


Elsődleges, az egészségfejlesztő magatartásmód kialakítása a tanulók körében,
melynek következtében csökkennek az ártó tényezők. Ebben legfontosabb szerepe a
családnak és az iskolának van. A pedagógusok mentálhigiénés szemléletének a napi
pedagógiai munka részévé kell válnia. Ennek eszköze lehet a magatartás prevenció.
Az apróbb sikertelenségek elviselésére, a konfliktusok megoldására, a korlátok
felállítására és betartására nevelés.



Másodlagos, a betegség, illetve a drogérintettség korai felismerése, a megfelelő
szakemberekkel való kapcsolat-felvétel. Ennek eszköze lehet a szeretetteljes
odafigyelés, partnerként való kezelés, szülői házzal való együttműködés, segítő
beszélgetések.

A segítő kapcsolatok színterei:









Család
Iskola (tantestület – különösen az osztályfőnökök, iskolapszichológus, gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős)
Gyermekorvos, védőnő
Pedagógiai szakszolgálatok, nevelési tanácsadó
Gyermekjóléti szolgálatok, családgondozók
Rendészeti szervek
Egyházak, alapítványok
Kortárs segítők

Megjelenés színterei:
Minden szaktanár, osztályfőnök feladata a fentiek megtartása tanórán belül és tanórán kívül.
A preventív (megelőző) szemléletnek át kell hatnia az egész nevelési-oktatási folyamatot.
Tanórán: osztályfőnöki órák, egészségtan, biológia, természetismeret, technika és életvitel,
magyar.
Tanórán kívül: szakkörök, sportrendezvények, kirándulások, táborok, ismeretterjesztőmegelőző foglalkozások előadók meghívásával
Iskolánk tanulóinak szociális összetételéből adódóan fokozott figyelmet kell szentelnünk a
családokra és szociokulturális helyzetükre (alacsony iskolázottság, rossz lakáskörülmények,
munkanélküliség, kriminalitás előfordulása, alkoholizmus, helytelen életvezetés, romboló
minták berögzülése).
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Fő feladataink:








Tanévenként drogprevenciós órák szervezése a felső tagozaton
Osztályfőnök és a szülők kapcsolatának szorosabbá tétele
Sportprogramok szervezése
Balesetvédelmi szabályok megismertetése, alkalmazása
Szülők és a család bevonása a programokba
Kapcsolattartás az orvosi, védőnői, családsegítői hálózattal, iskolarendőrrel
o bevonásuk elengedhetetlen a szakmai foglalkozásokba
o szükség esetén jelzés küldése feléjük
Éberség, jelzési felelősség: a bajban lévő gyermek korai észrevétele, megelőző lépések
megtétele, szükség esetén további segítők bevonása, jelzés megtétele

Iskolapszichológiai feladatok az intézményben
A 2017/2018-as tanévtől negyed státuszban foglalkoztatható iskolánkban iskolapszichológus.
Pontos feladatait a mindenkor hatályos rendelet szabályozza.
Az iskolapszichológus munkájának elsődleges célja a tanulók személyiségfejlesztése, lelki
egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése.
Az iskolapszichológus tevékenységi köre a következőképpen alakul:
 egyéni vagy csoportos foglalkozásokat, tanácsadásokat tart, valamint szűréseket,
vizsgálatokat tréningeket szervez
o diákoknak
o szülőknek
o pedagógusoknak
 segíti a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait
 kezeli, segíti a tanulók és az intézmény közti kapcsolati kommunikációt,
teljesítménykényszeres tüneteket
 megszervezi a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat
 megszervezi a mentálhigiéniés preventív feladatokat
 megszervezi az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató munka és a szexuális nevelés
segítésével, az intézményben észlelt konfliktusok megoldásával kapcsolatos
pszichológiai témájú feladatokat
 krízistanácsadást nyújt, szükség esetén továbbirányít szakellátásba
 az iskolapszichológus a tanórák ideje alatt is végezhet tanácsadást
 segíti a pszichológiai ismeretek intézményen belüli elsajátítást
 együttműködik és szoros munkakapcsolatban áll a környezetében működő óvoda- és
iskolapszichológusokkal, pedagógiai és pszichológiai szakszolgálatokkal, nevelési
tanácsadóval, családgondozókkal, iskolaorvossal, védőnővel és a tantestülettel
 részt vesz a szakszolgálati ellátásban részesülő tanulók gondozásában
 szakmai minőségbiztosítása érdekében kapcsolatot tart a jogszabályban kijelölt
Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis feladatait ellátó intézménnyel
Közösségi szolgálat
Iskolánk szerződés alapján fogadhat közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákokat
önkéntes munkára. Ennek feltételeit rendelet szabályozza, mely szerint iskolánkban az
alábbiak területeken jöhet létre ilyen együttműködés:
 szociális és jótékonysági
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 oktatási
 kulturális és közösségi
 környezet- és természetvédelmi
 SNI-s tanulókkal közös sport- és szabadidős tevékenységek
A tanulót fogadó intézménynek mentort kell biztostania
A tevékenység időtartama tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három
óra, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt óra.
3.3.1 Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Az egészségfejlesztés egy folyamat, amelynek során törekszünk a teljességre. Ennek
megfelelően egész tanéven át beépül ez a terület az osztályfőnökök munkájába és az érintett
szaktanárok tanmenteibe, évente több alkalommal szervezünk egészségnapokat, valamint
szorosan együttműködünk az iskolaegészségügyi szolgálattal (iskolaorvos, védőnő), akik
rendszeresen végeznek egészségügyi szűréseket, méréseket és foglalkozásokat tartanak.
Egészségnapjainkat tematikusan szervezzük az egészséges táplálkozás, személyi higiénia,
fogápolás, testi és lelki egészség, testmozgás köré. Ezeken a napokon kiállításokkal,
egészséges ételekkel, tornával, fittségi mérésekkel, előadásokkal készülünk diákjainknak.
A védőnő által minden évben megtartott prevenciós és felvilágosító foglalkozások témái
évfolyamonként a következők:







Alsó tagozatos osztályokban: a személyi és környezeti higiéné, táplálkozási,
tisztálkodási és fogápolási ismeretek szokások, mozgás és a mozgáshiány hatásai,
egészség – betegség és a betegség-megelőzés, káros szenvedélyek, társas kapcsolatok
és a barátság témákban tartson a tanító, ill. a védőnő – előadást.
4. osztály: el kell kezdeni a nemi érést (menstruáció, pubertás), mint témát bevezetni
előadások, foglalkozások keretein belül
5. osztály: a táplálkozás és a táplálkozással összefüggő betegségek, a víz, a
gyümölcsök, a zsírok, a vitaminok, a tej és a szénhidrátok szerepe, nemi érés
(menstruáció, pubertás), a serdülőkor higiéniája.
6. osztály: A dohányzás, energiaitalok káros hatásai.
7. osztály: felnőtté válás, párkapcsolat, barátság, szerelem; az alkohol káros hatásai,
lelki egészség.
8. osztály: felnőtté válás, párkapcsolatok. Az abortusz, fogamzásgátlás, családtervezés.
Szexuális úton terjedő betegségek. Egészség – betegség, házi patika, betegápolás,
csecsemőgondozás, lelki egészség.

Tisztasági vizsgálat alkalmával szó esik a hajápolásról, körömápolásról, tisztálkodásról,
öltözködésről.
Védőnői szűrővizsgálat közben a táplálkozásról, a mozgáshiány következményeiről, a lúdtalptornáról, a helyes testtartásról a felmerülő aktuális problémákról beszélgetünk a gyerekekkel.
Az iskolaorvosi / védőnői szűrések és mérések kiterjednek a tartásproblémákra, lúdtalpra,
testsúlyra, magasságra, vérnyomási értékekre, látás- és hallásvizsgálatra. Ennek
eredményeiről tájékoztatják a szülőket is.

20

Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program
___________________________________________________________________________
Környezeti nevelés
Célok: segítse tanulóinkat a környezettel harmonikus életvezetési képességeik kialakulásában,
igazítsa el őket a környezeti problémák felismerésében, kezelésében, fejlessze
felelősségérzetüket, környezettudatos magatartásukat.
Feladatok az alsó tagozaton:


Tiszta környezet, mozgásigény kielégítése, szelektív hulladékgyűjtés, növények
gondozása az osztályteremben, a környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,
kirándulások szervezése.



A környezetismeret és természetismeret órák anyaga tartalmazza a környezeti sétákat,
a napirend helyes kialakítását, gyűjteménykészítést, a környezet káros hatásai elleni
védekezést.



Kézműves
órákon
a
természet
sokszínűségének,
tanulmányozása, természetes anyagok használata.

formagazdagságának

Feladatok a felső tagozaton:


Osztályfőnöki órákon feldolgozásra kerülnek a táplálkozási szokások, a szükségtelen
túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság



Magyar nyelv és irodalom órákon a kommunikáció foglalkozik a környezeti
kérdésekkel



Történelem órákon a fejlődés
összefüggéseinek bemutatásával



Matematika órákon adatok gyűjtése a környezet állapotáról



Informatika órákon környezeti vonatkozású feladatok megoldása a számítógép
használatával



Ének-zenei órákon megjelennek a természeti témájú dalok



Rajz és technika órákon a természetes anyagok, tárgy és környezetkultúra területei
adják a környezeti nevelés alapjait



Természettudományos tantárgyak tanterveiben témakörökre lebontva jelenik meg a
környezeti nevelés, amelyekre a tanmenetek készítésekor különösen oda kell figyelni.

végigvezetése

Tanórán kívüli környezeti nevelés:




Kirándulások, séták
Szemétgyűjtés
Papírgyűjtés
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Különválogató, szelektív hulladékgyűjtés

A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan módon, mint a tantárgyi tudás. A
fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető nevelői
kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése magatartásuk és
szorgalmuk minősítéseként kell, hogy megjelenjék.
Együttműködők és az együttműködés színterei lehetnek:
 tantestület (osztályfőnöki munka, szaktanárok órái,
témanapok, versenyek)
 egyházak, szervezetek (cserkészet)

napközis

foglalkozások,

4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos feladatok
4.1. Az intézményvezetés és a nevelőtestület együttműködése
Az intézmény nevelőtestületének munkáját az intézményvezetés irányítja, melynek tagjai: az
intézményvezető, a helyettesek.
A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri
vezetőjük,
illetve
választott
képviselőik
útján
közölhetik
az
intézményvezetőséggel.
Nevelőtestületünk munkája – a kor kihívásaihoz igazodva – folyamatos fejlesztést igényel.
Törekszünk arra, hogy az alsó és felső tagozatos nevelők közössége jól szervezett, egymással
folyamatosan építő jellegű munkakapcsolatban álló, innovatív, az önképzést kiemelten kezelő
pedagógusokból álljon. Érvényesíteni kívánjuk a tantestületi szintű jó munkakapcsolatot,
egymást segítő jó szándékot. Célunk, hogy példaértékűen végezzünk képesség-kibontakoztató
és integrációs felkészítést, továbbá javítani kívánjuk az iskolánkból – érettségit adó –
középfokú intézménybe továbbtanulók arányát.
Tantestületünk munkaközösségeiben törekszünk a 100 %-os szakos ellátottságra.
4.2. Iskolánkban működő szervezetek


Munkaközösségek: jelenleg hét munkaközösség működik; alsós, felsős, osztályfőnöki,
zeneiskolai, napközis, minőségbiztosítási, valamint
komplex alapprogram. A
munkaközösségek meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel
rendelkeznek. Segítik az irányító, tervező, szervező, ellenőrző és értékelő
tevékenységet, a szaktantárgyak tanításának minőségi fejlesztését, valamint az
iskolánkba érkező gyakornokok mentorálásában is részt vállalnak.



Diákönkormányzat: Tagjai ellátják a tanulók érdekeinek képviseletét, összehangolják
a tanítás nélküli munkanapok és szabadidős programok tevékenységét. A
diákönkormányzatban az iskolánk osztályközösségei által választott tanulók képviselik
a gyerekeket.



Az iskola alkalmazotti közössége: az intézmény nevelőtestülete és az intézménnyel
közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók. Illetékessége: véleményezés és
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javaslattétel az intézmény egészét érintő, valamint olyan kérdésekben, amelyeket a
rendelkező jogszabály az iskola alkalmazotti közösségének hatáskörébe utal.


Szülői Közösség: a szülők által választott szervezet, mely működésén keresztül
érvényesíti a szülők jogait, és eljár kötelességük teljesítése érdekében.

5. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról
az iskola intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az
osztályfőnökök tájékoztatják:


az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,



a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén vagy az iskolagyűlésen keresztül,



az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a digitális naplón keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik útján az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy az intézményi vezetőséghez, illetve a szülői közösséghez
fordulhatnak.
5.1. A közösségfejlesztés iskolai rendezvényei
Az intézmény állandó ünnepélyei, rendezvényei
















Tanévnyitó ünnepség - az elsős tanulók köszöntése
DÖK nap
Aradi vértanúk napja
Az 1956-os forradalom emléknapja
Márton napi felvonulás
Mikulás
Karácsonyi hangverseny
Karácsony
Magyar Kultúra Napja
Farsang
Nyáry Pál emlékséta
Március 15-i ünnepség
„Csipegető”
Tavaszi hangverseny
A Holocaust magyarországi áldozatainak emléknapja
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A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Hősök napja
Gyermeknap
Nemzeti összetartozás napja
Képzőművészeti kiállítás
Pedagógusnap
Ballagás
Tanévzáró ünnepség

Tantárgyi versenyek













Népdaléneklési verseny
Helyesírási verseny
Rajzverseny
Matematika verseny (alsó tagozaton)
Maszel Pál matematika emlékverseny (felső tagozaton)
Meseverseny
Szépkiejtési és olvasási verseny
Komplex természettudományi vetélkedő
Komplex társadalomtudományi vetélkedő
Nevezetes napok: Föld napja, Madarak és fák napja, víz napja
Sportnap
Levelező versenyek

Tanulmányi kirándulás – HATÁRTALANUL! program
Iskolánk – 2013 májusától – erdélyi tanulmányi kiránduláson vesz részt a hetedik évfolyamos
diákokkal, állami támogatással. Ezen tanulmányi kirándulás fontossága a diákok nemzeti
összetartozás érzésének kialakításában, erősítésében áll. Gyermekeink nemzeti
identitásfejlődésének lényegi eleme, hogy megismerjék a magyarság trianoni tragédiáját, és
személyesen éljék meg az elszakított országrészek anyaországi kultúrájának, valamint
anyanyelvének ápolását, megőrzését.
Intézményünk – amíg erre lehetőség kínálkozik – minden évben pályázni kíván a
HATÁRTALANUL! program által nyújtott utazási lehetőségekre.

6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai
Az osztályfőnök feladatai:
Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg, munkáját az iskola pedagógiai programja
és az éves munkaterv alapján végzi, havonta pótlékban részesül. Az osztályfőnök erkölcsi és
pedagógiai felelősséget vállal a rábízott tanulók biztonságáért; kulturált viselkedéséért;
személyiségük fejlesztéséért.
A megbízás célja:
Irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség iskolai életét, jelentős nevelő hatást
fejt ki, érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival. Az egységes értékrend
megvalósítása érdekében koordinálja a pedagógusok a fejlesztő – nevelő hatását, ellenőrzi az
osztályában folyó pedagógiai tevékenységet.
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Részletes feladatkör:
Nevelés, egyéni személyiségfejlesztés:
1. Alaposan és sokoldalúan megismeri osztálya tanulóit (személyiségjegyek, családi–
szociális körülmények, szülői elvárások, tanulói ambíciók). Feltérképezi az
osztályközösség szociometriai jellemzőit; az osztályon belüli értékrendet.
2. Nevelő munkáját, a tanulók egyéni, differenciált személyiségfejlesztését a pedagógiai
program alapján tervezi.
3. Az osztályfőnöki órákra felkészül, a tanulók érdeklődését, aktivitását figyelembe véve.
4. Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés
gyakorlására, törekszik a munkamegosztásra. Segíti a diákönkormányzati
törekvéseket, képviseletet.
5. Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal
önállóságra és öntevékenységre nevel. Felelősök (hetesek, ügyeletesek) megbízásával
és számonkérésével biztosítja az osztályterem a berendezési tárgyak megőrzését, a
rendet, tisztaságot.
6. Gondoskodik a szociális segítségnyújtásról, együttműködik a gyermekvédelmi
felelőssel. Segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást.
7. Önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a társadalmi elvárásokra, segíti
tanítványai pályaválasztását
8. Felkészíti a tanulókat az intézmény hagyományos rendezvényeire; ünnepségeire; segíti
a különféle szabadidős programok, kirándulások, klubfoglalkozások szervezését
(kulturált szórakozás, művelődés, táborozás, stb.) és megvalósítását
9. Irányítja minden rendezvényen az udvarias és kulturált viselkedést; fegyelmezett
munkát, a rend és tisztaság fenntartását; a környezet védelmét. harmonikus társas
kapcsolatokat.
Tanulmányi munka segítése:
10. Szempontokat és tanácsokat ad a hatékony tanulási módszerek, és a helyes időbeosztás
(szellemi és fizikai tevékenység egyensúlya) elsajátításához.
11. Havonta a diákokkal együtt értékeli a tanulmányi előmenetelt, a magatartását és
szorgalmát.
12. Segíti a folyamatos felzárkóztatást.
13. Támogatja a kiugró tehetségek szakköri képzését.
14. Együttműködik az osztályában tanító pedagógusokkal, látogatja osztálya tanítási óráit,
foglalkozásait; az észrevételeket megbeszéli érintett nevelőkkel.
Kapcsolattartás a szülőkkel:
15. A munkaterv szerint szülői értekezletet; fogadóórát tart. Megismerteti a pedagógiai
programot, a házirendet; nevelési elképzeléseit.
16. Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről, az egyéni fejlesztéséről, a dicséretéről és elmarasztalásáról.
Tanügyi feladatok:
17. Képviseli osztálya érdekeit a nevelőtestület előtt, minősíti tanítványai magatartását és
szorgalmát.
18. Aktívan tevékenykedik az osztályfőnöki munkaközösségben.
19. Ellenőrzi az érdemjegyeket a digitális naplóban, figyelemmel kíséri az igazolásokat, a
mulasztások valós okait.
20. Elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációs teendőket, felel az digitális napló és a
törzslapok, más nyilvántartások szabályszerű és naprakész vezetéséért, statisztikai
adatokat szolgáltat.
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Feladatköri kapcsolatok
Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és
hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges
feladatainak ellátásához.
Jogkör, hatáskör
Ismeri a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és intézményvezetői utasításokat.
Felelősségi kör
Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére. Aktivitásától,
példaadásától és igényességétől nagymértékben függ az osztályközösség tanulmányi
eredményessége, a tanulók neveltsége.
A szaktanárok feladata:





Minden tantárgyból havonta minimum 1 érdemjeggyel rendelkezzen a tanuló.
Az elméleti tantárgyak tananyagából a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében
félévente legalább 1 alkalommal szóban is feleljen a tanuló
Az év végi minősítés és az osztályzatok lényegesen nem térhetnek el egymástól.
Ha a tanuló félévkor vagy év végén bukásra áll, lehetősége van az adott félév, tanév
tananyagának a minim követelményéből minimum szintű felmérést írni. A minimum
szintű felmérő érdemjegye maximum 2-es lehet, ehhez a tanulónak a feladatsor 75%át kell teljesítenie. Ha a tanuló az előírt szintet teljesítette, elégséges érdemjeggyel
lezárható.

A nevelőtestület feladata:


Az osztályozó értekezleten a nevelőtestületnek jogában áll az osztályzatot módosítani.

Évfolyam
1. évfolyamon és
2. évfolyamon félévkor

Szorgalmi időben és
félévkor
digitális napló
Értékelőlap

2-8. évfolyamon

digitális napló

Tanév végén
Bizonyítvány
Napló
Törzslap
Értékelőlap
Bizonyítvány
Napló
Törzslap

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenységek
Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók
fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek
figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és
szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
Munkánk során kiemelten kezeljük:
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a sajátos nevelési igényű;
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;
a kiemelten tehetséges;
a tanulási kudarccal küzdők,
a szociális hátránnyal küzdő tanulók egyéni fejlesztését.

7.1. A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatok
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei.
A személyiség egészséges építésének és a lelki egyensúly fenntartásának egyik eszköze a
lehetőségek szerinti önállóságra nevelés. A tanulókban akkor alakul ki reális, pozitív énkép,
ha önmagához képest fejlődik, ér el sikereket.
A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatok
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,
integrált formában folyik.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz.
mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján
szervezzük meg.
A sajátos nevelési igény megállapítása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság (TKVSZRB) jogköre.
Ennek folyamata:
 az iskola vagy a szülő a probléma észlelésekor pedagógiai, pszichológiai
„szűrővizsgálatot” kér az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól,
 az EPSZ javaslatára az SNI megállapítását egy új vizsgálattal végzi el a TKVSZRB.
 A kérelemnek formanyomtatványa van.
 Mindkét vizsgálathoz a szülő hozzájárulása szükséges.
 Ha a szülő a vizsgálatokhoz nem járul hozzá, a gyermek érdekében az iskolának a
Kormányhivatal felé felszólítását kell kezdeményezni.
A sajátos nevelési igény megállapítása a bizottság által meghatározott időszakra vagy tanévre
szól, annak további fennállása esetén kontroll vizsgálatot kell kérni a TKVSZRB-től.

Esélyegyenlőségi alapelvek:








kulcskompetenciák megalapozása
kulcskompetenciák megszilárdítása
egyénhez igazodó fejlesztés
kulcskompetenciák bővítése
tanulók tanulási nehézségeinek feltárása
iskolai problémák megoldásának segítése
a tanulók személyiségének megismerése
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a személyiséghez illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása
a „minden gyermek érték és tehetséges valamiben” elv alapján a tanuló
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése
a kiemelkedő teljesítmény fejlesztése iskolai foglalkozásokon és iskolán kívül
tanulásszervezési eljárásokban a tanulói önállóság, aktivitás, az egymás közötti
együttműködés előtérbe helyezése
a tanulásszervezéssel a belső motiváció kialakítása, továbbá az önszabályozó
mechanizmusok beindítása
az oktatási folyamatban a tananyag függvényében, a lehetőségekhez igazodva, a
kooperatív tanulási technikák minél gyakoribb alkalmazása
egyénre szabott ellenőrzési, értékelési eljárások alkalmazása.
A kapcsolattartás formáinak bővítése a szülőkkel, a HHH tanulók sikeressége
érdekében.
Az új pedagógiai módszerek alkalmazásával (KAP, kooperatív tanulásszervezés),
valamint továbbtanulásra felkészítő programmal növelni kell a HHH továbbtanulók
számát az érettségit adó középfokú oktatási intézményekben.
Fejlesztő foglalkozások, tanulmányi versenyek szervezésével, tehetséggondozással, a
továbbtanulók nyomon követés tapasztalatainak felhasználásával megfelelő középfokú
intézmény választása. Célunk, hogy a későbbiekben minél több HHH tanuló fejezze be
tanulmányait a választott középfokú oktatási intézményben.
Differenciált
tanulásszervezéssel,
fejlesztő
foglalkozásokkal
javítjuk
a
kompetenciamérések eredményeit. A következő években az iskola átlaga el kell, hogy
érje az országos átlagot, illetve a HHH tanulók és a nem HHH tanulók eredménye
közötti különbségnek csökkennie kell.
A tanórán kívüli programoknál biztosítani kell az egyenlő hozzáférést.

A különböző szociokulturális környezetből érkező tanulók számára tanulási esélyegyenlőség
segítése minden pedagógus feladata!
A fejlesztés feladatai





A tanulást megalapozó pszichés funkciók, az érzékelés-észlelés, a figyelem, az
emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése
A relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása
A manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a
matematikai eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés
A fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megértést
és bevésődést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.

Integrálandó SNI-csoportok








Tanulásban akadályozott (BNO F70)
Iskolai képességek kevert zavara (BNO F81.3)
Látássérült (BNO H5420)
Dyslexia (BNO 81.0)
Dysgraphia (BNO 81.1)
Dyscalculia (BNO 81.2)
Kevert specifikus fejlődési zavar (BNO 83)
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Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) integrált
oktatása, nevelése.
Egyéni fejlesztési terv kialakítása
Eredményes, fejlesztésre valóban alkalmas fejlesztési tervet csak a tanuló alapos megismerése
után lehet elkészíteni! Legfontosabb diák-megismerési szempontok:
 Motiválhatóság
 Tanuláshoz, felnőttekhez, társakhoz való viszony
 Órai figyelem
 Szociális háttér
Egyéni terápiás fejlesztési terv készülhet még szakvélemény alapján is. Ebben az esetben
szükséges a mérési eredmények megismerése, valamint azok megbeszélése a tantestület azon
pedagógusai között, akik tanítják az adott tanulót.
Az SNI-s tanulók eredményes fejlesztése, fejlődése érdekében szükséges továbbá a
folyamatos kapcsolattartás az illetékes pedagógiai szakszolgálattal, valamint a gyermeket
fejlesztő gyógypedagógussal, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal és szülőkkel.
Tanórán kívüli fejlesztő órák menete
A fejlesztő órák felépítése analógiára épül, közel azonos, egy séma szerint felépítve, mely
mindig más és más tartalommal van megtöltve a fejlesztendő terület(ek)nek megfelelően, és
igazodik a tanulók egyéni szükségleteihez. Az órai munka tapasztalásra, játékosságra és már
meglévő ismeretekre, jártasságokra épül. Cél a legközelebbi fejlődési zóna elérése.
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása az intézményben:












SNI – rehabilitációs foglalkozások biztosítása, melyet csak fogyatékosságnak
megfelelő gyógypedagógus tarthat.
A tanuló előmeneteléről fogadóórán értékelő megbeszélést kell tartani a fejlesztésben
résztvevő pedagógusoknak és a szülőnek.
A rehabilitációs foglalkozások heti időkeretét a közoktatási törvény szerint az
évfolyamra meghatározott heti tanítási óra 15 %-ában kell meghatározni.
A fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek alkalmazása a
tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon.
A tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás.
Képességfejlesztő játékok, eszközök, alkalmazása a tanórán és tanórán kívüli
foglalkozásokon.
Lehetőség szerint számítógépek fejlesztő programok alkalmazása.
A sajátos nevelési igényű tanulók értékelése:
A sajátos nevelési igényű tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői
véleménye alapján az intézményvezető, tagintézmény-vezető mentesíti egyes
tantárgyak, tantárgyrészek teljes vagy részleges (pl: írásbeli, szóbeli) értékelése és
minősítése alól,
Biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt (vagy kevesebb feladatot) a
feladatvégzéshez, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok
során alkalmazott segédeszközök alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló
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szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő
felváltását.
7.2. Gyermekvédelem
A gyermekvédelmi munkát átfogóan hazánkban elsődlegesen az 1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szabályozza. Ez három fontos célt határoz
meg:
 megelőzés
 a családból kiemelt gyermek neveltetése oly módon, hogy alkalmas legyen később a
családi életre
 meghagyni a visszautat a családhoz, ha a körülmények rendeződnek.
Ezekből elsősorban a megelőzés adja az iskola legfontosabb feladatát. Ennek megfelelően a
prevenció több szinten is áthatja az intézményben folyó munkát (tanórai munka, általános
mintanyújtás és odafigyelés a tanórán kívüli iskolai életben is, együttműködés a
gyermekvédelmi jelzőrendszerrel).
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munkát a gyermekvédelmi törvénnyel összehangban a
köznevelési törvény és a hozzá tartozó rendeletek mentén kell kialakítani. Ezek alapján az
iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munkát eslődleges és másodlagos feladatokra bonthatjuk.
Az elsődleges gyermekvédelmi munka mindenkire kiterjed, megelőző jellegű, míg a
másodlagos gyermekvédelmi munka a már kialakult problémákat hivatott orvosolni, a további
nehézségek megelőzése mellett problémamegoldó központú.
Az elsődleges gyermekvédelmi munka részei legfőképp az alábbiak:
 szülőkkel való aktív kapcsolattartás és együttműködés
 kollégákkal való aktív együttműködés az egyes gyermekek ügyeiben
 személyi higiénia fontosságának tudatosítása
 alapvető viselkedési normák (ki)alakítása
 prevenciós foglalkozások, önismeretmélyítés
 egészségnevelés, környezettudatosságra nevelés
 társas kapcsolatok fejlesztése, csoportdinamika és kohézió erősítése
 sikerélményhez juttatás szakköri keretben, és egyénre szabott feladatok
megtervezésével
 perifériára kerülés megakadályozása
 a gyenge képességű tanulók valamilyen fokú sikerélményhez juttatása
 kóros kudarcélmények felhalmozódásának megakadályozása
 a kiút nélküli fásultság, a cselekvőképtelenség és a „nekem úgysem sikerül” gondolat
kialakulásának enyhítése, megelőzése
 el kell érnünk, hogy a hátrányos helyzet ne okozzon veszélyeztetettséget, a szociális
hátrányok felszámolási formái lehetnek:
o egyéni képességekhez igazodó tanórák megszervezése, differenciálás
o felzárkóztató foglalkozások
o iskolai létesítmények és eszközök helyes használatára való szoktatás
o tanulókat segítő személyes kapcsolatok, segítő beszélgetések
o a nevelők szociális érzékenysége, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége
 pozitív tanulási attitűd türelmes kialakítása korrepetálással
 adminisztráció – iskola teljesítmény, mulasztások, jelzések stb.
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éberség az egyes gyermekek tanulási, megatartási nehézségeit, illetve feltételezett
veszélyeztetettségét illetően – szükség szerint jelzés a szülőknek, gyermekvédelmi
felelősnek
szakszolgálati gondozás alatt álló diákok esetében folyamatos kapcsolattartás a
gondozók körével (gyermekjóléti szolgálat, pedagógiai szakszolgálatok) – ha
szükséges, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségével

Az elsődleges gyermekvédelmi munkában együttműködők köre:
 minden iskolai dolgozó (vezetőség, pedagógusok, technikai dolgozók)
 osztályfőnökök különösen
 szülők
 iskolapszichológus
 iskolaorvos
 védőnő
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 egyházak (pl. hitoktatás és a tanoda kapcsán)
Az elsődleges gyermekvédelmi munkát a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
intézményünkben tájékoztatással, ismeretterjesztéssel, az érintett szereplők közti
koordinációval segíti.
A 2016/17-es tanévtől életre hívtuk a belső esetjelző rendszert, amely a gyermekvédelmi
esetek kezelését könnyíti meg. Ez az intézményi jelzési szint nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
egy-egy eset kellő figyelmet kapjon, az érintett gyermek minél hamarabb segítséghez jusson
és a jelzések ne sikkadjanak el.
A másodlagos gyermekvédelmi munkában már nem érintett minden tanuló, csak azok a
diákok, akik valami miatt a gyermekvédelem látószögébe kerültek és problémáikat külső
segítség nélkül nem tudják orvosolni. Ezen a szinten a külső esetjelzés és a gyermekvédelmi
jelzőrendszerrel való aktív munkakapcsolat sokkal nagyobb hangsúlyt kap. A jelzőrendszert is
bevonó eseteink okai sokfélék:
Az esetjelzések okai iskolánkban sokfélék:
 súlyos higiéniai problémák, nagyfokú ápolatlanság, elhanyagolás
 állandó felszereléshiány
 állandó / visszatérő magatartásgondok
 gyermekek közti agresszió
 szülői együttműködés hiánya
 huzamos igazolt hiányzások, 250 órát meghaladó hiányzás
 igazolatlan hiányzások
 önbántalmazás, deviáns viselkedés
 osztályozó vizsga elmulasztása
 csellengés
 dohányzás
Kapcsolatunk a jelzőrendszer tagjaival aktív és hatékony. A gyermekjóléti szolgálatokkal
szinte napi kapcsolatban állunk, de a többi szervezettel is összhangban dolgozunk.
A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai:
 iskola
 óvoda
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gyermekjóléti szolgálatok (helyben és a környékbeli településeken, ahonnan diákjaink
járnak)
védőnő
iskolaorvos
rendészeti szervek, iskolarendőr
gyámügyi hatóság
pedagógiai szakszolgálatok, nevelési tanácsadó
települési önkormányzatok
népegészségügyi hatóság
egyházak, szervezetek

A másodlagos gyermekvédelmi munkát intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős fogja össze. Feladatai sokfélék:
 tisztában van a munkájához szükséges jogszabályi háttérrel, rendelkezésekkel,
szakmai ajánlásokkal, ezek terén naprakész
 segíti a pedagógus kollégák mindennapi gyermekvédelmi munkáját – tájékoztat,
dokumentál, felmerülő kérdéseknek utánajár
 részt vesz az egészségfejlesztési feladatokban, prevenciós munkában
 aktív és szoros munkakapcsolatot ápol a jelzőrendszer tagjaival
 vezeti a belső esetjelző rendszer adminisztrációját
 esetjelzéseket ír és küld tovább vezetői jóváhagyással
 esetmegbeszéléseket szervez, jegyzőkönyvet vezet
 fegyelmi tárgyalásokat szervez, jegyzőkönyvet vezet
 az adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, a birtokába kerülő adatokat,
információkat diszkréten kezeli

8. Tanulmányok, értékelések, mérések
Célunk, hogy minden tanuló kapjon esélyt a képességeinek megfelelő értékelésre, mely nem
kinyilatkoztatás, hanem jellemzés a tanuló teljesítményéről. A diákok teljesítményének
mérését a helyi tanterv tantervi keretekben rögzíti.
Az értékelés egységes százalékolásának kidolgozása a munkaközösség feladata, melyet
évenként felülvizsgál. A százalékolás minimum és optimum szinten kerül kidolgozásra.
A felmérések összeállításánál A és B feladatlapokkal optimum és minimum
követelményekkel dolgozunk.
Beszámoltatások, ellenőrzések, mérések
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.
Az ellenőrzés célja:
Képet kapjunk:
 a tanulók ismereteiről
 tudásuk gyarapodásáról
 az elsajátított ismeretek szintjéről
A feltárt hiányosságok alapján meghatározzuk további teendőinket.
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Az ellenőrzés alapelvei:







A tanítás-tanulás egész folyamatára kiterjed
A pedagógus ellenőrző, értékelő munkáját az előrevivő, jobbító szándék vezérelje,
fejtsen ki pozitív hatást a tanuló személyiségére.
Kiterjed a tanulók sokoldalú tevékenységére.
Figyelembe veszi a tantárgyi sajátosságokat.
Tekintettel van a tanulók egyéni képességeire, életkori sajátosságaira.
Rendszeres, folyamatos és sokoldalú.

8.1. Az ellenőrzés formái
Szóbeli
 az egész tanítási órán végzett munka megkülönböztetett megfigyelése
 az órai aktivitás megfigyelése
 a tanári kérdésekre adott válasz
 kiselőadás
 egyéni felelet
 fogalmazás szóban
 idegen nyelvi párbeszéd
 a szabályok reprodukálása
 szóismeret (idegen nyelv)
 hangos olvasás
Mód
Diagnosztikus
mérés

Forma
Év eleji felmérés

Informatív
mérések

röpdolgozat,
nagydolgozat, önálló
feladatmegoldás,
tollbamondás,
másolás, fogalmazás,
kottázás,
ritmusírás, témazáró
felmérés, teszt,
nyomatás
számítógéppel,

Alkalmazása
Általában a tanítási
folyamat elején
végezzük.
A tanulók tudásának
feltérképezése, a
fejlesztési
feladatok
meghatározása. A
tanuló félévi év végi
értékelésébe nem
számít
bele.
A tanítási folyamat
kisebbnagyobb
szakaszaira
vonatkozik, valamint
egy-egy
tananyagegység
lezárásakor írandó.
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Szummatív
mérés

füzetvezetés, írásbeli
felelet,
gyűjtőmunka,
olvasónapló, órai
munka, pályázat,
műszaki rajz,
tudáspróba,
minimumszint-mérő
feladatlap, szorgalmi
munka
felmérések, írásbeli
fogalmazás
év végi felmérések

A tanítási folyamat,
egység
végén alkalmazzuk.

Írásbeli:
Az írásbeli beszámoltatások korlátai:



a témazáró felmérés időpontját a nevelő köteles 5 munkanappal korábban bejelenteni
egy tanítási napon legfeljebb 2 témazáró dolgozat íratható

Az írásbeli beszámoltatások százalékos értékelése : (2011. évi CXC. Törvény 54. § (3.))
1. évfolyamon és 2. évfolyam I. félévében:
Kiválóan teljesített: 100 – 91%
Jól teljesített: 90 – 76%
Megfelelően teljesített: 75 – 56%
Felzárkóztatásra szorul: 55 – 0%

2. évfolyam II. félév – 8. évfolyam:
5-ös 100 – 91%
4-es 90 – 76%
3-as 75 – 56%
2-es 55 – 36%
1-es 35% alatt

Az E-naplóban az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében az értékelés szövegesen
történik.
Magatartás, szorgalom és készségtárgyak esetén szövegesen értékelünk.
A főtantárgyak százalékos formában jelennek meg.
Az írás tantárgy értékelése a magyar nyelv tantárgyban, a fogalmazás a magyar irodalon
tantárgyban kerül beszámításra, kivételt képez az első évfolyam, ahol az írás önálló
tantárgyként szerepel.
8.1.1.A szöveges értékelés fokozatai a tantárgyi értékelés esetén
Kiválóan teljesített

Jól teljesített

Megfelelően teljesített

A tanuló az adott tantárgy tantervi
követelményeinek kifogástalanul eleget tesz.
Ismeri, érti, tudja a tananyagot, és mindazt
önállóan is alkalmazni tudja.
Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi
követelményeinek megbízhatóan, csak kevés,
jelentéktelen hibával tesz eleget. Kisebb
bizonytalanságokkal tudja alkalmazni a
tudását.
Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi
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Felzárkóztatásra szorul

követelményeit pontatlanul, több hibával
teljesíti. Tudását csak nevelői segítséggel
tudja alkalmazni
Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi
követelményeinek súlyos hiányosságokkal
tesz eleget. A továbbhaladáshoz szükséges
minimális feltételekkel nem minden esetben
rendelkezik.

8.1.2. Az összteljesítmény értékelésének fokozatai
Kiválóan teljesített

Jól teljesített

Megfelelően teljesített

Felzárkóztatásra szorul

Ha a tanuló az adott évfolyam fő
tantárgyainak legalább kétharmadából a
tantervi követelményeket kifogástalanul
teljesítette, érti, tudja a tananyagot, és
mindazt alkalmazni is tudja
Ha a tanuló az adott évfolyam fő
tantárgyainak legalább feléből a tantervi
követelményeket megbízhatóan, csak kevés,
jelentéktelen hibával elsajátította. Kisebb
bizonytalanságokkal tudja alkalmazni a
tudását
Ha a tanuló az adott évfolyam tantervi
követelményeit a tantárgyak legalább
kétharmadából pontatlanul, több hibával
teljesítette. Tudását csak nevelői segítséggel
tudja alkalmazni.
Ha a tanuló az adott évfolyam tantervi
követelményeit a tantárgyak egyharmadából
súlyos hiányosságokkal sajátította el. E
tantárgyakból a továbbhaladáshoz szükséges
minimális ismeretekkel nem rendelkezik.

Az etika / hit- és erkölcstan tantárgyat 1. évfolyamon és 2. évfolyam első félévében
szövegesen értékeljük a következőképpen:
- A tantárgyi követelményeknek megfelelt.
- A tantárgyi követelményeknek jól megfelelt.
- A tantárgyi követelményeknek kiválóan megfelelt.
Az etika / hit- és erkölcstan tantárgyat érdemjegyekkel értékeljük 2. évfolyam második
félévétől a 8. évfolyamig.
A hittan érdemjegyeket a hitoktatók döntik el.

Egyéb rendelkezések:
1. Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt
követelményeknek, munkáját tanítója az év végén szöveges formában értékeli a tanuló
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részére kiadott iskolalátogatási bizonyítványon. A 2011. évi CXC törvény a nemzeti
köznevelésről 57. § (1) bekezdése értelmében 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.
2. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes
(3), elégséges (2), elégtelen (1). Az érdemjegyeket a bizonyítványba betűvel kell kiírni
(pl.: jeles).
3. A dicséretet a megjegyzés rovatban tüntetjük fel.
4. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból havonta legalább egy érdemjegyet kell adni.
5. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti a digitális
naplón keresztül. A digitális napló bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az
esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
6. A magatartás értékelése: példás, jó, változó, rossz.
7. A szorgalom: példás, jó, változó, hanyag meghatározásokkal történik.
8. Idegen nyelv értékelése:
2-3.évfolyamig szövegesen történik:
Részt vett.
4-8.évfolyamig érdemjeggyel történik.
8.1.3. Iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje
Cél:





A tanulói túlterhelés megakadályozása
A helyes önértékelés kialakításának segítése
A tantárgyban elért eredmények objektív megítélése
A továbbhaladáshoz szükséges ismeretek feltérképezése,

Írásbeli beszámoltatási formák:





Diagnosztizáló mérés (év eleji mérés)
Témazáró
Szummatív mérés (év végi felmérés)
Röpdolgozat

Röpdolgozatokat a témák tanítása során íratunk – kisebb tantárgyi egységekből – elsősorban
az anyag megértése, az összefüggések meglátásának ellenőrzése céljából.
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Az év eleji felmérés tájékoztató jellegű, a félévi és év végi érdemjegybe nem számít bele. A
többi írásbeli beszámoltatás súlya maximum két szóbeli felelet jegyeként számítható be. A
szaktanár javító felmérést is írathat, ebben az esetben az előző felmérés egy szóbeli felelet
jegyeként értékelhető. Magyar nyelv, irodalom, történelem, földrajz, biológia, fizika,
matematika, idegen nyelv tantárgyakból íratható írásbeli beszámoltató, formatív mérés.
A követelményeket – tantárgyanként – a helyi tanterv tartalmazza.
Tantárgyi jegyek:
Érdemjegyekkel, osztályzatokkal a 2. évfolyam év végén, valamint a 3-8. évfolyamon
félévkor és év végén minősítjük a tanulók előmenetelét az egyes tantárgyak tantervi
követelményeinek elsajátításában.
Fokozatai:
Tantárgyi
dicséret

Jeles (5)

Jó (4)

Közepes (3)

Elégséges (2)

Elégtelen (1)

Ha a tanuló a tantárgyi követelményeken felül
többlettudást nyújt, vagy versenyeken
eredményesen szerepel, tantárgyi dicséretet
kaphat. Jelölése: a digitális naplóban,
a Törzslapon és Bizonyítványban a
jegyzetrovatba szövegesen kerül: „Tantárgyi
dicséret: ……. tantárgyból”
Ha a tantervi követelményeknek
kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a
tananyagot, mindazt önállóan alkalmazza.
Pontosan szabatosan fogalmaz, saját szavaival
is vissza tudja adni a szabályt.
Ha a tantervi követelményeknek
megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen
hibával tesz eleget. Apróbb bizonytalanságai
vannak a tananyag önálló alkalmazásában.
Szóbeli feleletében kisebb előadási hibákat
vét.
Ha a tantervi követelményeket több hibával
teljesíti, ismeretei felszínesek. Tudását csak
nevelői segítséggel tudja alkalmazni. Szóbeli
felelete nem összefüggő, csak kérdések
segítségével tud beszámolni tudásáról.
Ha a követelményeket súlyos
hiányosságokkal sajátította el, de bír a
továbbhaladáshoz
szükséges
ismeretekkel,
jártasságokkal,
készségekkel.
Ha a tantervi követelményeket a minimális
szinten nem tudja teljesíteni.

37

Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai program
___________________________________________________________________________

8.2. A magasabb évfolyamba lépés követelményei a nemzeti köznevelési törvénnyel
összhangban


A tanuló első osztályban – a tantervi követelmények teljesítése esetén – továbblép a
következő osztályba. Szülő kérésére a gyermek az évfolyamot megismételheti.



A tanuló a második évfolyamról magasabb évfolyamba akkor léphet, ha minden
tantárgyból teljesítette a továbbtanulás feltételeit. A követelmények teljesítését az év
közben mutatott tanulmányi munka és a szerzett érdemjegyek alapján elsősorban az
osztálytanító kontrollálja.



A második osztálytól kezdődően minden tantárgyból legalább elégséges osztályzatot
kell elérnie a diáknak ahhoz, hogy a következő évfolyamba léphessen.



A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64. § (7) pontja alapján javítóvizsgát tehet a
vizsgázó, ha – a tanév végén legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot
kapott.



Az a diák, aki háromnál több tantárgy követelményeit nem teljesítette, évfolyamot
ismételni köteles.



Az a diák, aki a követelményeket nem teljesítette osztályozó vizsgát tehet.



Osztályozó vizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév folyamán 250 óránál többet
mulasztott, és erre az engedélyt a nevelőtestülettől megkapta. Amennyiben a tanuló a
másodszorra kijelölt időpontban sem jelenik meg az osztályozó vizsgán, úgy a tanévet
megismételni köteles.

8.2.1. Magatartás, szorgalom minősítése
Alapelvek:





Segítse az iskola nevelési-oktatási céljainak elérését.
Segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget önnevelésre is.
Az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon.
Mindig legyen személyre szabott.

Értékelés:
Az osztályban tanító pedagógusok félévkor és év végén az osztályok magatartási-szorgalmi
lapján javaslatot tesznek az egyes tanulók magatartási és szorgalmi jegyére.
Az osztályfőnök összegzi az osztály és a kollégák javaslatait. Lényeges különbség esetén, a
problémás esetekben az osztályban tanító tanárok megbeszélésén megvitatja azokat.
A tanulók magatartását és szorgalmát hó végén érdemjeggyel, félévkor és év végén
osztályzattal minősítjük.
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Az értékelésbe az egyén és a közösség fejlettségi szintjén bevonjuk a tanulókat és a
közösséget.
A magatartás és a szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok
eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy
megsértése) szükséges.
A magatartás és szorgalom értékelése
A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén osztályzattal
minősíti, amit a naplóba és a tájékoztatóba jegyez be. A félévi és év végi osztályzatot ezen
érdemjegyek és a nevelőtestület (alsó és felső tagozatos munkaközösség) véleménye alapján
állapítja meg. Az előbbiek a naplóban és a tájékoztatóban, az utóbbiak a naplóban és a
bizonyítványban kerülnek rögzítésre. Az egyes érdemjegyek eléréséhez az alábbi táblázatban
felsorolt szempontok közül legalább három együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
ÉRDEMJEGY



Példás (5)








Jó (4)







Változó (3)
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JELLEMZŐI
a házirendet betartja
tanórán és azon kívül is
példamutatóan viselkedik
önként vállal feladatokat és
azokat teljesíti
nevelőivel és társaival segítőkész
és tisztelettudó
az osztály, az iskola közösségi
életében aktívan részt vesz
óvja
és
védi
az
iskola
felszerelését, környezetét
nincs írásbeli figyelmeztetése,
intője, megrovása
a házirendet betartja
tanórán és azon kívül is rendesen
viselkedik
feladatokat önként nem, vagy
csak ritkán vállal, de azokat a tőle
elvárható módon teljesíti
felkérésre, biztatásra részt vesz az
osztály és az iskola közösségi
munkájában
legfeljebb egy írásbeli szaktanári
figyelmeztetése van
a házirendet nem minden esetben
tartja be
tanórán illetve azon kívül
többször
viselkedik
fegyelmezetlenül
feladatait nem teljesíti minden
esetben

Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai program
___________________________________________________________________________





Rossz (2)









az iskola és a közösségi élet
szabályaihoz
nehezen
alkalmazkodik
igazolatlanul mulasztott
osztályfőnöki intője van
a házirend előírásait rendszerint
megsérti
viselkedése
rendetlen,
fegyelmezetlen
feladatait ritkán vagy egyáltalán
nem teljesíti
a felnőttekkel tiszteletlen
társaival szemben rendszeresen
durva,
viselkedése
romboló
hatású
akadályozza az iskolai oktatónevelő munkát
több
alkalommal
mulaszt
igazolatlanul
több szaktanári figyelmeztetése,
illetve
osztályfőnöki
figyelmeztetésnél magasabb fokú
büntetése van

8.2.2. A szorgalom értékelése
ÉRDEMJEGY


Példás (5)









Jó (4)
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JELLEMZŐI
képességeinek
megfelelő,
egyenletes
tanulmányi
teljesítményt nyújt
tanulmányi feladatait minden
tantárgyból rendszeresen elvégzi
a tanórán aktív
szívesen
vállal
szorgalmi
faladatot, melyet el is végez
munkavégzése
pontos,
megbízható
részt
vesz
tanórán
kívüli
foglalkozáson, versenyen
taneszközei rendezettek, melyeket
tanítási órákra mindig elhoz
képességeinek
megfelelő,
viszonylag egyenletes tanulmányi
teljesítményt nyújt
tanórákon
többnyire
aktív,
megbízhatóan dolgozik
ritkán vagy egyáltalán nem vállal
önként többlet feladatot, de
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Változó (3)







teljesíti
az
ilyen
jellegű
megbízatásait
taneszközei rendezettek, melyeket
tanítási órákra mindig elhoz
tanulmányi teljesítménye elmarad
képességeitől
érdemjegyeit több tárgyból is
lerontja
tanulmányi munkája ingadozó: a
tanulásban nem kitartó, feladatait
nem mindig teljesíti
önálló munkájában figyelmetlen
többnyire
csak
felszólításra
dolgozik
felszerelése, házi feladata gyakran
hiányzik

 képességeihez mérten keveset tesz
tanulmányi fejlődése érdekében
 az előírt követelményeknek csak
minimális szinten felel meg
 tanulmányi
munkájában
megbízhatatlan,
feladatait
folyamatosan nem végzi el
 tanuláshoz nyújtott nevelői vagy
tanulói segítséget nem fogadja el
 felszerelése
rendetlen,
házi
feladata gyakran hiányzik
 félévi vagy év végi osztályzata
valamely tárgyból elégtelen

Hanyag (2)

8.2.3 Az iskolai jutalmazás formái
Iskolánk jutalomban részesíti azon tanulóját, aki képességeikhez mérten





példamutató magatartású és folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el
részt vesz iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, kulturális vagy sportversenyen
építő közösségi munkát végez az osztály vagy az iskola életében
hozzájárul intézményünk jó hírének növeléséhez, megőrzéséhez

Tanév közben a következő dicséretek adhatók:





szaktárgyi dicséret
napközis nevelői dicséret
osztályfőnöki dicséret
igazgatói dicséret

E dicséreteket a naplóba és a tájékoztatóba jegyezzük be.
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A háziversenyek 1-3. helyezettje oklevelet kap, melyet az alsó illetve felső tagozatos tanulói
közössége előtt vehet át.
Az iskolán kívüli versenyeken, bemutatón eredményesen szereplők igazgatói dicséretben
részesülnek.
Tanév végi jutalmazási lehetőségek:







példamutató magatartásért és kiváló tanulmányi eredményért könyvjutalom és
oklevél
példamutató magatartásért és jeles tanulmányi (három jó érdemjegy) eredményért
oklevél
4 illetve 8 éven át tanúsított példamutató magatartásért és kiváló tanulmányi
eredményért nevelőtestületi dicséret
Kovács István-díj végzős tanuló(k) számára, mely a ballagási ünnepélyen kerül
átadásra
közösségi munka elismerése
jó sportoló kitüntetés

8.2.4 Tanulmányok alatti vizsgaszabályzat
A tanulmányok alatti vizsgaszabályzatot az EMMI 20/2012 (VIII. 31.) rendelet alapján a
melléklet tartalmazza.
8.3. Fegyelmi intézkedések
A köznevelési törvény 58. és 59.§-a foglalkozik a tanulók fegyelmi- kártérítési felelősségével.
A felelősségre vonás módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadók.
Elmarasztalás az alábbiakért:








házirend megszegése
szünetekben és az iskola által szervezett rendezvényeken történő fegyelemsértés
kötelességeinek nem tesz eleget
vállalt feladatok hanyag végzése
társadalmi tulajdon elleni vétség
bármely módon árt az iskola jó hírének
reggeli késések (5 alkalom)

Az egyes tanulók fegyelmezésének formái és fokozatai:





elmarasztalás (szóbeli illetve írásbeli)
figyelmeztetés
intő
megrovás

Szóbeli figyelmeztetés:



felszerelése hiányos
kötelezettségeit elmulasztja
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megszegi a közösségi élet szabályait

Osztályfőnöki vagy intézményvezetői intés, ha






a tanuló értéket tulajdonít el
az iskola területén belül rongál
magatartása tanulmányi munkája nem kielégítő
negatív irányba befolyásolja a közösséget
5 alkalommal megszegi az iskolába érkezés szabályait (késés)

Az intést a szülő tudomására kell hozni.
Súlyos vagy ismétlődő kötelességszegés miatt a fegyelmi büntetés lehet:





megrovás
szigorú megrovás meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg
megvonása
áthelyezés másik tanulócsoportba
kizárás

Előbbiek fegyelmi tárgyalás határozatának fokozatai lehetnek. Hiszünk a fokozatosság
elvében, így a fegyelmi tárgyalást (a súlyos vétségek kivételével) megelőzi az
esetmegbeszélés (pl. öt írásbeli intő összegyűjtése esetén). Az esetmegbeszélés
hatékonyságától, a felek együttműködésétől függ a fegyelmi tárgyalás megtartása / elvetése.
Az esetmegbeszélésen részt vesz
 az érintett diák,
 a szülők,
 intézményünk vezetősége,
 az osztályfőnök,
 a beírásokat adó és a legtöbb óraszámban tanító pedagógusok
 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
annak érdekében, hogy egyeztessenek a problémákról, megoldást találjanak a jövőre nézve az
adott helyzet pozitív irányú elmozdulása és a további hatékony együttműködés érdekében. Az
esetmegbeszélésről jegyzőkönyv készül és a megbeszélésen lefektetett vállalások kötelező
érvényűek. Ezek figyelmen kívül hagyása fegyelmi tárgyaláshoz vezethet.

9. Az iskolába jelentkező tanulók felvétele, átvétele
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg –
minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse és az óvodai szakvélemény alapján iskolaérett.
A gyerekek az oktatási hivatal határozata alapján egy évig még óvodai ellátásban
részesülhetnek, tehát hetedik életévükben lesznek tankötelesek.
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
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a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
a szülők személyi igazolványát,
a gyermek lakcímkártyáját;
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolás,
szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:





a tanuló anyakönyvi kivonatát;
a szülők személyi igazolványát;
az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
a tanév közben érkező gyermek köteles hozni az értékelő napló hitelesített
másolatát

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás (minimum „jó”) és szorgalom
érdemjegyeinek (minimum „változó”), valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának
figyelembe vételével az iskola intézményvezetője dönt.
Negyedik évfolyam végén nyolcosztályos gimnáziumban, hatodik évfolyam végén
hatosztályos gimnáziumban, nyolcadik évfolyam végén pedig négyosztályos gimnáziumban,
szakközépiskolában, valamint szakmunkás- és szakképző intézetekben tanulhatnak tovább
diákjaink. A nyolcadik évfolyamosoknak központi írásbeli előkészítőt tartunk magyarból és
matematikából.
Pályaorientáció – döntés-előkészítés
A szakmai életpályák különböző képességszinteket, képességstruktúrákat követelnek meg.
Ezek a személyiségnek olyan – viszonylag állandó – sajátosságai, amelyek egy adott területen
a sikeres tevékenység előfeltételei.
A továbbtanuló gyermeknek ismernie kell önmagát, nagy szüksége van tehát az önismeretre,
ami magában foglalja érdeklődését, képességeit, kedvelt tevékenységeit, s ezeknek
összhangban kell lennie az áhított pálya követelményeivel, vagyis rendelkeznie kell
pályaismerettel, hogy sikeres legyen az iskola-, majd a pályaválasztása.
Pályaorientáció segítése iskolánkban a hetedik évfolyamtól kezdődik.

10. Otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli
feladatok meghatározása
Cél:




A tanulói túlterhelés megakadályozása
A tanuló szerzett tudásának kipróbálása, mélyítése
Az ismeretek rögzítésének biztosítása.

A tantárgyankénti kötelező írásbeli házi feladat nem lehet több – átlagos képességű tanulóra
nézve – maximum fél óra időtartamnál. A pedagógus – a tanári együttműködés keretén belül
– mérlegelhet az írásbeli házi feladatok tekintetében a maximális időkorlátot figyelembe véve.
A házi feladatok meglétét minden esetben rendszeresen ellenőrizzük.
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A szóbeli feladatokhoz kijelöljük, hogy miből kell az anyagot megtanulni (tankönyv,
munkatankönyv, órai vázlat). A pedagógusnak ki kell jelölnie azt is, hogy mit kell
megtanulni, illetve mit kell gyakorolni!
Az otthoni szóbeli feladatok a tanítási órán elhangzottak rögzítését, elmélyítését szolgálják.
Az otthoni (napközis, tanulószobai) írásbeli munka a tantárgy anyagában a jártasság
kialakulását szolgálja, mely a későbbi írásbeli feladatok sikerességét jelentősen befolyásolja.
A javítás és a minősítés az adott tantárgyat tanító pedagógus feladata. A napközis csoport
vezetője és az osztálytanító ettől eltérően is megállapodhat.
10.1. Tanítási órán kívüli tevékenységek
Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók fejlesztését segítik elő a különböző vetélkedők, versenyek szervezése
iskolán belül és kívül. A szervezési feladatokat és a felkészítést a szaktanárok végzik, az évi
munkatervben rögzítetten.
Napközi-otthon, tanulószoba
1 – 4. évfolyamig napközi-otthon működik.
5 – 8. évfolyam tanulóinak tanulószobát szerveztünk.
Tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozások
Iskolánkban tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk diákjaink számára
az egyéni képességek minél jobb kibontakozása céljából. A tehetséges tanulók részére
szakkört, gyengébb tanulóinknak pedig felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk.
Iskolai sportkör
Iskolánk csatlakozott a Bozsik-MOL-MLSZ labdarúgó utánpótlás-nevelés programhoz.
Iskolai sportkör keretében kiemelten biztosítjuk ígéretes tehetségeink számára az edzéseket és
a regionális versenyeken való részvételeket.
Szakkörök
Pedagógusaink – szeptembertől – növekvő óraszáma megteremti a lehetőségét olyan szakköri
foglalkozások megszervezésének, amelyek a tanulók egyéni képességeinek, adottságaink
fejlesztését szolgálják. Közös érdeklődési körnek megfelelő szakkörök működtetését
szervezzük.







Idegen nyelvi szakkörök
Tollaslabda
Labdarúgás
Rajz és festészet
Tánc
Informatika
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Iskolarádió
Iskolaújság
Atlétika

Iskolán kívüli szabadidős foglalkozások
Iskolánk diákjai számára – a szabadidő kulturált eltöltésére – különböző szabadidős
programokat szervezünk, melyek önköltségesek (pl. múzeum-, színház- és
koncertlátogatások, túrák, táborok…).

11. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvétele
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat / DÖK /működik.
2. A DÖK feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.
3. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A DÖK a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli – alábbi
területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
 rendezvények, tanulói ügyelet, kulturális, szabadidős programok szervezése, a tanulók
tájékoztatása (iskolagyűlés, iskolarádió, iskolai honlap).
5. A DÖK az iskola vezetőségének véleményét kikéri az éves munkatervének összeállítása
előtt.
6. Az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat vezetősége javaslatokkal élhet az
osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a DÖK véleményét ki kell kérni:
 az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott
rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a tanulói juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 a házirend elfogadása előtt.
8. A diákönkormányzatot az iskolavezetőség előtt, a nevelőtestülettel, illetve más külső
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a
diákönkormányzatot segítő pedagógus személy képviseli.
11.1. Szülőkkel való kapcsolattartás formái
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
iskola intézményvezetője, és az osztályfőnökök tájékoztatják:








Az iskola intézményvezetője, legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai
vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
Szülői értekezletek
Fogadóórák
Elektronikus napló
Szülői Közösségi értekezletek.
A szülők részére szervezett ünnepségek, bemutatók.
Minden egyéb eset, mely a kölcsönös tájékoztatást és segítő szándékot szolgálja.
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12. Választott kerettanterv
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_
evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8

Magyar
Matek
Történelem
Állampolgári
ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és erkölcstan
Környezetismeret
Természetismeret
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Biológia
Idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Of
Maximális órakeret
Tényleges

1
7
4

2
7
4

3
5
4

4
5
4

5
4
4
2

6
4
4
2

7
3
3
2

8
3
3
2
1

1

1

2
2
1

1
1

2
2
1

5

5

2
2
1
1
5

24
22

24
22

24
22

Dráma és színház

1
1

2
2
1
1
1
5
25
23

1
1

1

2

2

3
2
1
1
1
5
1
28
28

Projektnap

12.1 A tankönyvellátás célja és feladata
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3
1
1
1
1
5
1
28
26

1

1

1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
5
1
30
30

2
2
1
1
1
3
1
1
1
5
1
30
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Az intézmény az iskolai tankönyvellátás keretében biztosítja, hogy az iskolában alkalmazott
tankönyvek a tanítási év elején az ingyenes tankönyveket. Az iskolai tankönyvellátás
legfontosabb feladatai a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.
Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítjuk, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó
tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a
könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti,
megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési
felelősséggel tartozik (pótolja a tankönyvet).
Pedagógiai munkánk során csak olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép,
feladatgyűjtemény) használunk a tananyag felhasználásához, melyet a művelődési és
köznevelési miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A tankönyvellátás helyi rendje az
SZMSZ-ben található meg részletezve.
Taneszközök használata:
Minimális programnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy
elsajátítsa az alapvető oktatási eszközök kezelését. Tudjon minden nevelő egyszerű
audiovizuális ismerethordozókat használni, videó felvételeket készíteni, tudják az
intézményben található IKT eszközöket és anyagokat eredményesen alkalmazni a nevelésioktatási folyamatban. Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában
ahhoz, hogy a nevelés-oktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk. Ezen eszközök
csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai munkával, módszertanilag
megalapozott, célszerű kihasználással párosul.

13. Az iskola működési rendje




Ügyeletet biztosítunk 6.30 órától 17.00 óráig.
A 6.30-as érkezés feltétele a szülő írásbeli kérelmére adott intézményvezetői engedély.
Tanulóink az igényeknek megfelelően – előzetes megbeszélés alapján -, nevelői
felügyelettel használhatják az iskolai létesítményt és annak eszközeit.

14. Idegen nyelv oktatása
2004 májusában hazánk is csatlakozott az Európai Unióhoz, és ez a tény még inkább
megköveteli, hogy idegen nyelvet beszélő fiatalokat neveljünk. Az uniós tagállamokon belüli,
s a leendő uniós tagok tanulói közötti felmérés azt mutatja, hogy a nyelvet aktívan használni
tudók számában jelentős a lemaradásunk.
Fő célunk a használható nyelvtudás erősítése.
Választható idegen nyelveink az angol és a német.
Angol nyelvet már második osztálytól oktatunk. Ezek az órák versek, mondókák,
gyermekdalok és játékos foglalkozások keretében elsősorban az idegen nyelvhez való pozitív
attitűd kialakítását célozzák. A szótanuláshoz, íráshoz, olvasáshoz, fordításhoz kapcsolt
idegen nyelvi képzés negyedik osztálytól indul.
Negyedik évfolyamtól kezdődően indítjuk a követelményrendszerhez kapcsolt idegen nyelv
oktatást. Ekkortól csoportbontásban tanítjuk a nyelveket (angol, német), lehetővé téve ezzel a
kisebb létszámban történő hatékonyabb tanulást.
Lehetőség van szakköri kereteken belül második idegen nyelv elsajátítására, melyből a tanév
végén osztályozó vizsgát lehet tenni.
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Cél:
2-3. évfolyam: előkészítő, illetve bevezető szakasz
 A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása.
 Megfelelő motivációval, tanári biztatással, az életkornak megfelelő tevékenységi
formákkal a gyerekek sikerélményhez juttatása.
4-6. évfolyam:
 Kiemelt fejlesztési terület a tanulás tanítása, így nagyobb önállóságra neveljük
tanulóinkat, fejlesztjük önbizalmukat.
 Számukra előnyös a témaközpontú tanítás, mert az őket érdeklő téma feldolgozása
során több műveltségterületet érintünk, változatos tevékenységformákkal, gazdag
szókinccsel.
7-8. évfolyam:
 El kell juttatni a tanulókat a nyelvtanulási stratégiák felhasználásához, hogy
nyelvtudásukat iskolán kívül is hasznosítsák.
 Lehetőséget kell adni számukra, hogy a meghirdetett nyelvi versenyeken a
megszerzett nyelvi tudásukat alkalmazzák, és ez által sikerélményhez jussanak.
Feladatok:
2-3. évfolyam:
 Játékos nyelvtanítás (utánzás, rajz, mozgásos játékok, dalok, mondókák, mesék),
középpontban a beszédkészség fejlesztése áll pozitív nyelvi élmények segítségével.
4-6. évfolyam:
 Az idegen nyelv tanulási szokásainak megalapozása, áttérés a német, ill. angol nyelvi
írásra.
 Moduláris oktatás.
7-8. évfolyam:
 A négy alapkészség (olvasás, írás, beszéd, beszédértés) arányos fejlesztése.
 Az önálló tanulás és az önművelés megalapozása, gyakoroltatása.
 Ismerkedjenek meg a tanulók a német, ill. angol nyelvű országok kultúrájával,
történetével, ezáltal értsék meg a magyar kultúra helyét az európai civilizációban.
 Informatikai eszközök, digitális tananyag használata.
 Nyelvgyakorlás német, ill. angol nyelvi tehetséggondozó táborokban, ill. lehetőség
szerint célnyelvi országokban.
 A tehetséges tanulók felkészítése városi, megyei és országos versenyekre

15. Sajátosságaink
15.1. Vöröskereszt
Iskolánk 2015-ben elnyerte a Vöröskereszt bázisiskolájának a címét.
Az iskolai nevelésben kiemelt szerephez jutnak a Vöröskereszt tevékenységével rokon
ismeretek:





szakköri formában elsősegély ismeretekkel való ismerkedés
korszerű életmódbeli magatartásformák elsajátítása
egészségmegőrzés
felelősségteljes közösségi szerepvállalás kialakítása
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Vöröskereszt eszmeiségének felvállalása

A bázisiskola elnevezés arra is utal, hogy ezen iskolák a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
tagjainak és önkénteseinek fontos bázisai.
Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet a 2. számú
melléklet tartalmazza.
15.2. Zeneiskola
Lásd Zeneiskola pedagógiai program.
15.3. Kölyökatlétika
A Kölyök Atlétika program célja, hogy a gyerekeket élményszerűen ismertesse meg az
atlétika mozgásanyagával. A gyakorlatok sokszínűsége, a számtalan érdekes eszköz, a
rengeteg egyéni feladat-megoldási lehetőség igazi kalanddá teszi ezt a felfedezést.
A Magyar Atlétikai Szövetség fontosnak és szükségesnek érezte a sportág népszerűsítését a
gyerekek körében, ezért átvette a világ sok országában évek óta sikeresen működő
kölyökatlétikai programot. Ennek keretében speciálisan, a korosztály adottságait figyelembe
vevő eszközökkel sajátíthatják el a gyerekek a sportág alapjait. Nemcsak ugrások, futások
szerepelnek az órák anyagában, hanem a diszkoszvetés, gerelyhajítás és a rúdugrás is szivacs
és műanyag eszközökkel.
15.4. Gyógytestnevelés
Gyógytestnevelés azokkal a tanulókkal foglalkozik, akiknek nagyobb mértékű egészségi,
mozgásszervi és/vagy belgyógyászati állapotváltozásuk van, vagy a testnevelés mellett, illetve
helyett speciális korrekciós-mobilizációs testmozgásra tartanak igényt.
A testi nevelésnek a korrekció és a fejlesztés mellett van egy további részfeladata is a
szervezet aktív megerősítése, amely az egészség gyengülésének, elvesztésének megelőzését, a
prevenciót biztosítja. A preventív tornával megelőzhetők az elváltozások, ezért a preventív
torna a testnevelés részét képző gyógytestnevelési kategóriák alapja.
15.5.TETZ Művészeti Iskola
Telephelyként működik intézményünkben.
15.6. Erzsébet-tábor
Iskolánk évek óta sikeresen pályázik az Erzsébet –táborokba. E program keretén belül
kedvezményes lehetőség van egyhetes nyaralásra a nyári szünetben. A tanulóknak az önrész
befizetésén túl csak az útiköltséget kell állniuk. E programnak köszönhetően az elmúlt
esztendőkben számos hátrányos helyzetű kisgyermek kapott pihenési, üdülési lehetőséget. Az
ilyen alkalmak kedvezően hatnak a közösségformálódásra is.
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15.7. Határtalanul
Ezen tanulmányi kirándulás fontossága a diákok nemzeti összetartozás érzésének
kialakításában, erősítésében áll. Gyermekeink nemzeti identitásfejlődésének lényegi eleme,
hogy megismerjék a magyarság trianoni tragédiáját, és személyesen éljék meg az elszakított
országrészek anyaországi kultúrájának, valamint anyanyelvének ápolását, megőrzését.
Intézményünk – amíg erre lehetőség kínálkozik – minden évben pályázni kíván a
HATÁRTALANUL! program által nyújtott utazási lehetőségekre.
15. 8. Úszásoktatás
A fenntartó által meghatározott évfolyamokon.

15. 9. SNI tanmenet
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok
15. 10. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az iskola településén élő
nemzetiségek kultúrájának megismertetésére szolgáló tananyag
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának
megismerését szolgáló tananyag megismertetésének módjai az alábbiak szerint történik.
Településünkön a statisztikai adatok alapján nincsenek jelentős létszámú nemzetiségi
közösségek. A legnagyobb létszámban német (20-25 fő) és román (10-15 fő) nemzetiségi
állampolgár él itt. Nemzetiségi önkormányzatok nem alakultak Nyáregyházán, helyi
vonatkozású programjaik, szervezeteik nincsenek.
A legnagyobb létszámú német nemzetiségi kultúrát építjük be az oktatás tartalmaiba.
A nemzetiségekről szóló oktatás színterei:
- A következő tanítási órák: történelem, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, hon- és
népismeret tantárgy.

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/valtozo_vilag_
sorozat/a_magyarorszagi_nemetek/pages/001_torteneti.htm
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Mellékletek
Tanulmányok alatti vizsgaszabályzat
1. Osztályozó vizsga
Az intézményi osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben
kell megszervezni.
Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási
év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze,
s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.
Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a
tanítási órák több mint 30 % - a. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi
jegyek lezárását megelőző két hétben, ha - felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai
foglalkozások látogatása alól a NKT. 55.§-a szerint sajátos helyzete miatt,
- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő
vizsgatárgyanként 45 perc.
Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból
szervezhető.
A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.
2. Különbözeti vizsga
A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő
az intézmény a különbözeti vizsga letételét. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának
meghatározása során mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a
jelentkező tanuló ügyében.
3. Javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén – ha maximum három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kap,
javítóvizsgát tehet.
Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.
A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
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A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tennie ha:- az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,- egy
tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó
vizsga letételének lehetőségét,- ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási
órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének
lehetőségét.
Amennyiben a szülő kérésére jön létre, illetve magántanulók esetében a szülő-gondviselő a
tanuló nevében köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal
írásban a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a
vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga helyét.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
Magyar nyelv és irodalom
1. évfolyam:
Beszédkészség:
 Egyszerű közlések, utasítások megértése.
 Kérdésekre értelmesen válaszol.
 Röviden bemutatkozik.
Olvasás:
 Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak
megfelelő szintjén ( 5-6 egyszerű mondat).
 Az explicit információk, állítások megértése, értelmezése, értékelése,
egyszerűkövetkeztetések levonása.
 Két verset, és 1-2 mondókát tud fejből.
Írás:



Két-három szó leírása másolással, tollbamondás után és emlékezetből.
Helyes írásszokások bemutatása, szabályos betűalakítás.

2. évfolyam:
Beszédkészség:
Érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival,
alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. A kérdésekre
értelmesen válaszoljon. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának
és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Alkosson 3-4 összefüggő mondatot. Követhetően
számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról.
Olvasás:
Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak megfelelő
szintjén ( 10-12 egyszerű mondat)
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A szöveg megértését bizonyítsa a következő tevékenységekkel: következtetés,
lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az
életkornak megfelelő szinten.
Öt verset (József Attila: Altató; Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Petőfi Sándor: Anyám
tyúkja, Tamkó Sirató Károly és Weöres Sándor egy-egy költeménye), és 2-3 mondókát tud
fejből.
Írás:




Két-három összefüggő mondat leírása másolással, tollbamondás után és emlékezetből.
Egy önállóan alkotott mondat leírása.
Helyes írásszokások bemutatása, szabályos betűalakítás.

Nyelvtan-helyesírás:





A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése.
A betűrend használata gyakorlati feladatokban.
A szótő felismerése, a toldalékok jelölése.
A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban.

Szabályismeret és alkalmazás:az időtartam jelölése;a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok;a
hagyomány szerinti írásmód; az elválasztás szabályai;a mondatkezdő nagybetű és a kijelentő
és a kérdő mondat jelölése; a j és ly jelölése ismert szavakban.
3. évfolyam
Magyar irodalom / olvasás, fogalmazás /
Szóbeli vizsga:
Egy oldal terjedelmű mesét - előzetes felkészülés után - folyamatosságra, pontosságra
törekvően olvasson fel.
Nevezze meg olvasmánya szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza
cselekedeteiket; azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját,
az események sorrendjét. Tartalmát időrendben, több összefüggő mondattal mondja el.
Szöveghűen idézze fel a következő szépirodalmi műveket: József Attila: Mama; Petőfi
Sándor: Füstbe ment terv
Írásbeli vizsga:
Egy oldal terjedelmű elbeszélő szöveget önállóan dolgozzon fel a hozzá kapcsolódó feladatsor
alapján.
Magyar nyelv / nyelvtan, írás /
Írásbeli vizsga:
Ismerje fel, nevezze meg és megfelelően jelölje a mondatfajtákat.
Toldalékos formájukban, szövegben is ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat: főnév
/köznév , tulajdonnév/, melléknév, ige.
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Tollbamondáskor a mondatot nagybetűvel kezdje és írásjellel zárja;a begyakorolt, 3.osztályos,
szókészlet szavait helyesen írja.
Írásbeli munkája rendezett, olvasható legyen.
4. évfolyam
Magyar irodalom / olvasás, fogalmazás /
Szóbeli vizsga:
Egy oldal terjedelmű mondát - előzetes felkészülés után - folyamatosságra, pontosságra
törekvően olvasson fel.
Nevezze meg olvasmánya szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza
cselekedeteiket; azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját,
az események sorrendjét. Tartalmát időrendben, több összefüggő mondattal mondja el.
Szöveghűen idézze fel a következő szépirodalmi műveket: Kölcsey Ferenc: Himnusz/részlet /;
Petőfi Sándor: Nemzeti dal/ részlet /
Írásbeli vizsga:
Egy oldal terjedelmű ismeretközlő szöveget önállóan dolgozzon fel a hozzá
Kapcsolódó feladatsor alapján.
Magyar nyelv / nyelvtan, írás /
Írásbeli vizsga:
Ismerje fel, nevezze meg és megfelelően jelölje a mondatfajtákat.
Toldalékos formájukban, szövegben is ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat: főnév /
köznév, tulajdonnév/, melléknév, számnév, ige.
Tollbamondáskor a mondatot nagybetűvel kezdje és írásjellel zárja;a begyakorolt, 4.osztályos,
szókészlet szavait helyesen írja.
Írásbeli munkája rendezett, olvasható legyen.
5. évfolyam
Írásbeli (magyar nyelvtan):






Mondatok a beszédben és az írásban.
Kommunikáció.
A szavak jelentése és szerkezete
Hangok és betűk
A magyar helyesírás alapjai

Szóbeli (magyar irodalom):



Népköltészetről tanultak
Petőfi Sándor: János vitéz elbeszélő költemény elemzése, memoriter
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A mítosz, a Biblia világa
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk regényének elemzése
Szövegértés

6. évfolyam
Írásbeli (magyar nyelvtan):




Írásbeli és szóbeli szövegfajták
Szófajok: főnév, névelő, melléknév, névmás, ige,
Helyesírás

Szóbeli (magyar irodalom):








A monda, a legenda
Arany János: Toldi elbeszélő költeményének ismertetése, memoriter
Arany és Petőfi barátsága
Népballada és műballada
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
Gárdonyi Géza: Egri csillagok Házi olvasmány ismertetése
Szövegértés

7. évfolyam
Írásbeli (magyar nyelvtan):
Egyszerű mondat komplex elemzése: mondatrészei: hozzárendelő, alárendelő és a
mellérendelő szintagmák fajtái. Az egyszerű mondat szerkezeti rajza (ágrajz készítése).
Helyesírás.
Szövegértési feladatlap
Szóbeli (magyar irodalom):





Kölcsey Ferenc: Himnusz - memoriter és elemzés
Vörösmarty Mihály: Szózat - memoriter és elemzés
Mikszáth Kálmán novelláinak vagy regényének elemzése
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regényének elemzése

8. évfolyam
Írásbeli (magyar nyelvtan):
Az összetett mondat. Az alárendelés és a mellérendelés: a tagmondatok közötti viszony fajtái.
Helyesírás: a szóösszetételek írásának szabályai (különírás – egybeírás) A központozás
szabályai.
Szövegértési feladatlap
Szóbeli (magyar irodalom):
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A Nyugat meghatározó költői (Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth
Árpád)
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. regényének és Hét krajcár c. novellájának
elemzése
Tamási Áron Ábel a rengetegben c. regényének elemzése
Karinthy Frigyes Tanár úr kérem
József Attila életpályája
Radnóti Miklós Nem tudhatom – memoriter, műelemzés

Történelem
5. évfolyam


















Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája
Képek az őskori ember életéből.
Varázslók és varázslatok. Az őskor kulturális emlékei.
Az első letelepült közösségek: falvak és városok.
Az időszámítás.
Az ókori Egyiptom. Hétköznapok és ünnepek.
A piramisok titkai: az egyiptomi vallás, tudomány és művészetek.
A Biblia. Történetek az Ószövetségből. Dávid és Salamon.
Ókori keleti örökségünk Mezopotámia, India, Kína területéről. Az írásbeliség
kezdetei.
Az ókori görög-római világ
A görögök vallása és az ókori olimpiák.
Hétköznapok Athénban és Spártában.
Történetek a görög-perzsa háborúk korából.
Az athéni demokrácia virágkora.
Róma alapítása és terjeszkedésének kezdetei. A pun háborúk és hadvezérei.
Köztársaságból egyeduralom. Híres és hírhedt császárok. Uralkodók és államférfiak.
A régi Róma művészeti emlékei, híres tudósai és művészei.
Élet a Római Birodalomban.
Pannónia provincia.
A kereszténység zsidó gyökerei, kialakulása és elterjedése. Az Újszövetség. Jézus
története.
A Római Birodalom meggyengülése, a Nyugatrómai Birodalom bukása.
A középkori Európa világa
A Frank Birodalom és keresztény királyságok. A Bizánci Birodalom.
Az iszlám vallás megjelenése és alapvető tanításai. Az iszlám kulturális hagyatéka.
A keresztény egyház felépítése, jellemzői.
A fontosabb európai államok az első ezredfordulón.
Az uradalmak. Földesurak és jobbágyok.







A keresztény egyház. Világi papok és szerzetesek.
Lovagi életmód, lovagi erények. A keresztes hadjáratok.
A középkori városok. A katedrálisok és a gótika.
A céhek kialakulása, feladatai és működésük.
A távolsági kereskedelem vízen és szárazföldön.
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A humanizmus és a reneszánsz. A könyvnyomtatás
A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora
Mondák, krónikák és történetek a magyarság eredetéről és vándorlásáról.
Az ősi magyar harcmodor. Honfoglalás és letelepedés a Kárpát-medencében.
A keresztény magyar állam megalapítása, Géza fejedelem és Szent István
intézkedései.
A keresztény magyar állam megerősítése Szent László és Könyves Kálmán uralkodása
idején.
A tatárjárás. Az ország újjáépítése a tatárjárás után. IV. Béla, a második honalapító.

6. évfolyam
































A Magyar Királyság virágkora
A királyi hatalom megerősítése I. Károly idején.
Nagy Lajos, a lovagkirály. Főbb törvényei.
Egy középkori város: Buda.
Hunyadi János törökellenes harcai.
A nándorfehérvári diadal.
Hunyadi Mátyás uralkodása és reneszánsz udvara.
A mohácsi vereség és következményei. Buda eleste
A világ és Európa a kora újkorban
A földrajzi felfedezések okai és céljai. Hódítók és meghódítottak.
A felfedezések hatása az európai (és amerikai) életre.
A reformáció és a katolikus megújulás.
Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában.
A Napkirály udvara.
A felvilágosodás kora.
Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca. Az Egyesült Államok létrejötte.
Magyarország a kora újkorban
A három részre szakadt ország lakóinak élete.
Végvári harcok – végvári hősök. A nagy várháborúk éve (1552).
Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.
Az Erdélyi Fejedelemség aranykora Bethlen Gábor idején.
Habsburg-ellenes harcok és vallási mozgalmak a XVII. században, a török kiűzése.
A Rákóczi-szabadságharc.
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon
A francia forradalom és vívmányai. Napóleon felemelkedése és bukása.
Az ipari forradalom első feltalálói és találmányai.
Széchenyi István elméleti és gyakorlati munkássága.
A reformkori rendi országgyűléseken felmerülő fő kérdések.
Kossuth Lajos programja és szerepe a reformkorban.
Az 1848-as forradalom.
A szabadságharc fontosabb csatái és jeles szereplői.



Az ország újjáépítése, a hódoltsági területek benépesítése.
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7. évfolyam





































A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei
Az egységes Németország létrejötte.
Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.
Az ipari forradalom második szakaszának feltalálói és találmányai.
Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása
Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon
Magyarország az önkényuralom éveiben. A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe
létrejöttében. Az
Új dualista állam.
Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése.
Budapest világváros.
Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei. A nemzetiségek helyzete.
A nagyhatalmak versengése és az első világháború
A gyarmatbirodalmak kialakulása. Élet a gyarmatokon.
Az első világháború kirobbanása.
Tömegek és gépek háborúja.
Magyarok az első világháborúban.
A háború következményei Oroszországban, Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése.
Az Egyesült Államok belépése és az antant győzelme a világháborúban.
Európa és a világ a két háború között
A Párizs környéki békék. Európa új arca.
A kommunista diktatúra a Szovjetunióban Sztálin, a diktátor. A GULAG rendszere.
A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában.
Nemzetiszocializmus Németországban, Hitler a diktátor.
A náci terjeszkedés kezdetei Európában
Magyarország a két világháború között
Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság okai, következményei.
A trianoni békediktátum, országvesztés és a Horthy-korszak kezdete.
A Horthy korszak jellegzetességei.
A második világháború
A második világháború kezdete és első évei.
A Szovjetunió német megtámadása. Koalíciók létrejötte. A totális háború.
Fordulat a világháború menetében.
Magyarország hadba lépésétől a német megszállásig.
A hátország szenvedései. Népirtás a második világháborúban, a holokauszt.
A második front megnyitásától a világháború végéig. A jaltai és a potsdami
konferencia.
Magyarország német megszállása. A holokauszt Magyarországon. Szálasi és a
nyilasok rémuralma. Szovjet felszabadítás és megszállás

8. évfolyam



Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
A kétpólusú világ kialakulása.
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Az 1947-es párizsi békeszerződések.
A kettéosztott Európa. A NATO és a Varsói Szerződés születése.
Válsággócok és fegyveres konfliktusok a hidegháború korában (Izrael Állam létrejötte,
arabIzraeli és vietnami háborúk
Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig
Magyarország 1945–1948 között.
Kommunista diktatúra: Rákosi, a diktátor.
A személyes szabadság korlátozása, a mindennapi élet az ötvenes években.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása
A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság.
Az életmód változása, a populáris kultúra kialakulása és terjedése a világban.
Tudományos és technikai forradalom. Fegyverkezési verseny és űrprogram.
A nyugati integráció. Az enyhülés kezdetei.
Az európai szovjet típusú rendszer összeomlása.
A rendszerváltó Közép-Kelet-Európa. Németország egyesülése.
A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása.
A Kádár-korszak jellemzői
Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka.
A kádári konszolidáció. Élet a „legvidámabb barakkban”.
A pártállam csődje.
A rendszerváltozás kezdetei.
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. Az Európai Unió létrejötte és
működése.
A közelmúlt háborúi, válsággócai (Közel-Kelet, Afganisztán, Irak, Irán).
A globális világ sajátosságai, globalizáció előnyei és hátrányai.
Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon
A demokratikus jogállam megteremtése.
Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióhoz.
A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer a mai Magyarországon.
A magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek.
A cigány (roma) népesség helyzete.
A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően.
Társadalmi- és állampolgári ismeretek
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs.
A jogi szabályozás sajátosságai.
Jogok és kötelességek.
Az alapvető emberi jogok.
A gyermekek jogai, diákjogok.
Egyenlőség és egyenlőtlenségek a társadalomban
Államformák (királyság, köztársaság).
Politikai rendszerek (demokrácia, diktatúra).
A demokratikus állam működésének alapelvei (hatalommegosztás, hatalomgyakorlás
és társadalmi kontroll).
Állampolgári jogok és kötelességek.
Magyarország politikai intézményei (államszervezet és társadalmi érdekképviseletek).
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Írásbeli vizsga:




Mind a négy évfolyamon a tananyaghoz kapcsolódó forrás elemzése.
Térképismeret.
Kronológia: évszámok; időrend; viszonyítás.

IDEGEN NYELV
2-3. évfolyam
Az anyanyelv elsajátításához hasonló és természetes módon, játékosan és sok-sok
gyerekdallal, mondókával, mozgással kiegészítve tanulják a gyerekek a választott idegen
nyelvet ezeken az évfolyamokon. A tanulási folyamat a kisgyerekek igényeire szabott
élményszerű kommunikáción alapszik. A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja
egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat,
másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást. A gyerekek számukra érdekes, önmagukban
motiváló, szintjüknek megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során
a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában.
A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű
mondat szintjén mozognak.
4. osztály
Köszönés, bemutatkozás, elköszönés,
Az ábécé - betűzés
Információ kérés, adás: érdeklődés a másik neve iránt
Osztálytermi utasítások - cselekvésre való felszólítás
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
Az osztályteremben – dolgok megnevezése
Érdeklődés a másik kora iránt és arra reagálás
Ételnevek - dolgok megnevezése, megszámolása
Információ adás: telefonszám megadása
Igenlő vagy nemleges válasz
Dolgok megnevezése, leírása
Testrészek megnevezése, leírása
Információ kérés, adás
Személyek, családtagok megnevezése, leírása
Ruhadarabok – dolgok megnevezése, leírása
Információ kérés, adás – kinél mi van?
Testrészek - dolgok megnevezése
Dolgok, helyek megnevezése, helyzetek leírása
Állatnevek
Útbaigazítás, segítségkérés
Információ kérés, adás: Mennyi az idő?
Időpont, napszakok megnevezése
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5.o.
Hallott szöveg értése
A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel
válaszol; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; - ismert nyelvi
eszközökkel, egyszerűen megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.
Beszédkészség
A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre néhány szóban vagy
egyszerű mondatban válaszol; - tanult minta alapján egyszerű mondatokat mond, kérdéseket
tesz fel; - megértési probléma esetén segítséget kér.
Olvasott szöveg értése
A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat megért;
- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló rövid szövegben fontos információt
megtalál; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg
lényegét megérti.
Íráskészség
A tanuló - ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat helyesen lemásol.
6.o.
Hallott szöveg értése
A tanuló - utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; - jórészt ismert nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért; - jórészt ismert nyelvi
eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr; jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét
megérti.
Beszédkészség
A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban
válaszol; - tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, - kérdéseket
tesz fel; - megértési probléma esetén segítséget kér; - tanult minta alapján egyszerű
párbeszédben részt vesz. Olvasott szöveg értése A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott, egyszerű mondatokat megért; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű
mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; - jórészt ismert nyelvi
eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló rövid szöveg lényegét megérti.
Íráskészség
A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen
lemásol.
7.o.
Hallott szöveg értése
A tanuló - megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; - jórészt ismert nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; - jórészt
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri; - jórészt
ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szövegből kikövetkezteti.
Beszédkészség
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A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban
válaszol; - egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; - kérdéseket tesz fel; - eseményt
mesél el; - megértési probléma esetén segítséget kér; - beszélgetést kezdeményez, befejez.
Olvasott szöveg értése
A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért; - jórészt ismert
nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; - jórészt ismert
nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; - egyszerű, képekkel illusztrált
szöveget megért; - ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek
segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.
Íráskészség
A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír;
- egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; - ismert struktúrák
felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.
8.o.
Hallott szöveg értése
A tanuló - utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; - jórészt ismert nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; - jórészt
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos információt
kiszűr; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérti; - ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti; - jórészt ismert nyelvi elemek
segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a
lényegtelentől elkülöníteni.
Beszédkészség
A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű
mondatokban válaszol; - egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, - kérdéseket
feltesz, - eseményeket elmesél; - megértési probléma esetén segítséget kér; - egyszerű
párbeszédben részt vesz.
Olvasott szöveg értése
A tanuló - ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál; - jórészt ismert
nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; - egyszerű
történetet megért; - jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas
szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; - jórészt ismert nyelvi elemek
segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a
lényegtelentől elkülöníti.
Íráskészség
A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír; - egyszerű
közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; - egyszerű, strukturált szöveget (üzenet,
üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; - ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt
közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír.
Környezetismeret
1. osztály
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Tanult témák: Otthon, iskolában, évszakok, közlekedés, foglalkozások, érzékszervek,
halmazállapotok, élőlények
SZÓBAN – 2-3 összefüggő mondat alkotása a tanult témával kapcsolatban.
Tanult képek felismerése, megnevezése

2. osztály:




Tanult témák: Otthon, iskolában, évszakok, közlekedés, foglalkozások, érzékszervek,
halmazállapotok, élőlények
SZÓBAN és ÍRÁSBAN – 5-6 összefüggő mondat alkotása a tanult témával
kapcsolatban.
Tanult képek felismerése, megnevezése, írása

3. osztály:





Témák: Élőlények a vízben és vízparton, Évszakok, Erdei élőlények, Testrészek,
Táplálkozás, Domborzati ismeretek
A témakörökön belül tanult növények és állatok felismerése, megnevezése, főbb
jellemzőinek ismertetése.
Az alapfogalmak ismerete.

4. osztály




Témák: Gyümölcsök, zöldségek, szántóföldi növények, haszonállatok
A tanult növények és állatok felismerése, főbb tulajdonságaik és jellemzőik
ismertetése.
Alapfogalmak ismerete.

Matematika
1. évfolyam




Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.



Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.




Számtan, algebra






Számok írása, olvasása (20-as számkör).
Római számok írása, olvasása (I, V, X).
Számok helye a számegyenesen.
Számszomszédok értése.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása (20-as számkör).
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Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.
Összeadás, kivonás szóban és írásban (20-as számkör).
Egyszerű szöveges feladat (nem önálló olvasás alapján) értelmezése, megjelenítése
rajz segítségével, leírása számokkal.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése (20-as számkör).
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása.
A tanuló figyelme tudatosan irányítható.
Geometria
Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A hosszúság, az űrtartalom és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m,
cl, dl, l perc, óra, nap, hét, hónap, év.
Mérőeszközök használata.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.

2. évfolyam







Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.

Számtan, algebra















Számok írása, olvasása (100-as számkör).
Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma.
Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).
Számok helye a számegyenesen.
Számszomszédok értése.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
A műveletek sorrendjének ismerete.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
Egyjegyű és kétjegyű számok megkülönböztetése.
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Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása.
A tanuló figyelme tudatosan irányítható.

Geometria
















Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek:
cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos
mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.
Mérőeszközök használata.
Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait segíteni,
együttműködni.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.
Valószínűség, statisztika
Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
A véletlen, biztos, lehetetlen fogalma.

3. évfolyam




















Gondolkodási és megismerési módszerek
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (2000-es számkör).
Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 2000-es számkörben.
Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10 nevezőjű törtek megnevezése, hajtogatással,
nyírással, rajzzal, színezéssel.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása a 2000-es számkörben.
Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
A matematika, különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
Fejben számolás százas számkörben.
A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.
Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének
alkalmazása.
Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás, osztás egyjegyű számmal írásban.
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Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés,
ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.
Geometria
Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, hl, g, t, másodperc.
Átváltások szomszédos mértékegységek között.
Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel,
felismerésük, jellemzőik.
A test és a síkidom közötti különbség megértése.
Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.
Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
Négyzet, téglalap kerülete.
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Szabályfelismerés, szabálykövetés.
Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Valószínűség, statisztika
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
Táblázat adatainak értelmezése.
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.
Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.

4. évfolyam
















Gondolkodási és megismerési módszerek
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (10 000-es számkör).
Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 000-es számkörben.
Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése
szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben.
Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
A matematika, különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
Fejben számolás százas számkörben.
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A szorzótábla biztos ismerete a 100-as számkörben.
Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.
Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének
alkalmazása.
Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás kétjegyű, osztás egyjegyű számmal
írásban.
Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés,
ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.

5. évfolyam
Számok írása milliós számkörben. Műveletek természetes számokkal, egész számokkal.
Abszolút érték, ellentett fogalma. A természetes számok osztása egyjegyű és többjegyű
osztóval. Törtek és tizedes törtek értelmezése, ábrázolása számegyenesen, egyszerűsítése,
bővítése, szorzása, osztása természetes számmal. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.
Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása. Különböző nevezőjű törtek összeadása,
kivonása. Műveletek sorrendje.
Ismerkedés testekkel, felületekkel, vonalakkal. Egyenesek kölcsönös helyzete. Síkidomok,
sokszögek. Téglalap, négyzet (tulajdonságaik, kerületük). A terület mérése, mértékegységei.
A téglalap területe. Téglatest, kocka (tulajdonságaik vizsgálata). Ponthalmazok, a kör és a
gömb. Háromszög szerkesztése (három oldalból) Szakaszfelező merőleges. A szögtartomány.
A szögek mérése szögmérővel. A szögek fajtái.
6. évfolyam
Az egész számok értelmezése, összehasonlítása, összeadása, kivonása, szorzása, osztása. A
derékszögű koordinátarendszer. A törtek értelmezése, bővítése, egyszerűsítése,
összehasonlítása. Törtek összeadása, kivonása Törtek szorzása, szorzás tizedes törtalakú
számmal. A reciprokfogalma. Törtek osztása, osztás tizedes törtalakú számmal. A
racionálisszámok fogalma, műveletek törtalakban, illetve tizedes tört alakban írt negatív
számokkal. Nyitott mondat, egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyenlőtlenség.
Táblázatok, grafikonok két szám aránya. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
Százalékszámítás. Kördiagramok. Valószínűségi kísérletek. A mérésekről, mértékegységekről
tanultak áttekintése: hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalommérés, időmérés, területmérés,
térfogatmérés.
Geometriai alapismeretek. Térelemek kölcsönös helyzete. A kör. Egyszerűszerkesztések:
szakaszfelező merőleges, háromszög, téglalap szerkesztése. Szögmérés, szögmásolás,
szögfelezés. Sokszögek. Sokszögek Háromszögek csoportosítása szögeik, illetve oldalaik
szerint Trapézok, paralelogrammák, téglalapok, rombuszok. A tengelyes tükrözés fogalma,
tulajdonságai. A tükörkép megszerkesztése Tengelyesen tükrös alakzatok. Tengelyesen tükrös
háromszögek.
7. évfolyam
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Műveletek a racionális számok halmazában; mennyiségek törtrésze; helyes műveleti sorrend,
zárójelek alkalmazása. Arány, arányos osztás. Százalékszámítás, kamatos kamat. Racionális
számok nem negatív egészkitevőjű hatványai, a hatványozás tulajdonságainak vizsgálata
konkrét számfeladatokban. Egynél nagyobb számok normálalakja. Osztó, többszörös,
oszthatósági szabályok; törzsszámok, összetett számok, pozitív egész számok törzstényezőkre
bontása; legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Statisztikai számítások;
grafikonok, diagramok értelmezése, készítése – Valószínűségi kísérletek és számítások.
Algebrai kifejezések, az együttható, a változófogalma. Algebrai kifejezések helyettesítési
értékeinek meghatározása Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása a két oldal
egyenlőváltoztatásával. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenlőtlenséggel. Az
egyenes arányosság, fordított arányosság. A lineáris függvény értelmezése, a lineárisfüggvény
grafikonjának vizsgálata
A különböző egybevágósági transzformációk: eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos
tükrözés. Szögek, szögpárok. A háromszögek egybevágóságának alapesetei, háromszögek
szerkesztése. A négyszögek tulajdonságai, kerülete, területe. Sokszöglapokkal határolt testek.
A hasáb származtatása, tulajdonságai, hálója, felszíne Térfogatmérés, az egyenes hasáb
térfogata. Az egyenes körhenger származtatása, tulajdonságai, felszíne, térfogata.
8. évfolyam
Egynél nagyobb és egynél kisebb számok normálalakja. Osztó, többszörös, oszthatósági
szabályok; legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös Valószínűségi kísérletek és
számítások. Halmaz, logika, kombinatorika. Grafikonok, diagramok értelmezése, készítése.
Statisztikai alapfogalmak, számítások. Hatványozás, nevezetes azonosságok. Szöveges
feladatok (helyértékes, geometria, fizikai, keveréses, együttes munkavégzés).
Négyzetgyökvonás, Pitagorasz-tétel alkalmazása.
Háromszögek nevezetes pontjai vonalai. Négyszögek területe, kerülete, szerkesztése. Kör
kerülete, területe. Kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger gúla hálója, felszíne és
térfogata. Egybevágósági transzformációk: eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés,
elforgatás. Középpontos hasonlósági transzformációk. Függvények (lineáris, abszolút érték,
másodfokú, függvény).

Fizika
7. évfolyam











A testek mozgása
Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását
Oldjon meg egyszerű feladatok a sebességgel kapcsolatban.
A dinamika alapjai
Soroljon fel mozgás állapot-változással járó kölcsönhatásokat.
Értelmezze a tömeg fogalmát.
Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét.
Ismerje az erőhatás, erő fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az irány
mennyiség fogalmát.
Ismerje a különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat.
Az erő forgatóhatását.
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Ismerje fel a hatás–ellenhatás törvényét, az erő–ellenerő fogalmát. Az egy
kölcsönhatásban fellépő és az egy testet érő erők megkülönböztetése néhány egyszerű
köznapi jelenség alapján.
Ismerje a súrlódást és közegellenállást, mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket.
Sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.
A nyomás
Ismerje a nyomóerő, a nyomott felület és a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét,
kiszámítását.
Folyadékok és gázok nyomását értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő
magyarázatát ismerje.
Arkhimédész törvényének felismerése kísérletek alapján, értelmezze a felhajtóerőt.
Elemezze az úszás, merülés, lebegés jelenségét sűrűségviszonyokkal.
Magyarázza el a hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az élő-és
élettelenvilágban, ill. a környezetvédelemben.

Hőtan






A testek változtató-képességét jellemezze kísérletek alapján.
Tudja az energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energia megmaradás törvényének
érvényesülését a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek
alkalmazásakor.
Tudja a munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási
módját.
A belső energia és a fajhő fogalmát tudja meghatározni.
Tudja értelmezni a hő jelenségeket (hő tágulás, hőterjedés) különböző halmazállapot
esetén az anyag szerkezeti ismeretek felhasználásával.

8. évfolyam
Elektromosság
















Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata
A testek elektromos állapota és fajtái
Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák
Elektromos áram fogalma
Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, méréséről pármondat
Elektromos áramkör részei, áramirányok
Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, méréséről pár mondat
Pár mondat a soros és párhuzamos kapcsolásról
Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége
Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással
kapcsolatban
Az elektromos áram hatásai
Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége
Elektromos teljesítmény fogalma, jele, kiszámítása,
mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben
Váltakozó áram és egyenáram fogalma
Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka és elektromos teljesítménnyel
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kapcsolatban
Fénytan









Fényforrás fogalma, csoportosítása
Fény terjedési sebessége
Fény visszaverődésével és a fény törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények
Síktükörben látott kép
Síktükör, homorú- és domborút tükör, domború-és homorú lencse használata a
gyakorlati életben
Tudjanak egyszerű optikai eszközöket felsorolni
Látás feltétele
Fehérfény és a szivárvány

Természetismeret
5. évfolyam
Biológia ismeretek.
Szóbeli:





Életközösség fogalma.
Az erdő:
Az erdő, mint életközösség.
Az erdő virágos és virágtalan növényi, gerincesek és gerinctelen állatai. Életmód és
testfelépítés kapcsolata.

A rét életközössége:



Uralkodó fűfélék életközössége.
A rét állatainak jellemzése alkalmazkodása az életmódhoz.

A vízpart életközössége:




Vízparti fák, nádas és a hínáros növényei.
Planktonok.
A vízpart állatai, alkalmazkodás az életmódhoz.

Életközösségek általános jellemzése
Írásban:
Az életközösségek élőlényeinek csoportosítása élethely, testfelépítés és táplálkozás alapján. A
tanult fajok szerveink felismerése. Tápláléklánc készítése.
Földrajzi ismeretek
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Szóbeli:











Térkép fogalma, térképi ábrázolás
Tájékozódás Magyarország térképén
Magyarország nagy tájai, megyéi
Földünk felszíne
Nappalok és éjszakák változása, évszakok változása
Időjárás elemei
Szél csapadék képződése
Hazánk éghajlata
Külső és belső erők felszínformáló munkája
A víz munkája mészkőhegységekben

Írásban:
Térképi alapismeretek
Vaktérkép használata: Magyarország nagy tájai, szomszédos országok. Föld felszíne
kontinensek, óceánok felismerése. Tematikus térkép használata. Távolságmérés, irányok. Hő
ingás középhőmérséklet számítása. Gyűrődés és vetődés, vulkánok felépítése.
6. évfolyam
Földrajzi ismeretek:
Szóban:











A Föld alakja és felszíne
Tájékozódás a földgömbön, fokhálózat
Föld mozgásai és követelményei
Éghajlati övek kialakulása, jellemzése
Éghajlat módosító tényezők
Európa éghajlata
Magyarország nagy tájai
Felszínük kialakulása
Éghajlat és mezőgazdaság kapcsolata
Erőforrások és gazdasági élet összefüggései

Írásban:








Kontinensek, óceánok felismerése
Nevezetességi szélességi körök
Földrajzi meghatározás fokhálózat segítségével
Éghajlati övek felismerése
Éghajlatok jellemzésének felismerése diagramok értékelése.
Magyarország tájai, városai vaktérképen
Tematikus térkép elemzése
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Biológia
7. évfolyam
Szóbeli:















Távoli tájak életközösségei
Trópusi öv: esőerdő, szavanna, sivatag életközössége. Éghajlat és növénytakaró
kapcsolata.
Növény és állatfajok bemutatása. Életmód és testfelépítés kapcsolata.
Mérsékelt öv: Babérerdő, lomberdő, füves puszta, tajga éghajlatának jellemzése.
Növény és állatfajok bemutatása
Hideg öv
Tundra
Tengerek élővilága
Életközösségek általános jellemzése
Életközösségek felépítése, anyagforgalma
Tűrőképesség
Természetes és mesterséges életközösség
Élőlények rendszerezése
Növényi és állati törzsek, osztályok és fajok rendszerezése

Írásban:




A tanult fajok rendszerezése élethely, testfelépítés, táplálkozás, ill. szaporodás alapján
Rendszerezés törzs és osztály felismerése
Tápláléklánc, táplálékpiramis, tűrőképesség ábrázolása

8. évfolyam
Szóbeli:





Élőlények szerveződése. A sejt és a szövetek szerveződése.
Szervrendszerek felépítése, működése és egészsége. Mozgás szervrendszer. Bőr,
légzés, tápcsatorna, vérkeringés és kiválasztás szervrendszere. A vér.
Szabályozás: Szabályzás lényege. Érzékszervek felépítése és működése. Idegrendszer
felépítése. Reflexek, zsigeri és vegetatív idegrendszer. Ideg és hormonrendszer
működése.
Szaporodás szervrendszere, felépítése és működése.

Írásban:







Szövetek felismerése
Szervrendszerek tagjainak és részeinek felismerése
Csontrendszerünk, csontok kapcsolata
A bőr részei
Kis és nagy vérkör részei
A vér alakos elemei
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Szem és fül részei
Idegsejt felépítése és az ingerület vezetése
Reflexek felismerése
Vérkeringés szabályozása

Földrajz
7. évfolyam
Szóban:








Kontinensek földrajza – Afrika Amerika, Ázsia és ÉNY és D Európa
A kontinensek felszíne, földrajzi helyzete, partvonala
Felszíni formák kialakulása
Éghajlati övezetesség vízrajza és mezőgazdaság kapcsolata
Lakosság benépesülés, gazdasági helyzet
Erőforrások és gazdasági élet kapcsolatai
Ipari városok iparágak – kereskedelem

Írásban:


Vaktérkép gyakorlat, félszigetek, szigetek felszínfelismerése






Éghajlat és mezőgazdaság kapcsolata
Diagramok elemzése
A kontinensek bányakincsei, iparágai, vaktérképi jelek használatával.
Ipari városok topográfiája

8. évfolyam
Szóban:















Közép Európa országai: Németország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Svájc,
Ausztria, Románia.
Földrajzi helyzetük, domborzatuk
A tájak kialakulása, kőzet és felszíni forma
Éghajlat vízrajza és a mezőgazdaság kapcsolata
Erőforrások és a gazdasági élet, iparága
Ipari városok – kereskedelem
A tanult országok adottságai az EU-ban
Magyarország
Felszínek kialakulása – földtörténeti korok
Éghajlati elemek és határok a Kárpáti medencében
Vízrajz, folyók, tavak kialakulása, felszín alatti vizek
Természetes növénytakaró
Erőforrásaink – energiahordozók, ércek
Magyarország nagy tájai: Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Északi- Középhegység,
Dunántúli- Középhegység, Dunántúli Dombság
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Természeti és gazdasági adottságai – ipari városok – nevezetességek, Nemzeti Parkok

Írásban:





Közép-Európa országai és Magyarország
Vaktérképen: Nagy tájak, folyók, bányakincsek, ipari városok
Diagramok elemzése
Éghajlati adottságok

Kémia
7. évfolyam










Az anyagok tulajdonságai; fizikai és kémiai változások
A kémiai változások fajtái; exoterm és endoterm, egyesülés és bomlás
A levegő összetétele, az összetevők tulajdonságai, légszennyezés
A víz tulajdonságai, a természetes vizek szennyezései
Az anyagok oldódása, az oldatok tömegszázalékos összetétele
Keverékek és oldatok szétválasztása
A víz alkotórészei; a hidrogén és az oxigén tulajdonságai, kimutatásuk
Az anyagok csoportosítása: elem, vegyület, keverék, oldat
A kémiai elem és az atom













Az anyagmennyiség
Az atom felépítése; elemi részecskék; az elektronburok felépítése
A periódusos rendszer; a rendszer és az atomszerkezet összefüggései
Molekulák azonos atomokból – elemmolekulák
Fémes elemek
Molekulák különböző atomokból – vegyületmolekulák
Ionok és ionvegyületek
A kémiai reakció; a kémiai egyenlet
Kémiai számítások
Oxidáció és redukció; redoxi folyamatok
Sav-bázis reakciók; a savas és a lúgos kémhatás; a pH-skála; közömbösítés

8. évfolyam











A hidrogén és a víz
A halogénelemek és vegyületeik; a klór és a sósav
Az oxigén és az ózon
A kén és vegyületei; a kénsav
A nitrogén és vegyületei; a salétromsav
A foszfor és vegyületei
A szén és szervetlen vegyületei; a szén néhány szerves vegyülete
A szilícium és vegyületei
A fémek tulajdonságai; a fémek redukáló sora
A nátrium és vegyületei
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A kalcium és vegyületei
Vízkeménység és vízlágyítás
Az alumínium és a vas
A fémek előállítása
A fémek korróziója
Nehézfémek, színesfémek, nemesfémek
Energiaforrások
Tápanyagok
Építőanyagok
Műanyagok
Háztartási vegyszerek

Testnevelés
1-2. évfolyam
Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, ernyesztés, alakzat,
testtartás, fájdalomküszöb, relaxáció, testrész, egészség, higiénia, felelős viselkedés, erő,
lábtorna, izomláz, folyadékpótlás.
Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, lendítés, körzés,
hajlítás, nyújtás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, hordás, függés, lengés,
egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, mozgásirány, mozgásútvonal, mozgássík,
erőkifejtés, lendület, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep. Gurítás, dobás, elkapás,
labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, ütés, sporteszköz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés,
terelés, pattintás, labdaív, alsódobás, felsődobás, mellsődobás.
Tornaszer, spicc, feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, ritmuskövetés, tornaelem,
mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum),
rögtönzés (improvizáció), tempó, kígyóvonal, csigavonal.
Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, elrugaszkodás, repülés, érkezés, elugrás,
felugrás, leugrás, karlendítés, sprint (vágta), légzésszabályozás.
Játékfeladat, játékszabály, helyezkedés, labdatartás, üres terület, védekezés, támadás,
összjáték, technikai elem, együttműködés, sportszerűség, győztes, vesztes, megegyezés,
különbözőség, másság, elfogadás, szabályszegés.
3 - 4. évfolyam
Hely- és helyzetváltoztató mozgás, térérzékelés, testérzékelés, mozgáskapcsolat, mozgásos
játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, állóképesség, erő, akadályverseny.
Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, fonák, dekázás,
Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, dobóritmus, sarok-talp
gördülés.
5. évfolyam:
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Teszt felmérés: 12 perces Cooper futás
Hanyatt fekvésből felülés, helyből távolugrás.
Kézilabdával egykezes felső átadás, kapura lövés álló helyzetben, labdavezetési
gyakorlatok
Kislabda hajítási gyakorlatok
Kosárra dobás kétkezes mellső dobással

6. évfolyam:




Kézilabdával egykezes egy kezes felső átadás mozgás közben, kapura dobás
mozgásból, különböző magasságból érkező labda elkapása, labdavezetés.
Kislabda dobás nekifutással
Kosárra dobás kétkezes mellsővel és egykezes fektetett dobással, magas-mély
labdavezetés indulással-megállással.

7. évfolyam:






Teszt felmérés, mint a többi évfolyamon
Kézilabdával kapura dobás kettes lefutással, büntető dobás, különböző távolságbólmagasságból érkező labda átvétele labdavezetéssel kapura lövéssel.
Kislabda dobás nekifutással, dobóvonal alkalmazásával. Súlylökés helyből tömött
labdával, a súlygolyó fogása, gyorsítása a váll és a törzs fordításával.
Kosárlabdával labdavezetés szlalom pályán alkalmazva az indulás-sarkazás-megállást.
Egykezes fektetett dobás. Büntető dobás.

8. évfolyam:





Teszt felmérés, mint a többi évfolyamon
Kézilabdával kapura dobás védővel szemben, kapura dobás beugrással, kapura dobás
oldalról bejátszott labdával.
Kislabda dobás 8-14 lépés nekifutással dobó terpeszbe érkezéssel. Súlylökés hajlított
lábból történő indítással.
Kosárlabdával fektetett dobás labdavezetéssel. Összetett labdakezelési pálya leküzdése
után fektetett dobás. Egy-egy elleni játék.

Ének-zene
1-2. évfolyam
Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, kezdőhang, záró
hang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, népszokás, stafétaéneklés, kérdésfelelet.
Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcad pár, negyed szünet, fél,
ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz,
dallamsor, kíséret, variáció, énekbeszéd.
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Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, négyes ütem, záróvonal, ismétlőjel,
hangsúlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz, hangjegy, hangszár.
Kezdés, befejezés, hangerő, hangerőváltozás, tempó, tempóváltás, férfi és női hang, szóló,
kórus, hangszer, zenekar, hangszín.
Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, billentyűs hangszer, zenei
karakter, népdalfeldolgozás.
3-4. évfolyam
Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, hangszerkíséret,
dallamvonal.
Ritmusvariáció, 3 ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei forma, nyitás és
zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, crescendo, decrescendo), memória,
„néma” éneklés.
A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, kézjele, betűjele,
hármas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint előjegyzés jelölése.
Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, különbözőség, zenei
ellentétpár, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, egyszólamú-többszólamú,
hangszercsaládok.
5. évfolyam





Régi és új stílusú népdalok jellemzői.
Zenei ABC.
Ritmusok.
Zenetörténeti korszakok: őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk

6. évfolyam






Népdalok jellemzői.
Történeti énekek.
Ritmusok.
Bécsi klasszicizmus.
Kodály Zoltán: Mátraiképek

7. évfolyam




Magyar népzene.
A XX. század Magyar zeneszerzői.
A XIX. századi Európa romantikus zenéje

8. évfolyam


Magyar népzene, zenegyűjtők.
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Magyar zeneművek.
Zenetörténeti visszatekintés.
A XX. század zenéje.

Technika
1-2.évfolyam
Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, háztartás,
háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép,
háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, higiéné,
testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem,
takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.
Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság,
magasság, természetes anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás,
csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem.
Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda,
megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó,
baleset, biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár.
Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, dekoráció.
3-4.évfolyam
Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, költségvetés, bevétel,
kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség,
mosószer, tisztítószer, használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás.
Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai tulajdonság,
anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés,
veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás.
Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljáró, útburkolati jel,
közösségi (tömeg) közlekedés, helyi és helyközi közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt
terület, irányjelzés, bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés,
biztonsági szabály, udvariassági szabály.
5. évfolyam
Természetes környezet. Mesterséges környezet. Természeti és feldolgozott (átalakított)
anyagok. Épített tér és környezet. Épített tér és környezet. Lakószerkezetek modellezése.
Közlekedési ismeretek. Gyalogos közlekedés. Közlekedési eszközök modellezése. Egyszerű
makett készítése. Életvitel, háztartástan. Táplálkozás és anyagai. Egyszerű étel készítése.
Ruházkodás. Ruhatervezés.
6. évfolyam
Az ember és környezete. Az energia. Anyagok és átalakításuk. Épített tér és környezet.
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Tervezés, építés. A házépítés menete. A lakás jellemzői, funkciói, belső terei, a részek
kapcsolatai. Ház makett készítése, és lakás modellezése. Közlekedési ismeretek. Közlekedési
eszközök modellezése. Életvitel, háztartástan. Személyes higiénia a kamaszkorban, a
következetes és rendszeres testápolás fontosságának elemzése. Egészséges táplálkozás.
Ételkészítés, tálalás. Otthont és iskolát díszítő növények ápolása.
7. évfolyam
Energiafelhasználás a különböző korokban. Ásványi és megújuló energiahordozók
csoportosítása. Anyagok és átalakításuk. Tervezés, modellezés. Tervvázlat készítése. Mérés
mm, pontossággal. A gépek szerepe az ember életében. Közlekedéstörténet. A közúti, légi,
vízi és vasúti közlekedés rendszere. A kerékpáros közlekedés szabályai. A család egészsége.
A test tisztán tartása, a személyi higiénia. Egészséges táplálkozás és konyhatechnikai
eljárások. A lakás különböző helyiségeinek kialakítása. A lakás berendezése. A lakás
különböző helyiségeinek kialakítása.
8. évfolyam
Az ember és környezete. Energiaellátó rendszerek. Közműrendszerek létrehozása és
működtetése. Kommunikáció. Korszerű információs rendszerek. Közlekedési ismeretek. A
gyalogosok, a kerékpárosok, a segédmotoros kerékpárosok és a személygépkocsi vezetők
közlekedési veszélyei. Háztartástan, életvitel: Munkaszervezés. A háztartási munka
hatékonysága. A család egészsége. A jó családi környezet. Az egészség-megőrzés kultúrája.
Egészséges táplálkozás. Ruházkodás. Személyiségnek, egyéni stílusnak megfelelő ruházkodás
Kertgazdálkodás alapjai. Lakás, lakókörnyezet. Energia-megtakarítási lehetőségek a
háztartásban. Szemét- és hulladékgyűjtés, tárolás és ártalmatlanítás.
Informatika
7. évfolyam
Informatikai alapfogalmak: információ, kódolás, dekódolás, ASCII kódrendszer. Adat
mérése: bit, byte, KB… Számok átváltása bináris és decimális számrendszerbe. A számítógép
felépítése. A perifériák csoportosítása, jellemzése. Szoftverek csoportosítása. Operációs
rendszer feladata. Windows jellemzői. Állománytípusok, állományműveletek, állományok
attribútumai, mappaműveletek. A szövegszerkesztők felépítése, navigáció a szövegben,
gyorsbillentyűk és az eszköztár ikonjai. Karakterformázások (betűméret, betűtípus,
betűforma, aláhúzás, különlegességek, betűköz, animálás stb) szövegszerkesztőben.
Rajzolóprogram használata (Paint).
8. évfolyam
A számítástechnika története. Számítógépes generációk. Neumann elvek. Karakterformázások
és bekezdésformázások (sorok igazítása, térköz, sorköz, behúzás, tabulátor stb)
szövegszerkesztőben (Word). Táblázat készítése, formázása Wordben.
Táblázatkezelő program előnyei, jellemzői. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella,
oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív
és abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram Excelben.
Számítógépes hálózatok. Vírus, víruskereső program. Állományok tömörítése.
Prezentáció készítése PowerPoint programmal.
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Rajz és vizuális kultúra
1-2. évfolyam






Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér,
grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció.
Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér,
grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció.
Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium.
Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, takarás.
Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözék kiegészítő.

3-4. évfolyam








Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális kifejezés.
Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag,
műfaj, technika, eljárás, képtárgy.
Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, képregény, vizuális
sűrítés.
Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj.
Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, profil, likejel, keresőmotor, flash játék.
Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet, térkapcsolat,
térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, épület, építmény, alaprajz.
Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, szerkezet,
felület, stilizálás.

5. osztály










Tudják, mi a vonal, folt, forma, szín, fény-árnyék szerepe az ábrázolásban.
Ismerjék fel a ritmust, a szimmetriát és aszimmetriát a kompozíciókon.
Képeiken tükröződjön az egyensúly.
Tudjanak sor- és terülődíszt tervezni.
Tudják a mellékszíneket kikeverni.
A műalkotás élményüket legyenek képesek a vizuális nyelv kifejező eszközeivel
megfogalmazni.
Tudjanak természetes tárgyakból kompozíciót összeállítani, tanult technikák
valamelyikével a nézőpontnak megfelelően ábrázolni.
Képesek legyenek az élmény képi megfogalmazására, a jelenségek, tárgyak síkbeli és
térbeli ábrázolására.
Ismerjék a képi megjelenítés (forma és tér) technikai eszközeit: rajzolás, festészet,
grafikai eljárások és mintázás.

6. osztály



Tudjanak elemeket elhelyezni síkon, térben (adott szempontok szerint).
Tudják a tárgyak vetületét három képsíkon ábrázolni.
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Tudjanak önálló véleményt alkotni egy adott művészeti alkotásról. (kompozíció,
mondanivaló, technika).
Legyenek képesek valamely irodalmi, zenei élmény képi, plasztikai megjelenítésére
(közös megbeszélés és tanári irányítás alapján).
Legyenek képesek több képben időrendiséget ábrázolni.
Legyenek képesek új jelek megfogalmazására, a tömörítés, érthetőség, egyszerűség
elve alapján.
Tudjanak összetettebb tárgyakat látványnak megfelelően megrajzolni.
Ismerkedjenek meg a magyar népművészet tájegységeivel (fonás, szövés, viselet).
Legyenek képesek formaelemző szerkezeti rajzok, metszetek, redukciók készítésére.
Ismerkedjenek meg betűtípusokkal.
Legyenek képesek szöveget és képet összeszerkeszteni a tanár irányításával.

7. osztály






Tudják ábrázolni a fényt, árnyékot grafikusan és színekkel.
Tudják mi a színvázlat.
Legyenek képesek nézőpontnak megfelelően ábrázolni síkon teret.
Tudják mi az ön- és vetett árnyék.
Tudjanak Monge-vetületi ábrát készíteni.





Ismerjék meg az axonometrikus ábrázolás alapjait.
Legyenek képesek a korstílusok jegyeinek felismerésére.
Legyenek képesek a tanult, megismert műalkotásokról, a vizuális nyelvezete
felhasználásával összefüggő véleményt mondani.
Tudjanak vetületből rekonstruálni.
Tudjanak téri helyzeteket rekonstruálni.
Legyenek képesek adott eseményekhez képi és szöveges közlést megfogalmazni. (pl.
plakát)
Ismerkedjenek meg a külső és belső térdíszítő elemekkel.
Legyenek képesek ábrák, magyarázó rajzok olvasására, értelmezésére.
Tudjanak maguk is ábrákat, működést magyarázó rajzokat és szövegeket
megfogalmazni.
Használják az eddig megismert technikákat.
Tudják kiválasztani a témának leginkább megfelelő technikát.










8. osztály








Legyenek képesek személyes témák, érzelmek, gondolatok síkbeli vagy térbeli
kifejezésére.
Legyenek képesek tanulmány festésére, természet utáni tanulmányt színes
technikákkal készíteni.
Legyenek képesek színek hangulati elemzésére, redukálásra és analízisre.
Legyenek képesek egy vagy két iránypontos perspektivikus kép szerkesztésére.
Tudjanak feliratokat készíteni.
Ismerjék meg a középületek tájékoztató rendszerét.
Tudják elemezni az épület és környezete harmóniáját.
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Ismerkedjenek a szín- és hőfokkontraszttal, a mennyiségi és minőségi kontrasztokkal.
Tudjanak valamely sokszorosító eljárást alkalmazni.
Tudjanak mozgásokat ábrázolni síkban és térben.
Tudjanak összetettebb ipari formát ábrázolni képsíkon.
Legyenek képesek a témának, látványnak leginkább megfelelő technikát alkalmazni.
Tudják az 5-8. évfolyam során tanult technikákat alkalmazni.

83

Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program
___________________________________________________________________________

AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERVEK
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát
- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat
- ismerjék fel a vészhelyzeteket
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével
- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel
és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás
alapismereteit
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében
- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe
- támogatjuk a pedagógusok részvételét elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.
4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják:
- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:
TANTÁRGY
biológia

kémia

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
- rovarcsípések
- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
- komplex újraélesztés
- mérgezések
- vegyszer okozta sérülések
- savmarás
- égési sérülések
- forrázás
- szén-monoxid mérgezés
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fizika

- égési sérülések
- forrázás

testnevelés

- magasból esés
- törés, zúzódás, ficam, rándulás
- agyrázkódás

-

az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a
mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az
iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra
megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó
projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.
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KOMPLEX ALAPPROGRAM
A Komplex Alapprogram bevezetésre a 2020-21-es tanévben.

I.

ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK

1.

Célok:



A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi
stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;



A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek
alkalmazása.



Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve
hozzájáruljon

a

tanulók

személyiségének,

képességeinek

és

készségeinek

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód
kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az
önművelés képességét.


Transzverzális

készségek

kezdeményezőkészség,

fejlesztése

problémamegoldó

(kritikus

gondolkodás,

gondolkodás,

kreativitás,

kockázatelemzés,

döntéshozatal és az érzelmek kezelése).


Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme
a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés
Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az
önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.

2.

Alapelvek:

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát
biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok
egységes rendszerét.
A program legfontosabb alapelvei:
1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság
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3.


Komplex Alapprogram
egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt
differenciált fejlesztést támogató módszereket;



alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a
tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot;



különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek
kialakítására az alprogramok segítségével.

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú
tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív
élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán
alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

II.

FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK

1. Fejlesztési feladatok:
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Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő
elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)!


A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak



A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított
ismeretanyag mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását
szolgálják



Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos
foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.



A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját
önfejlesztő stratégiájának kialakításában és megvalósításában



Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A
tanítási órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással
dolgoznak, a pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn.



Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét,
erősítsük, a belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az
önállóságot!



Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.



Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.



Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív
viszonyulás (attitűd) kiépítése

2. Kiemelt fejlesztési feladataink:


énkép, önismeret,



hon-és népismeret,



európai azonosságtudat



egyetemes kultúra,



aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés



gazdasági nevelés,



környezettudatosság, fenntarthatóság



művészeti nevelés,



művészeti eszközökkel történő nevelés



a tanulás tanítása,



testi és lelki egészség,
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felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe



testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak

3. További feladatok:
A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési
eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele.


A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú
tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat
nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére;



Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát
(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó
anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.).



Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő
terheléssel.



Alkalmazzuk a DFHT módszerét.



Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket!



A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.



Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi
problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez.



A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer
központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.



Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során
szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.



A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend
szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és
szummatív méréseket.



Emberléptékű következetes követelés.



Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés.



Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a
tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a
közeljövőben reálisan képes megoldani.
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4- Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök:
A program szakmai anyagai:


Nevelési- oktatási program - KAK



Tanítási stratégia - DFHT



Alprogrami koncepciók (5 db.)



Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.)



Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.)



Óraillusztrációk, példák



Foglalkozástervek



Tankockák

5. További tanulást segítő eszközök:


Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok.



A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere.



Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés,
az aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat.



A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek
mértéktartó (nem szélsőséges) alkalmazása.



Személyes

példamutatással

neveljük

gyermekeinket

a

változatos

kommunikációs technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására,
empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére.


Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú
szociális kapcsolatok építése.



A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.



A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az
adott életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra
serkentő munkaformák alkalmazása.

6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek
6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek:


a rend és fegyelem fenntartása
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tanuló szabadságának biztosítása



tanulói viselkedés szabályozása



pozitív tanulási légkör biztosítása



csoportfolyamatok elősegítése

6.2. Alkalmazott módszerek:
6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk,
mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét.
A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált
fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.
A DFHT célja:


A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.



A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása.



Az alulmotiváltság mérséklése.



A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.



A tanulók közötti együttműködés elősegítése.

DFHT koncepciója, módszerei:
Egyénre szabott differenciálás


egyedül végzett munka



rétegmunka



teljesen egyénre szabott munka



részben egyénre szabott munka

Párban folyó munka


páros munka



tanulópárok munkája

Csoportban végzett munka


A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka



KIP
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Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.

6.2.2. Alapmódszerek:


tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás,
szemléltetés



munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer



individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.

6.2.3. Motiváló módszerek:


páros munka



csoportmunka



játék



szerepjáték (drámapedagógia)



vita



kutató-felfedező módszer



kooperatív módszerek



projekt módszer



szituációs játékok

92

Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai program
___________________________________________________________________________

A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI:
1.

A Komplex Alapprogram alprogramjai:

1. A testmozgásalapú alprogram (TA)
Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni,
sajátélmény-szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját
és szemléletét:


testnevelés óra



mozgásos tanulás osztálytermi környezetben



szabadidős mozgástevékenységek

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva,
tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben.
Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával
teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni
felelősség életgyakorlatává.
Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.
Az alprogram tartalma:
Fejlődés-

és

élményközpontú

oktatás

megvalósítását

támogató

módszerek

és

kereszttantervi tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a
differenciálásra építve.
Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása
osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú
támogatása iskolai környezetben

2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)
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Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely
hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és
felelős alakításához.
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek
függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz.
Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához
igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen
a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló
felelősségvállalást.
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése,
az egészséges énkép kialakítása.
A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van,
így az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek
megfelelően - kidolgozásra kerülnek.
Az alprogram tartalma:


egészséges életmód, életvezetés



környezettudatosság (fenntarthatóság)



állampolgári felelősség (közösségi szerepek)



életút-támogató pályaorientáció



család, párválasztás



érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés)
3. A művészetalapú alprogram (MA)



Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai
eszközként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek
terén nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség
nélküli iskolaelhagyás mérséklésének irányába.



A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás
megvalósítására.
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Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős
foglalkozások biztosítása a tanulók számára.
Indirekt célok:


Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén



Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása



Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek
között



tanulásfejlesztés a művészetek révén



(Inter)diszciplináris

ismeretátadás

művészeteken

alapuló,

résztvevő

központú gyakorlatokon keresztül


Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek
révén.



A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a
tanuló egyéni sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai
módszerek alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.

Az alprogram tartalma:
A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe
sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel
alprogramjaik is.
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi
tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben,
a differenciálásra épülve.
Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő
integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú
támogatása iskolai környezetben.
4. A logikaalapú alprogram (LA)
A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és
stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az
iskolai élet területein.
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Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal,
(legyen az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel
tud használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek
segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben
fejlesztő hatásúvá tehető.
Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra
építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.
A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja
növelhető.
Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik,
hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a
megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz.
A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális
képességek fejlődése is várható.

Az alprogram tartalma
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és
algoritmusok.


A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében.



Játék alapú megközelítések:



Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése



Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése



Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba



Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása



Játékstrukturált megközelítések:



Kártyajátékok – lapot kérünk!,logiccards, set, stb.



Logikai játékok, logisztorik
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Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok



Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok
5. A digitális alapú alprogram (DA)

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális
megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű
fejlesztését tekinti feladatának.
Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük
irányadónak.
Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan
korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet
kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a
digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon.
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket
értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az
összetett problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi.
Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális
alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik
színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns
ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók
személyiségformálásához is hozzájáruljon.
Az alprogram tartalma
Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik:


Játékalapú megközelítések



Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat



IKT-műveltség



Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és
eszközhasználat



Digitális írástudás



IKT alapú óratervezés



Személyes tanulási környezet menedzselése
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Komplex óra

2.

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális
képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le,
amelyekben a tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz
viszonyítva 10-30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak
esetében a tantárgyi és kereszt tantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal
kapcsolja össze, a DFHT óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák
esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a
kreativitás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés,
döntéshozatal és az érzelmek kezelése) fejlesztése is megjelenik.
Tartalmi fejlesztési pontok:
-

legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne

-

kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári
kézikönyvben megjelenített órához

-

minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg
(össz. komplex óraszám)
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A Komplex órák felépítése

3.

Ráhangolódás

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az
iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3
alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A
tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken
vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.
A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:
 Üdvözlés
 Beszélgetés
 Közös tevékenység/játék
 Zárás
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A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc,
helye a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások
elején. Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv.

4.

„Te órád”
„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon
az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már
meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök,
tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába
helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus
segíti.

5.

Házi feladat
Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez
nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a
pedagógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell
a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a
szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak
módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy
ne legyen szükség otthoni tanulásra.

6.

Értékelés
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.
Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a
pedagógusok.
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van
1.

a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés)

2.

a minősítő (szummatív értékelés)

3.

a fejlesztő (formatív értékelés).
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Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye
feltárja a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez
határozza meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a
tanév elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló
tudása. A tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus
dönthet arról, hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél
a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a
tanuló pedig arról, hogy mennyire sajátította el a követelményeket.
A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró
dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a
tananyagot. A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált,
fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás
támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a
tanulási cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a
tanuló egyéni haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő
értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődésé veszi
figyelembe. Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól,
megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők
határidejét. A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus
visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott
problémákat, a további fejlesztést igénylő területeket és a teendőket.
Az értékelésnek fontos része legyen
-

az önértékelés

-

a társak értékelése.

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges.
Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket.

III.

A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAINAK
ÁTTEKINTÉSE, ILLESZTÉSE A KOMPLEX ALAPPROGRAMHOZ

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó
dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.
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A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása,
foglalkozás illusztrációk készítése.
Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a
kollégákkal.
Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök
kidolgozása, közreadása.
Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA

IV.

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről,
az iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet
segítségével.
AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ MUNKA IDŐKERETÉNEK

V.

1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása
tekintetében nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka
továbbra is két markánsan elkülönülő egységre oszlik:
A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:


a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi
gyakorlaton alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem
szabályozza.



A tanítási órák 20%-banazonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási
stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált
egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka,
drámajáték és projektmunka).
o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az
egyéb tanulásszervezési eljárások.



10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek
feldolgozása történik.
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A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád”
többnyire a délutáni idősávban valósulnak meg.

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei
2. Időkeretek:
Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT-módszertant
alkalmazó órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok mutatják be.

3. Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása
A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és
a NAT 2020 határozza meg.
A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény
sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes
törvény által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.
Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan
módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá
tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben –
gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően
egész napos iskolaként is működhet.
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NAT 2020 bevezetésének ütemezése

1.évfolyam

2.évfolyam

3.évfolyam 4.évfolyam 5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam

8.évfolyam

20/21

NAT 2020

NAT 2013

NAT 2013

NAT 2013

NAT 2020

NAT 2013

NAT 2013

NAT 2013

21/22

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2013

NAT 2013

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2013

NAT 2013

22/23

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2013

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2013

23/24

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020
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VI.

JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN

A KRÉTA rendszerben az alábbi lehetőségek szolgálnak a program megvalósításának
jelölésére:
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE,
FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA ÉS NYILVÁNOSSÁGRA
HOZATALA
Jelen Pedagógiai program 2020. szeptember hó 1-jétől érvényes 2025. szeptember hó 1jéig.
Értékelés, felülvizsgálat




Fenntartó
Szakmai munkaközösségek
Nevelőtestület

részéről történik.
Pedagógiai program módosítása








Törvényi változások értelmében
Iskola intézményvezetőjének kezdeményezésére
A nevelőtestület 10 %-ának indítványára
Szakmai munkaközösségek indítványára
Az iskola fenntartójának kezdeményezésére
A szülői közösségi tagság 30 %-a indítványára
Tanulói javaslatok figyelembe vétele a szülői
Diákönkormányzat útján történik.

képviselők,

illetve

a

A Pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető jóváhagyásával
válik érvényessé a következő tanév első napjától.
Jelen Pedagógiai program felülvizsgálata 2021-ben válik szükségessé.
A Pedagógiai program nyilvános dokumentum, minden érdeklődő számára megtekinthető az
iskola titkárságán, a nevelőtestületi szobában és a fenntartónál.

Nyáregyháza, 2020. ... .
Kemenár Lászlóné
intézményvezető
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Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai:
A Pedagógiai programot az intézmény diákönkormányzata 2020….. napján tartott ülésén
megismerte és megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat
véleményezési jogát gyakorolta.
Kelt: 2020……………………
..................................................
diákönkormányzat képviselője
A Pedagógiai programot a szülői szervezet 2020…….. napján tartott ülésén megismerte és
megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát
gyakorolta.
Kelt: 2020………………….
............................................
szülői szervezet képviselője
A Pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 2020. …... napján tartott értekezletén
elfogadta.
Kelt: 2020…………..
.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag
Fenntartói nyilatkozat
Jelen Pedagógiai programmal kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 26. § (1) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő
rendelkezések nincsenek.
A Monori Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a Pedagógiai program
fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
a fenntartó képviselője
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Jelen pedagógiai programmal kapcsolatban a Monori Tankerületi Központ, mint az
intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a
fenntartó döntésre jogosult vezetője a pedagógiai program rendelkezéseivel egyetért, azokat
jóváhagyja.

Kelt: Nyáregyháza, 2020……………………….

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