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BEVEZETÉS
„Tökéletesülni és tökéletesíteni!”
(Gróf Széchényi Imrének egyik barátjához írt leveléből való)

Pedagógiai hitvallásunk
Olyan gyermekközpontú intézmény megteremtése, ahol a legfőbb érték:


a gyermek;



az együtt megélt és átélt tevékenységek során az alkalmazható tudással
rendelkező gyermek, tanuló nevelése – oktatása;



a nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg edzettek,
megfelelő énképpel, önismerettel, kulcskompetenciákkal,



a szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása; a
nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra elsajátítása;



az aktív állampolgárság és a demokratikus értékek melletti elkötelezettség.

Olyan intézmény kívánunk lenni:
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ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve,
sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok;



ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi
körül őket;



ahol széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei
sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a tevékenykedés, a
sikerélmény;



ahol gyakorlatközpontú és alkalmazható tudást nyújtunk tanulóinknak, az
ismeretek elsajátítása és a képességek fejlesztése kiegészíti és erősíti egymást.



ahol a gyermekek a nevelése - oktatása a lehető legmagasabb szintű,



ahol a diákok a magyarság és európaiság értékeit közvetítő korszerű tudást és
mintát kapnak;



ahol az emberi, nemzeti értékeket megismertetik, elfogadtatják velük;



ahol a tanulási esélyegyenlőség megvalósul;



ahol az esztétikai és művészeti kifejezőképesség és tudatosság fejlesztésének
kiemelt szerepe van;



ahol a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának becsülete van;



ahol a kulcskompetenciák
megalapozzák;



ahonnan olyan testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges fiatalok kerülnek ki,
akik képesek lesznek az életben biztonsággal eligazodni; akiknek életformájukká
válik a rendszeres mozgás, az egészséges életmód, a művészeti értékek
megismerése;

fejlesztésével

az

élethosszig

az

tartó

életkori

tanulást
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ahová szívesen járnak a gyermekek;



ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket;



ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a
tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat,

Intézményünk legfőbb szellemi tőkéjének pedagógiai programunkat és az itt dolgozók
kompetenciáját tartjuk, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk ezen értékek szinten tartására,
továbbfejlesztésére.
Tisztelt Olvasó!
Intézményünk többcélú, közösigazgatású köznevelési intézmény.
Pedagógiai programunkat többek között a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek - a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról - megfelelően készítettük el.
A fenti rendelet 9.§ - nak megfelelően a NEVELÉSI PROGRAM szakaszaiba beillesztettük, a
HELYI TANTERVI részben külön fejezetben tárgyaljuk az ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLÁRA jellemzőket.

1. A pedagógiai program jogszabályi keretei:
 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról;
2. A köznevelési intézmény székhelye:
OM azonosító: 201336
Intézmény neve: 001 -Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Címe: 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 1.
Ellátott alapfeladatok:
 általános iskolai nevelés-oktatás
 alsó és felső tagozat
 1. évfolyamtól 8. évfolyamig
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 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdő, érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos –
látási fogyatékos)
3. Feladatellátásihelyek:
3.1. 003 - Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki
György Alapfokú Művészeti Tagiskolája
8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.
Ellátott feladatok:  alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
3.2. 008 - Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Gróf
Széchéyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György
Alapfokú Művészeti Tagiskolája Balatonendrédi Telephelye
8613 Balatonendréd, Szabadság utca 20-22.
Ellátott feladatok:
 alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
3.3. Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Gróf
Széchéyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György
Alapfokú Művészeti Tagiskolája Balatonszárszói Telephelye
8624 Balatonszárszó, Vörösmarty u. 6.
Ellátott feladatok:
• alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
3.4. Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Gróf
Széchéyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György
Alapfokú Művészeti Tagiskolája Balatonszemesi Telephelye
8636 Balatonszemes, Gárdonyi Géza u. 1.
Ellátott feladatok:
• alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

4. Alapító és a fenntartó neve és székhelye:
Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapító jogkör gyakorlója:
Alapító székhelye:
Fenntartó neve:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Siófoki Tankerületi Központ

Fenntartó székhelye:
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I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
1.1. Alapelveink
1. A gyermek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete, szeretete és érdekeinek figyelembe
vételének elve az igazságosság és a méltányosság alapelveit szem előtt tartva;
2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek;
2. A humánum, a közösség tiszteletére nevelés, a közösség formálása az egyén
személyiségének tiszteletben tartásával, alakításával;
3. Olyan demokratikus légkör megteremtése, amelyben a gyermek, a szülő, és
pedagógus egyaránt jól érzi magát;
4. A gyermekek és tanulók képességeinek kibontakoztatása, tehetségük gondozása, a
hátrányok leküzdése és az esélyegyenlőség, Tehetséggondozás és hátránykompenzálás
párhuzamos kezelése, integráció biztosítása, általános műveltség elsajátítása, az
élethosszig tartó tanulás megalapozásának elve; valóságos tanulási környezet
kialakítása;
5. Sokoldalú önálló ismeretszerzésre, alkotásra és logikus gondolkodásra képes,
egészséges szemléletű gyermek nevelése – oktatása;
6. Interkulturális nevelés elve;
7. Óvoda-iskola átmenet támogatása;
8. Egészséges életmódra nevelés;
9. Partnerközpontú működés elve;
10. Esélyegyenlőség elve; a tudáshoz való egyenlő hozzáférés elve
11. Nyitottság elve.
12. Tevékenységközpontúság – problémaközpontúság – felfedeztető tanítási gyakorlat –
tanulási gyakorlat.
13. Digitális kompetencia fejlesztése érdekében digitális pedagógiai módszertani
alkalmazások megismertetése elterjesztése tanórai és tanórán kívüli környezetben.
14. A horizontális tanulás fontosságának felismerése, lehetőségeinek kihasználása, a
pedagógusok önképzésének támogatása.
1.2. Nevelőmunkánk általános céljai - feladatai
Általános céljaink:
1. Az intézmények erősségeikre, hagyományaikra építve az egyéni arculat, az elért
eredmények megőrzésével minőségi nevelés – oktatás biztosítása, továbbfejlesztése
minden gyermek számára.
2. Olyan intézmény működtetése, melyben minden gyermek képességei szerint
fejlődhet, ahol szükségleteik, adottságaik figyelembevételével történik a nevelési –
oktatási folyamatok megszervezése.
3. Alapfeladatait
magas
színvonalon
ellátó,
a
tehetséggondozásnak
és
felzárkóztatásnak egyaránt helyt adó intézmény működtetése; mely az élet szeretetére és
annak minél teljesebb megélésének képességére nevelni a gyermekeket.
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4. Egyénileg eredményes, szociálisan értékes, harmonikus, kiegyensúlyozott
személyiség nevelése, aki meglévő i tudását, kompetenciáit képes a közösség és az
egyéni boldogulása szolgálatába állítani.
5. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges gyermekek nevelése.
6. Intézményeinkbe járó gyermekek alkalmassá váljanak a környezettudatos magatartás
és életvitelre, azoknak a kulcskompetenciáknak az elsajátítására, amelyek megalapozzák
az egész életen át tartó tanulást, ezzel befolyásolhatják sorsuk alakulását.
7. Az egész életen át tartó tanulást szolgáló képességek fejlesztése.
8. A munkaerő-piaci sikeres alkalmazkodáshoz szükséges kompetenciák megalapozása
9. A digitális írástudás kialakítása.
10. Pozitív tanulási attitűdök kialakítása, fenntartása.
11. A tanulási kudarcok megelőzése a tanulók hatékony megismerésével, az egyéni
képességek optimális, differenciált fejlesztésével.
12. A tanulók önállóságának, együttműködési képességének, felelősségvállalásának,
kreativitásának fejlesztése, az életkori sajátosságok figyelembevételével.
Általános feladataink
1.

A gyermekek természetes fejlődésének, érésének elősegítése az egészséges
életmód ismereteinek közvetítésével, szokásainak kialakításával;

2.

A gyermekek igényeinek a felkeltése az egészség megőrzésére, az egészséges
életvezetésre, környezettudatos magatartásra;

3.

A kompetenciaalapú oktatás fenntartása;

4.

Kulcskompetenciák kiemelt fejlesztése:
 A tanulás kompetenciái
 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
 A digitális kompetenciák
 A matematikai, gondolkodási kompetenciák
 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság
kompetenciái
 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák;

5.

Élethosszig tartó tanulás megalapozása a tanulók kompetenciáinak fejlesztésével;

6.

Problémaközpontú tanulási- tanítási gyakorlat;

7.
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Az önálló tanulás, az önművelés képességének fejlesztése, szokásának
kialakítása, a tanulás tanítása, tanulása;

8.

Pozitív tanulási attitűd kialakítása, fenntartása;

9.

Hatékony tanulási módszerek kialakítása;

10.

Az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése;

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

11.

A lemaradók felzárkóztatása, a kiemelkedő képességű gyermekek, tanulók
tehetséggondozása, a kreativitás fejlesztése;

12.

Az önismeretének, önértékelésének,
képességének fejlesztése;

13.

A tanulók megismertetése a piac, a marketing, a reklám szerepével, a fogyasztás
során a minőség és a biztonság fontosságával, a fenntarthatóság szempontjából a
gazdaságosság és a takarékosság jelentőségével;

14.

A jogok és kötelességek gyakorlásának biztosítása, az aktív állampolgárság és a
demokrácia eszközeinek gyakorlásával;

önelfogadásának,

együttműködési

15.

A nemzeti és európai azonosságtudat fejlesztése;

16.

Az intézmény minden polgára számára a tanulási esélyegyenlőség biztosítása.

17.

A tanulók aktivitását biztosító munkaformák, tanulási szituációk alkalmazása.

18.

A tanulói tevékenységre építő a tapasztalati tanulást biztosító tanulási környezet
létrehozása.

19.

Fejlesztő értékelés alkalmazása.

20.

Ön- és társértékelés lehetőségének biztosítása.

21.

Sokszínű óraszervezési eljárások

22.

A tanulók minél hatékonyabb bevonása saját tanulási folyamatukba.

23.

A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű
alkalmazása.

24.

Az iskola pedagógiai kultúrájának fejlesztése.

25.

A digitális pedagógia elterjesztése, megjelenési arányának növelése.

26.

Tevékenységszervezés, módszerválasztás a tanulók életkori sajátosságainak
figyelembevételével.

27.

A gyermek személyiségének ismeretére
képességek egyéni kibontakoztatása.

28.

Eredményes
elsajátítása.

29.

és

hatékony

tanulási

alapozott

stratégiák,

egyéni

módszerek

fejlesztés,
és

technikák

Az IKT technikák alkalmazása

1.3. A nevelő-oktató munka részletes cél, feladat, eszköz és eljárásrendszere
Cél

Feladat

Eszközök, eljárások

1. A tanuló képes
legyen az
önvezérlésre

Konstruktív magatartás és
tevékenységformák kialakítása,
megerősítése.

Tanuló:

Tantárgyközi kapcsolatok:
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-

Énkép, önismeret

-

Európai azonosságtudat

a

-

Kulcskompetenciák
fejlesztése,

-

Ismeretek, jártasságok és
készségek, képességek
teljes értékű kifejlesztése;

-

Önálló feladatmegoldások,
tevékenységek;

-

Értékóvó magatartást
tanúsítson a szellemi,
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Cél

Feladat
-

Egyetemes kultúra

-

Drámapedagógia

-

Tánc-ének-népismeret

Eszközök, eljárások
kulturális, természeti értékek
iránt;
-

Tevékenységüket és
magatartásukat a
segítőkészség hassa át;

-

A feladataik végzésekor
legyenek fegyelmezettek

Iskola:
-

Széleskörű
tevékenységkínálat
biztosítása;

-

Egyéni, páros és team
munka;

-

Projektoktatás, tantárgyi
projekt;

-

Tantárgytömbösítés

-

Témahét

-

Pedagógiai projekt-János
vitéz projekt

-

e-learning: Sulinet
használata, SDT tudásbázis
segítségével

-

Cselekvésből kiinduló
gondolkodás fejlesztése

-

Országos
levelezőversenyekhez
kapcsolódás, szervezés

-

Szelektív hatásrendszer
működtetése;

-

Kutatómunka; Játék

-

Megfelelő motiváció;

-

Szokások megerősítése,
beidegzése;

-

Modellállítás; példakép,
eszménykép; „Gróf
Széchényi nap”

-

Adaptív oktatás,

-

Interaktív,
tevékenységközpontú tanítás
- tanulás

-

Meggyőződés formálás
belátás útján.

Eszközök:
-
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Kompetencia alapú
programtantervek;
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Cél

2. Az élethosszig
tartó tanulás
előkészítése

Feladat

-

Oktatószoftverek, e-learning
tananyagok, modulok, IKT 
SDT, Sulinet, „internetes
levelező verseny”

-

Feladatrendszerek,

Tanulás megszerettetése,

-

A hatékony önálló tanuláshoz
szükséges kompetenciák
fejlesztése:

Sikerélményhez juttatás az
életkori szakaszoknak
megfelelően.

-

Fejlesztő értékelés

-

Kooperatív tanulási technika

-

Tanulóbarát tanulási
környezet

-

Többféle tanulási stratégia
birtokba adása;

-

Konstruktív tanulási – tanítási
modellek alkalmazása

-

Olyan oktatási módszerek
alkalmazása, melyekkel a
tanuló részben, majd teljesen
önállóan fedez fel és old meg
problémákat.

-

Változatos
információhordozók
megismertetése, a
számítógép, mint tanulási
eszköz.

-

Válogatás ezek
információtartalmából.

-

A gondolkodási, valamint a
szó és írásbeli
nyelvhasználattal összefüggő
képességek olyan szintre
fejlesztése, melynek
birtokában képessé válik a
tanuló az önfejlesztésre.

-

Az olvasás iránti pozitív
attitűd és motiváció
kialakítása elősegítheti a
teljesítmények emelkedését,
iskolán kívüli olvasás.

-

Fejlesztő értékelés.

-

Tanár diák viszony:
érdeklődés, egyértelmű
elvárások, segítőkészség.

-

Tanulói lap-top program.

-

IKT eszközök alkalmazása a

-

anyanyelvi –és idegen
nyelvi kommunikáció

-

digitális kompetencia

-

problémaérzékenység

-

nyitottság

-

önellenőrzésönértékelés

Tanulás tanítása:
-

saját tanulási stílus
megismerése

- tanulási technikák,
módszerek
megismerése,
elsajátítása, gyakorlása
- egyéni tanulási stílussal
adekvát módszerek
elsajátítása
Tantárgyközi kapcsolat:
-

Tanulás tanítása

-

Információs és
kommunikációs kultúra

-

Felkészülés a felnőtt
élet szerepeire

-

Esztétikai – művészeti
tudatosság

-

Kezdeményezőképessé
g és vállalkozói
kompetencia

Képessé tenni a tanulót a
problémák felismerésére,
megoldására.
A tanuló képes legyen
eligazodni az információk
között, a lényegeseket tudja
felhasználni.
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Cél

Feladat

Eszközök, eljárások

Eszköztudás birtokba adása.
Olvasás iránti elkötelezettség,
növelése.

3. Differenciált
fejlesztés a
tehetséggondozás
és felzárkóztatás
15

A tanuló egyéni képességeihez
igazodó módszerek, eljárások,
munkaformák és foglalkozások

tanításban-tanulásban.
-

Gyermekbarát honlapok
megismertetése

-

A tanulók aktivitását biztosító
munkaformák, tanulási
szituációk alkalmazása.

-

A tanulói tevékenységre építő
a tapasztalati tanulást
biztosító tanulási környezet
létrehozása.

-

Fejlesztő értékelés
alkalmazása.

-

Ön- és társértékelés
lehetőségének biztosítása.

-

Sokszínű óraszervezési
eljárások

-

A tanulók minél hatékonyabb
bevonása saját tanulási
folyamatukba.

-

A kompetencia alapú oktatás
módszertanának és
eszközeinek széleskörű
alkalmazása.

-

Az iskola pedagógiai
kultúrájának fejlesztése.

-

A digitális pedagógia
elterjesztése, megjelenési
arányának növelése.

-

Tevékenységszervezés,
módszerválasztás a tanulók
életkori sajátosságainak
figyelembevételével.

-

A gyermek személyiségének
ismeretére alapozott egyéni
fejlesztés, a képességek
egyéni kibontakoztatása.

-

Eredményes és hatékony
tanulási módszerek és
technikák elsajátítása.

-

Az IKT technikák
alkalmazása.

A tanórai tevékenységben:
-

kiscsoportos nyelvoktatás;

-

kötelezőnél nagyobb
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Cél

Feladat

Eszközök, eljárások

érdekében

óraszámú nyelvi csoportok;

Tantárgyközi kapcsolat:
-

-

anyanyelv és matematika
tantárgyból nívócsoportos
oktatás lehetősége 5.
osztálytól a többi évfolyamon
differenciált fejlesztés
osztálykereten belül.

-

A verbális és vizuális
információhordozók együttes
használata.

-

számítógépes környezet az
alsó tagozatban, egyéni
fejlesztést szolgáló
programok

-

kooperatív tanulási
technikák;

-

differenciált
tanulásszervezés,
tanulásirányítás,

-

differenciált csoport és
rétegmunka,

-

projektmódszer,

-

felfedeztető tanulás,

-

a megértésen alapuló
fejlesztés,

-

témanap, témahét;

-

egyéni és csoportértékelés;

Tanulás tanítása

Tanórán kívül:
-

szakkörök;

-

korrepetálások;

-

A tanulók önálló felfedező,
kutató tevékenységének
serkentése, támogatása.

-

középiskolai előkészítő
(magyarból, matematikából)

-

egyéni és csoportfeladatok;

-

Projektoktatás

-

Témahét

-

színház és
múzeumlátogatások;

-

táborok

-

a továbbtanulást elősegítő
iskolalátogatások és
üzemlátogatások
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Cél

Feladat

Eszközök, eljárások
Kompetencia alapú
programtantervek, modulleírások;
Sulinet digitális tudásbázis
Portfólió

4. Az idegen nyelvi
oktatás kiemelt
kezelése.
Azonos óraszámú
csoportokban, a
nyelvválasztás
lehetőségét
biztosítva.
Az alapcsoportban
az angol vagy
német nyelv biztos
alapfokú tudására,
a nívócsoport
magasabb szintű
középfokú
tanulmányokra
készít fel.

Az alsó tagozatban a
tanulókban felébreszteni az
idegen nyelv tanulása iránti
igényt, megalapozni a későbbi
nyelvtanulást.
A felső tagozatban a tanulók
képességeihez igazodva a
motiváció fenntartásával a
nyelvtudás fejlesztése.
Minél kiterjedtebb idegen nyelvi
környezet biztosítása a tanulók
számára.

Eszközök, eljárások: A tanulók
számára érdekes, motiváló, az
értelmi szintjüknek megfelelő
tevékenységformák biztosítása,
középpontban játékokkal,
mondókákkal.
-

3. osztálytól idegen nyelv
tanulása

-

5. osztályban a csoportok
alakítása képességek szerint.

-

A felső tagozatban ez a
rendszer halad tovább az
átjárhatóság lehetőségével.

Kis létszámú csoportokban produktív
készségek fejlesztése, a
beszédkészség hangsúlyozott
fejlesztésével. Változatos
nyelvhasználati módok alkalmazása
sokféle környezetben.
-

5.
Számítástechnika
oktatásával elérni
azt, hogy tanulóink
önállóan,
biztonsággal
használják a
modern
kommunikációs
technikákat,
képesek legyenek
saját fejlődésük
szolgálatába
állítani őket.

Számítástechnika alapjainak
elsajátítása, informatikai
műveltség kialakítása.

nyelvi versenyek szervezése

5-8. évfolyamon csoportbontásban
informatikaoktatás, ahol minden
tanuló külön gépen dolgozik.

A digitális kompetencia
fejlesztése.

-

az IKT alkalmazása a
tanításban, tanulásban

A tanulók felkészítése az
információszerzési, tárolási,
feldolgozási, átadási technikák
alkalmazására.

-

az SDT tudásbázis és más
elektronikus tudásbázis
anyagai

Tantárgyközi kapcsolat:
- Információs és
kommunikációs kultúra

Tanórán kívül:
-

szakkör

-

könyvtárban számítógép és
Internet hozzáférés

Digitális tananyagok, szoftverek
6. A tanulók testilelki egészségének
megőrzése. A
Balaton adta
lehetőségek és
sajátosságok
kihasználása.
17

Belső igény kialakítása a
rendszeres mozgásra.
Gyógytestnevelés.
Testi higiénia iránt igény
felkeltése.

A napi 5 testnevelés órán/
mindennapos testnevelésen túl a
mindennapi testedzés
lehetőségének felkínálása
(sportszakkör, tömegsport, DSK).
A rászorulók igényeinek megfelelő
foglalkoztatás betegségtünetenként
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Cél

Feladat

Eszközök, eljárások

Egészséges táplálkozás.

csoportosítva.

Lelki egészség gondozása
érdekében pozitív életszemlélet
alakítása.

Alapvető higiéniai kultúra
ismereteinek átadása,
gyakoroltatása (tisztálkodás,
öltözködés).

Önmegismerés.
Tantárgyközi kapcsolat:
-

Énkép, önismeret

-

Testi és lelki egészség

Védekezési mechanizmusok
kialakítása.

Táplálkozási szokások alakítása.
Az értékelési rendszerben a jó
hangsúlyozása, önismeretük
fejlesztése.

Úszás alapjainak elsajátítása.
Vízi közlekedés
alapismereteinek oktatása.

Vészhelyzetek felismerése,
megoldása.
Testnevelés óra Balatonon
júniusban, ill. télen, jégen
7. osztályban testnevelés
tantárgyhoz kapcsolva vízi
közlekedési ismeretek oktatása,
tanév végén vitorlás tábor
lehetősége. (Külön megállapodás
szerint)

7. Szervezeti
keretek biztosítása
a
kompetenciaalapú
oktatáshoz

Tárgyi és személyi feltételek
biztosítása

Kooperatív és együtt-tanulást
biztosító tanulási környezet
kialakítása (IKT eszközök,
kooperatív tanulást segítő
osztálytermek, taneszközök stb)
Belső képzések szervezése a
kompetencia alapú oktatást
támogató módszertani tudás
átadása érdekében.
Mérési rendszer intézményi
szintjének kidolgozása.

8.Migráns tanulók
oktatása
A közoktatásról
szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a
továbbiakban: a
közokt. tv.)110. §-a
(8) bekezd.
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személyi feltételek biztosítása,
idegen nyelvszakos kolléga

Idegen nyelvszakos kolléga tanítja
magyar nyelvre a jobb szövegértés
érdekében, segítve a feladat
megértését.
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2. A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György
Alapfokú Művészeti Tagiskolája céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
2.1. Zeneművészeti ág
Célok:
Mindazok a gyermekek, fiatalok, akik iskolánkba kerülnek:
-

megszeressék a művészi zenét

-

tegyenek szert általános zenei műveltségre

-

megtanuljanak hangszeren játszani

-

fejlődjön ki zenei ízlésük, biztosan ismerjék fel az értékes zenét.

-

fejlett érzelmi kultúrára tegyenek szert

-

sokoldalú társas kapcsolatok kialakítására, fenntartására váljanak képessé

Feladatok, eszközök, eljárások
Feladat

Eszköz, eljárás

A zene megszerettetése, a műveltség iránti igény felkeltése erősítése
-

tehetséggondozás

szokások kialakítása

zenei élmény nyújtása
zenetörténet

-

koncertek látogatása

-

koncertezés

-

differenciált fejlesztés

-

emelt szintű képzés

-

versenyekre való felkészítés biztosítása

-

rendszere fellépések biztosítása

 rendszeres gyakoroltatás
 következetesség
 visszacsatolás
 fejlesztő értékelés

2.2 Táncművészeti ág
Célok
A táncművészeti oktatás általános célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges
tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt
és a jelen hagyományainak a táncművészeti értékeinek megismertetésével,
megszerettetésével lehetőséget teremtsen a tanulók számára életkoruknak megfelelő
táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.
A néptánc oktatás célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést
elmélyítse a tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar
nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
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Az alapfokú néptánc oktatás feladata
A nevelő-oktató tevékenység során ismerkedjenek meg a tanulók:


a hagyományos népi játékokkal,



a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusaival, táncrendjeivel,



a mozgásanyag variációs lehetőségeivel,



a táncokhoz kapcsolódó énekekkel, zenei kíséretekkel,



a néptánctudomány sajátos megközelítési módjával,



a társasági táncélet alkalmaival,



a színpadi táncművészet legfontosabb ágazataival és korszakaival,



az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályájával,



az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművével, s ezek elemzésén



keresztül a táncirodalom különböző stílusaival.

Alakuljon ki a tanulókban:


a rendszeres munka természetes igénye,



a megfelelő munkafegyelem,



a munkájuk tudatos kontrollálása,



az általános szemléletmód, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy
összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi,



az esztétikai érzékre és a művészeti előadásmódra, a művészetek befogadására
nyitott attitűd,



fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására

Fejlessze a tanulók:
 mozgáskultúráját,
 fizikai állóképességét,
 ritmusérzékét,
 hallását,
 zenéhez való alkalmazkodását,
 tér-, forma- és stílusérzékét,
 mozgásmemóriáját,
 koncentráló képességét,
 improvizációs készségét,
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a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet,
színház) iránti érzékenységét,



vizuális memóriáját,



a képzelőerejét.

Ösztönözze a tanulót:


a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt,



a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására,



a rendszeres múzeumlátogatásra,



a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására,



a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére,



az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves
foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények),



a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti
hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának
összegyűjtése).

Tudatosítsa a tanulóban:


a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát
általában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt.

Hívja fel a tanulók figyelmét:


az évfolyamuknak
irodalomra.

megfelelő

néptáncos,

népzenei,

néprajzi,

tánctörténeti

Tegye nyitottá:


a tanuló személyiségét a folklór iránt.

Eszközök, eljárások

3.

Kötelező tanórák



Tanórán kívüli foglalkozások



szereplések, fellépések



jeles napok feldolgozása, megtartása



adatközlők (zenészek, táncosok), táncegyüttesek bemutatója



Hagyományos éves műsor



Tehetséggondozás, hátránykompenzálás

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok


21



A tanulók erkölcsi nevelése
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Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása.


A tanulók értelmi nevelése

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének
kialakítása.


A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése

Feladata: A tolerancia és a másság elfogadásának fejlesztése, a kooperációra való
tanulói szerepek alkalmazásával. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A
társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A
kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
 Boldog iskola program – Neveljük boldogságra a gyerekeket!
Egy tudományos módszer, amivel a diákok boldogabbak, kitartóbbak lesznek,
eredményeik javulhatnak és a velük való közös munka is könnyebbé válik.
Célja: a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit
alkalmazva az alsós, felsős tanulók csoportosan és egyénileg is ismerjék meg a
boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket,
amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek
boldogságszintjének növekedéséhez.
Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó iskolások, akik megoldandó feladatként
kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli
pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté
válnak.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra
ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
Az egyes témakörök sorrendben:
1. A boldogságfokozó hála
2. Az optimizmus gyakorlása
3. Társas kapcsolatok
4. Boldogító jócselekedetek
5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. Megbocsátás
9. Egészséges életmód
10. Fenntartható boldogság
Megvalósítás osztályfőnöki órák alsóban témakör záró órák keretében történik, a
feladatra vállalkozó pedagógusok közreműködésével, havonta egy alkalommal.
 Határtalanul! programmal az összetartozásért
A program célja, hogy gyermekeink megismerkedhessenek a határon túl élő magyarok
lakta területeken folyó élettel, kultúrával, hagyományokkal, miközben lehetőség van a
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személyes kapcsolatok kialakítására is. S nem utolsó sorban történelmünk, irodalmunk
meghatározó személyiségeinek nyomdokában járhatunk.
A tanulmányi kirándulás előkészítő szakasza az utazás előtt, Magyarországon kerül
lebonyolításra, melyben kötelező tevékenységként vállaljuk, hogy az utazást megelőzően
az utazáson részt vevő diákok és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát
szervezzünk. Ennek minimális tartalmi elemei:
o a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli
elhelyezkedés történelmi okai;
o a meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának története, jelene;
A Határtalanul! tanulmányi kirándulás megvalósítása a pályázó választása alapján
Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarok lakta
területén történik a következő feltételek valamelyikével:
o közvetlenül kapcsolódnak az utazáson részt vevő diákok által tanult egy vagy
több tantárgyhoz,
o oktatási-nevelési jellegűek,
o kulturális jellegűek.
A hazaérkezést követően értékelni kell a kirándulást! Ennek formája:
o A részt vevő diákok és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát
szervezünk, melynek moderátorát az utazáson részt vett kísérőtanárok közül
választjuk ki.
A Határtalanul! értékelő óra minimális tartalmi elemei a következők:
o a meglátogatott ország, illetve település magyarságáról a látogatás
eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése;
o a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése;
o az utazás programjának értékelése.
Kommunikáció:
o A kommunikációs tevékenységek révén a pályázó intézmény
nagyközönséget megismerteti nyertes pályázatának elemeivel.

a

o A programot népszerűsítő bannert honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a
szerződéskötés megkötését/támogatói okirat kibocsátását követő 15. napon
elhelyezi,
o Az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolóját
honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a
hazaérkezést követő 15. naptól elérhető legyen.
ÖKOISKOLA programmal a környezettudatos magtartás kialakításáért
A természetvédelem korunk talán legfontosabb feladata lett, ezért tanulóinkban ki kell
alakítanunk ezt a környezettudatos szemléletet, képessé kell tenni őket a
fenntarthatóságra, a környezet- és egészségtudatos életmód kialakítására.
Célkitűzéseink:
Elősegítjük
tanulóink
környezettudatos
szokásrendszerének kialakítását.

•
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A környezetért felelős aktív, tenni akaró, a természetet tisztelő nemzedék
nevelésének megalapozását kiemelkedő feladatnak tartjuk.

•

Célunk az, hogy képessé és érzékennyé tegyük tanulóinkat arra, hogy a
megszerzett ismereteteket alkalmazni tudják a problémák megoldásakor.

•

A tanulók ismerjék meg a közvetlen környezetük hagyományait, értékeit, és azt
felelősen megőrizni, ápolni tudják.

•
•

Iskolánk minden programjában a fenntarthatóság elvét tartjuk szem előtt.

•

Részt veszünk a városunkban szervezett zöld programokon.

Közvetlen környezetünk és a szülők bevonásával igyekszünk zöldíteni
környezetünket. A fenntarthatóság minden egyes témaköre jól beépíthető az
intézmény pedagógiai programjába. Ezek:

▪ Természetismeret;
▪ Természetvédelem;
▪ Épített környezet védelme;
▪ Egészségnevelés;
▪ Környezetbarát életmód;
▪ Takarékos energiafelhasználás;
▪ Hulladék-kezelés;
▪ Újrahasznosítás.


A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.


A tanulók akarati nevelése.

Feladata: Ön-és társismeret fejlesztése az önértékelés és csoportértékelés folyamatos
alkalmazásával. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása.


A tanulók nemzeti nevelése

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.


A tanulók állampolgári nevelése

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a
közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
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Feladata: A tanulók együttműködési kompetenciájának fejlesztése. Az emberek által
végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük
rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.


A tanulók egészséges életmódra történő nevelése

Feladata: 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.

Az egészségfejlesztéssel, az elsősegélynyújtással kapcsolatos
pedagógiai feladatok

4.

4.1. Az egészségfejlesztés iskola feladatai
Cél: Az iskola-egészségnevelési tevékenységének fejlesztése, az egészségügyi szolgálat
munkájának segítése, tapasztalatainak beépítése a napi nevelő, oktató munkába.

Vizsgálatok:
 Tisztasági vizsgálat (fejtetvesség) negyedévente (szeptember, január, április), vagy
hívásra (védőnő)
 Kötelező védőoltások (orvos + védőnő)
 Védőnői szűrővizsgálatok (Testsúly, magasság, mellkör térfogat, vérnyomásmérés,
hallás, látás, gerincferdülés, lúdtalpszűrés)
 Orvosi szűrővizsgálatok (Szív, tüdő, szájüreg, sérv, ortopédiai vizsgálat)

Feladat:
Az iskola-egészségügyi szolgálattal együttműködve a kiszűrt tanulók számára iskolai
segítségnyújtás.
A tanulók fizikai állapot-mérésének eredményeiről szükség esetén tájékoztatjuk a szülőt
valamint az iskola-egészségügyi szolgálatát.
Eszközök, eljárások:
Tanórai, osztályfőnöki, biológia órák, egészségtanórák és tanórán kívüli rendezvények,
propagandaanyag, felvilágosító előadások, pályázatokon részvétel, szakkörök iskolai
működtetése, versenyeken eredményes szereplés, intézményekkel kapcsolattartás:
ÁNTSZ; Gyermekjóléti Szolgálat, Vöröskereszt; Városi Rendőrkapitányság; iskolaorvos,
védőnő-hálózat, kirándulások, túrák.
Drogstratégia
Cél: drogellenes megelőzési programunk révén csökkenjenek az ártó tényezők, és
erősödjenek az összetett személyiségfejlesztő munka hatásai.
A segítő kapcsolatok partneri csatornáinak feltérképezése.
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Szülők (család), szülői munkaközösség, iskolaorvos, osztályfőnökök



Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó
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Védőnő hálózat



Rendészeti szervek



Egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek

A végrehajtás színterei:
Iskolai programok: szaktárgyi órák témafeldolgozása, osztályfőnöki órák
Tanórán kívüli foglalkozások: napközis foglalkozások, egészségnap vagy drog-prevenciós
nap, szülői értekezletek, szakmai tréningek pedagógusoknak.
Iskolán kívüli tevékenységek: kirándulások, sportprogramok, városi versenyek.
Programformák: Filmvetítés, versenyek, vetélkedők, pályázatok, szakkörök, kiscsoportos
beszélgetések, dramatikus játékok, színjátszó kör, drogellenes sportprogramok, gyógyult
drogos megszólaltatása, előadások, Internet, DÖK programok
4.2. Az esősegélynyújtási alapismeretekkel kapcsolatos elvek, feladatok
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
 ismerjék meg az anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;
 ismerjék fel a vészhelyzeteket;
 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit;
 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
 a tanulók korszerű ismeretekkel, a szükséges készségekkel és jártasságokkal
rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegély-nyújtás
alapismereteit.
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek
tevékenységformák szolgálják:

elsajátítását

elsősorban

a

következő

 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:
TANTÁRGY

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
- rovarcsípések

Biológia, Természetismeret

- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
- komplex újraélesztés
- mérgezések

Kémia

- vegyszer okozta sérülések
- savmarás
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- égési sérülések
- forrázás
- szénmonoxid mérgezés
- szúrt és vágott sebek
Technika, életvitel és gyakorlat

- elektromos áram okozta sérülések
- égési sérülések

Fizika

- forrázás

Testnevelés és sport

- magasból esés

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon, osztályfőnöki órákon feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek:


teendők közlekedési baleset esetén;



segítségnyújtás baleseteknél;



a mentők hívásának helyes módja;

 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe
vétele félévente egy alkalommal.
4. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
 évente egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutató szervezése az Országos
Mentőszolgálat bevonásával;
 vagy évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó projektnap szervezése az intézmény tanulóközössége
számára.
5.

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Ebben az életszakaszban együtt nevelkednek tanítványaink. Itt van a legnagyobb szükség
arra, hogy megismerjék a közösség demokratikus működésének értékét, és néhány
általánosan jellemző szabályát. Tisztázzuk az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség
fogalmát, ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyát. A
közösségfejlesztés feladata alsó és felső tagozatban az életkori sajátosságoknak
megfelelően alakul.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
5.1.

A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez)
kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű
nevelői fejlesztése.
A közösségi nevelés lehetőségei és feladatai a hagyományos osztályközösség mellett fontos
szerepet töltenek be a különböző módon szerveződő kiscsoportok, illetve a párok.
Az együttműködés, a csoportban való dolgozás nem minden tanuló számára elfogadott és
preferált tanulásszervezési eljárás.
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A versenyhez, az egyéni teljesítmények elsődlegességéhez szokott tanulóknak meg kell
tanulniuk másokhoz alkalmazkodni, mások tanulási tempóját elfogadni. Tudomásul kell
venniük, hogy a közösség sikere függ az egyén teljesítményétől és felelősségétől, de az
egyén erőfeszítései hozzájárulnak mások eredményeihez, sikereihez.
A kooperatív csoportmunka így az oktatás során nemcsak egy tanulásszervezési eljárás,
hanem a személyiség- és a közösségfejlesztés egy fontos eszköze és színtere is.
Alkalmazzuk a kooperatív tanulás négy alapelvét:
 az egyenlő részvétel,
 az építő egymásrautaltság,
 a párhuzamos interakciók
 és az egyéni felelősség
5.2. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy
nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt
módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
5.3. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói
közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség
által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a
közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz
tapasztalatokat gyűjthetnek.

5.4. A kompetencia alapú oktatás a közösségformálásban
A csoportmunka, a kooperatív eljárások hatékonyan segítik nemcsak a tanulást,
hanem a közösségformálást is. A fejlettség szerint heterogén csoportokban a nehezebben
haladó és a tehetségesebb tanulók egyaránt megtalálják a nekik való, őket fejlesztő
teendőket. A párokban vagy csoportokban egymásra figyelő, egymás munkáját segítő
gyerekek, nemcsak a munka megosztásában, és a közös munka megszervezésében, a
gondolatok folyamatos kicserélésében, megvitatásában segíthetik egymást, hanem
motiválják társaikat az egyéni és a közösségi felelősségtudat kialakításában.
Szociális kompetenciák, mint tolerancia, együttműködés, önszabályozás, normatudat,
hangsúlyozottan megjelenik tevékenységeik közben.
A projekt-módszer lehetőséget ad, hogy az iskolán kívüli helyzetekben különféle
emberekkel, élethelyzetekkel találkozhassanak és így saját élményeik alapján gyarapodjon
tudásuk és fejlődjön elfogadó és empátia készségük.
A kooperatív tanulás alkalmas a tanulók motivációjának növelésére és a tolerancia
fejlesztésére. Különösen alkalmas a különböző képességű, kultúrájú és szociális hátterű
diákok együtt-tanítására.
5.5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
Felnőttek és tanulók együttműködése
28

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DÖK programjának elkészítésében, működési rendjének kidolgozásában, rendelkezésére
álló eszközök felhasználásának megtervezésében valósul meg.
Iskolai rendezvényeink, hagyományaink:
A személyiségformálás fontos eszközei. Nyilvánosság előtt zajlanak, ezért iskolánk jó
hírnevének letéteményesei. Ezek a tevékenységek nevelő-oktató munkánk szerves részei.
Ünnepélyek, megemlékezések:
 tanévnyitó ünnepély;
 megemlékezés október hatodikáról, az aradi vértanúk napjáról;
 nemzeti ünnepeink, március 15 és október 23 egy-egy osztály ünnepi műsorával,
augusztus 20-án vers;
 Iskolapolgárrá avatás, névadónk születésnapján
 Föld napja-környezetvédelem; A Föld és a Víz Világnapjához kapcsolva;
Fenntarthatósági témahét keretében.
 „Legek” fogadása - A különböző tanulmányi, sport és egyéb versenyeken legjobban.
teljesítő tanulók ünneplése jutalmazása.
 Ballagás és évzáró júniusban, a tanítási év végén.
Rendezvények:
 Bajor Gizi Közösségi Házzal együttműködve gyermekszínházi műsorok.
 Iskolanyitogató nagycsoportos óvodások és szüleik részvételével.
 Ünnephez, évfordulóhoz köthető műsorok.
 Farsang alsósoknak és felsősöknek.
 Diáknap rendezvénysorozat: kirándulás, sport, tanár - diák mérkőzések,
akadályverseny, méta bajnokság, tájékozódás térképpel szellemi vetélkedő stb.
 Gróf Széchényi nap: játékos vetélkedő, osztályversenyek. A közösséghez tartozás
tudatának elmélyítésére.
Egyéb rendezvények:
 SZM bál (szülők, pedagógusok, kívülállók számára);
 Alapítványi est 2 évenként;
 osztálykirándulások: tematikusan, a tananyaghoz kapcsolhatóan, évfolyamonként
azonosan.
5.6. A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladata
A diákönkormányzat munkáját saját szervezeti és működési szabályzata alapján végzi.
Érdekeiket az összekötő tanár képviseli a nevelőtestületben.
Feladata:
• Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel
nem sérti az egyéni érdekeket.
• Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.
• Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.
• Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus
kommunikáció rutinját.
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5.7. A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki
György Alapfokú Művészeti Tagiskolája közösségfejlesztéssel kapcsolatos
feladatai
A zeneművészeti ág közösségfejlesztésének területei
A kamarazenének és a zenekari játéknak kiemelt szerepe van a zeneiskolai nevelésben, de
jelentősége túlmutat a zeneiskolai foglalkozásokon, és mással alig pótolható közösségi
nevelési lehetőséget rejt magában.
 Egyéni teljesítményével hallhatóan és mérhetően járul hozzá az együttes
produkciójához. Jó játéka emeli, gyenge játéka csökkenti a közös játék minőségét,
szélsőséges esetben teljesen tönkre is teheti a többiek játékát. Felelőssége a
többiekért kézzelfogható.
 Az együttesben jóval magasabb színvonalú művek eljátszására képes a számára
szólóban elérhetőnél. A közösség ereje megkerülhetetlen tapasztalatává válik.
 A darab tanulása, kidolgozása során szembesül a tanár utasításával. Ennek
elfogadása - esetleg saját elképzeléseinek módosítása árán is - a hiteles
megszólaltatáshoz elengedhetetlen művészi alázat megtanulásának szinte egyedüli
alkalma.
 A csoport többi tagja véleményének a meghallgatása nélkül nem remélheti, hogy az ő
véleményét meghallgatják. Tehát ahhoz, hogy egyéni véleménye a közös
produkcióba beépülhessen, legalább részben el kell fogadnia a többiek véleményét,
vagyis ki kell fejlesztenie magában a kompromisszumra hajlandó tárgyalási
készséget.
 A jól sikerül együttes szereplés élménye olyan közösségformáló, közösségteremtő
alkalom, melynek során egymásért felelős, egymás munkáját becsülő, azonos célért
erőfeszítésre képes közösség születik.
 Ezért érdemes többlet energiát áldozni a kamarazenei csoportok, zenekarok
létrehozására, működtetésére. Tanári irányításuk, vezetésük a demokratikus vezetés
megismerését kell, hogy jelentse az együttes tagjai számára, azzal a tapasztalattal
tetézve, hogy a teljesítmény a jól vezetett, jól szolgálják színvonalasan működő
együtteseink, a fúvószenekar, a rézfúvós kvintett, a fafúvós kvintett, az ütő-együttes,
a gitár-együttes és az énekkar. Szinte öntudatosan együttműködő személyek
erőfeszítésének az eredménye.
 A kamarazene csoportok munkájukat éves terv alapján végzik, melyben szerepel
megtanulandó művek szerzője, címe, a tanulás ütemezése és a várható fontosabb
szereplések. Az év vége táján teljesített szereplésük beszámolónak tekinthető.
Értékelésük a szakmai programban rögzített elvek szerint történik.
 A zenekarok min. heti 1 x 2 órában próbálnak (2 x 45’), működésük hasonló a
kamarazenei csoportok működéséhez.
 Minden növendékünk tagja valamilyen együttesnek. Ezt továbbra is kiemelt célunknak
tekintjük.
A táncművészeti ág a közösségfejlesztésének területei
Az iskolai élet egyik alapvető feladata, hogy az egyénekből (tanulók) különböző
közösségeket kovácsoljon. A jól működő közösség fejleszti az egyéniséget - ez
természetesen visszahat a közösség fejlesztésére is.
 tanórák,
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 tanórán kívüli foglalkozások (fellépések, műsorok, kirándulások, táborok…),
 szabadidős tevékenységek.
Bár minden terület más és más lehetőségekkel, módszerekkel bír, fontosnak tartjuk az alábbi
közös feladatokat:
A tanuló:
o fogadja el a közösség szabályait,
o közösségi magatartását jellemezze az együttműködés, szolidaritás, empátia,
humánum, a másság elfogadása,
o kapcsolataiban megbízható, becsületes, szavahihető legyen. Az ember társas
lény - a társas viselkedés szabályait, a megfelelő működés feltételeit azonban
el kell sajátítani. Ahhoz, hogy az egyén megtanulja a közösségi szabályokat,
az adott közösséget is fejleszteni kell.
A megvalósítás érdekében törekednünk kell arra, hogy tanulóink:
 Ismerjék meg azokat az erkölcsi értékeket, humánus magatartásokat, melyek a
közösség harmonikus alapját jelentik.
 A közösségek működésében ismerje a jogok és kötelességek szerepét, tudja
megkülönböztetni és összeegyeztetni az egyéni és a közérdeket.
 Erősítsék kortárs és nemzedékek közötti kapcsolataikat.
 Ismerjék meg a magyarság, a nemzetiségi és etikai hagyományokat, a múlt értékeit.
 Legyenek nyitottak a különböző szokások, kultúrák, vallások iránt, becsüljék ezeket.
 A nemzeti kultúra hagyományainak megismerésével tudják az azonosságokat,
hasonlóságokat, különbözőségeket - más népek kultúrájával összehasonlítva.
 Fejlődjön a nemzeti azonosságtudatuk, érdeklődjenek az egymás mellett élő
különböző kultúrák iránt.
 Helyes önismeretből kiindulva alakítsanak ki harmonikus kapcsolatokat.
 Ismerjék azokat a tényezőket, melyek veszélyeztetik az egészséget, a testi épséget,
tudatosan alkalmazzák ezek elkerülésének módjait.
 Öntevékenységgel segítsék a közösségi programok, hagyományok kialakulását,
fejlődését, továbbélését.
 Aktivitás, fegyelmezettség, pontosság jellemezze közösségi munkájukat.

5.8. Iskolánk kapcsolatainak hagyományai
Az iskola és a város kapcsolata
 városi ünnepségek közös szervezése
 bekapcsolódás a nemzetközi kapcsolatokba intézményi szinten
Az iskola és az óvoda kapcsolata
Az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében kölcsönösen megismerjük az
intézmények tevékenységeit.
Folyamatos kapcsolatot tartunk az óvodapedagógusokkal. Nyomon követjük a
nagycsoportosok iskolai életre való felkészítésének, felkészültségének alakulását. Őszi
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tapasztalatcseréken, óralátogatáson fogadjuk az első osztályokban az óvodai
intézményegység és a tagóvoda vezetőjét és a volt csoportvezető pedagógusokat.
Tapasztalatainkat megosztjuk velük, tájékoztatjuk őket a gyermekek fejlődéséről.
A leendő első osztályok tanítói óvodai foglalkozásokon ismerkednek a nagycsoportosokkal.
A tanítók az utolsó óvodai szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket, s válaszolnak az
iskolakezdéssel kapcsolatos kérdéseikre.
Tavasszal óralátogatással, Iskola-nyitogatóval egybekötött tájékoztatón mutatjuk be a leendő
1. osztályosok szüleinek az iskolában folyó munkát.
Farsangi jelmezbálunkon vendégül látjuk a nagycsoportos óvodásokat szüleikkel együtt.
A Gróf Széchényi Imre Általános
intézményegységei közötti kapcsolat

Iskola

és

Alapfokú

Művészeti

Iskola

Tanulóink közel egyharmada a Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
növendéke. Mivel mindkét intézményegység a gyermekek idejével gazdálkodik, ezért
szükséges a pontos és sokrétű együttgondolkodás; órarend egyeztetése, közös elkészítése,
figyelembe véve, hogy az iskola alapfeladatot lát el.
Elengedhetetlen a rendezvények pontos egyeztetése a két intézményegység igényeinek
figyelembevételével, aminek feltétele a két intézményegység vezetőjének rendszeres
találkozása.
Az alapfokú művészeti iskola magas szintű zenei képzését, néptánc oktatását az általános
iskola jól hasznosítja nevelő-oktató munkájában; ünnepélyeink, rendezvényeink
színvonalassá tételében.
Bajor Gizi Közösségi Ház
Kapcsolataink folyamatosan erősödnek, tartalmasabbá válnak. Gyermekeink rendszeres
résztvevői a ház által szervezett kiállításoknak, kulturális programoknak. Ezek a lehetőségek
nagy segítséget nyújtanak a kulturális igények felkeltésében és kielégítésében.
A közösségi ház:
 helyet biztosít rendezvényeinknek
 igény szerint színházi előadásokat, mozi előadást, hangversenyt és egyéb kulturális
programokat szervez.
Nemzeti ünnepeinken a műsort iskolánk tanulói adják.
Iskolánk hátteret biztosít a ház rendezvényeinek (öltözés, tánctáborok).
Egyházak és iskolánk kapcsolata


Iskolánk a hittan órákat védett óráknak tekinti.



Biztosítja a hitoktatás helyét, idejét.



A hitoktatókat egyenértékű partnernek tekinti.



Támogatja az egyház rendezvényeit.



Jó kapcsolatot ápol az egyházak vezetőivel.

Rendőrség, polgárőr egyesület
Rugalmasan, sokféle formában segítik iskolánkban a közlekedési ismeretek tanítását, részt
vállalnak a szabadidős tevékenységeink lebonyolításában.
Alkalmi segítséget nyújtanak a forgalmi rend és rendezvényeink biztosításához.
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Részt vállalnak a program feldolgozásában és partnerek a gyermekvédelmi munkában,
tanulók felvilágosításában, pl. drogprevenció.
Iskolarendőri szolgálat működik.
Sportegyesületek és iskolánk kapcsolata
 Balatonföldvári S.E.
A város sporttelepét együtt használjuk az iskolai testnevelésre, napközisek szabadidős
foglalkozásaira és a versenysportra.
Iskolánk tanulói alkotják az érintett korosztályba tartozó csapatokat.
Helyet biztosít körzeti sportrendezvények megtartására.
 Vízisport és Vitorlás Egyesület:
Az érdeklődő és úszni tudó tanulók részére a nyári szünetben vitorlás és evezős tábort
szervez. (Tanévenként külön megegyezés szerint!)
Testvériskolai kapcsolat Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános
Iskola, Drávafok
Az együttműködés célja:
 Tüskés Tibor szellemi hagyatékának ápolása
 A két iskola közötti szorosabb kapcsolat kialakítása, egymás jobb megismerése,
segítése, személyes kapcsolatok létrejötte
 Tehetséggondozó versenyek szervezése, lebonyolítása
 Cserelátogatások az iskolák 5-6. osztályos tanulói között

Az együttműködés területei:
 Tüskés Tibor életének, munkásságának megismertetése az intézmények tanári
karával, diákjaival
 Részvétel az író - Szántódon megrendezésre kerülő – ünnepi megemlékező műsorán
 Az együttműködő iskolák között levelezős meseíró és rajzverseny szervezése, alsós
tanulók részére mesemondó verseny balatonföldvári rendezéssel
 A két intézmény tanárai és diákjai évente egy alkalommal ellátogatnak egymáshoz:
Balatonföldvár és Drávafok, valamint azok környékének bemutatása egymásnak,
ismerkedés a két település természeti, történelmi, kulturális és idegenforgalmi
sajátosságaival, egymás megismerése, kapcsolatok kiépítése
Az együttműködés a későbbiekben az igények és a lehetőségek szerint további pontokkal
kiegészíthető

6.

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai

6.1. A pedagógusok (általános) feladatai
 a tanítási órákra való felkészülés,
 a tanulók dolgozatainak javítása,
 a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
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 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák
vezetése,
 különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
 kísérletek összeállítása,
értékelése,

dolgozatok,

tanulmányi

versenyek

összeállítása

és

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
 részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
6.2. Az osztályfőnök feladatai
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Együttműködik az osztály diák-önkormányzati képviselőivel, segíti a tanulóközösség
kialakulását.
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
 Szülői értekezletet tart.
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
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 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
 Indokolt esetekben órát látogat az osztályban.
Fogadóórák, szülői értekezletek

Formája
Szervezés módja
Összevont iskolai, évfolyami, tagozati Aktuális feladat, helyzet szerint
szülői értekezlet
Osztály szülői értekezlet
Tanév elején, végén és félévkor az
éves munkatervben szabályozottak
szerint
Fogadóórák
Hetente, az éves munkatervben
szabályozottak szerint

7.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység

7.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk tehetséges valamiben. Nevelő-, oktatómunkánk során
feladatunknak tekintjük, hogy mindezt felismerjük, teret adjunk kibontakozásához,
lehetőségeinkhez mérten tehetséges tanulóinkat optimálisan fejlesszük. A tehetséggondozás
során feladatunk a tanuló tevékenységének, önállóságának, kezdeményezőkészségének,
probléma-megoldó módszereinek szélesítése, alkotóképességének előtérbe állítása,
kreativitásának fejlesztése. A kulcskompetenciák megalapozása és bővítése egyénre szabott
fejlesztéssel.
A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységrendszerrel biztosítjuk:
 Tanórai differenciált képességfejlesztés;
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 megszervezzük az egyéni képességekhez igazodó tanulást, biztosítjuk a képessé-gek
szerinti minőségi többletterhelést;
Nívócsoportos oktatás:
 Matematika és magyar nyelv- és irodalom tantárgyból
 Kiválasztás 5. osztály kezdete
 Kiválasztást végzik: matematika és magyar szakos tanárok, osztályfőnökök, alsós
osztálytanítók.
 Idegen nyelv oktatása a törvényi előírt óraszámnál nagyobb óraszámban a helyi
tanterv szerint, kiscsoportban képesség szerinti bontásban. A csoport létszáma
minimum 10, maximum 20 fő.
 A csoportok közötti átjárás a tantárgyi követelmények, tananyagtartalmak betartásával
biztosítható a nívócsoportban és a nyelvi csoportban egyaránt. A csoportokon belül is
működik a differenciálás.
 Színes tevékenységrendszerünkkel lehetőséget adunk a speciális képességek felismerése;
 A tehetséggondozás módszereiben a megújuló tanulásszervezési
alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát:

eljárások

o differenciált tanulásszervezés: egyéni képességeket figyelembe vevő tanulási
utak biztosítása a megfelelő eszközökkel és módszerekkel, IKT eszközök
használatával,
o kooperatív technikák,
o projektmódszerek,
o tevékenységre épülő módszerek alkalmazásával.
o osztályban középiskolai előkészítők szervezése.
Tanórán kívüli lehetőségek:
 A tehetséges tanulók tudásának továbbfejlesztését a különféle (szaktárgyi, sport,
művészeti, kulturális stb.) iskolai (többfordulós) versenyek, vetélkedők segítik.
Emellett biztosítjuk a tanulók számára az iskolán kívüli versenyeken, pályázatokon,
országos levelező, feladatmegoldó versenyeken való részvételt;
 Felkészítjük tanulóinkat az iskolai, területi, megyei, országos szintű versenyekre;
 Szakkörökben, sportkörökben, énekkarban biztosítjuk a tehetséggondozást;
 Bevonjuk tanulóinkat az iskolai rendezvényeken, műsorokban, előadásokban való
szereplésbe, együttműködünk velük a lebonyolításban, a díszletek készítésében stb.;
 Az iskolai könyvtárban biztosítjuk a tanulás, az önképzés, az önálló kutatómunka
feltételeit, lehetőségét;
 Bevonjuk tanulóinkat az iskolarádió műsorának szerkesztésébe,
szerkesztésébe. Részvételükkel szervezzük a DÖK munkát;

faliújság

 Megismertetjük tanulóinkat és szüleiket az egyéni képességek kibontakoztatásának
iskolán kívüli lehetőségeivel, támogatjuk az ebben való részvételt;
 Lehetőséget adunk az iskola tárgyi feltételeinek maximális kihasználására tanórákon
kívül is;
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 Projektoktatás.
Zeneművészeti ág:
emelt szintű, „B tagozatos” képzést nyújtunk azoknak a növendékeknek, akik képességük,
előmenetelük alapján hivatásos képzésre alkalmasak. Számukra biztosítjuk a versenyekre
készülést. A felvételi vizsgákra, előfelvételikre a tanár, szükség esetén zongorakísérő is
elutazik a tanulóval. Rendszeresen fellépéseket szervezünk részükre, hogy a szükséges
rutint megszerezzék. Zenei táborokba, kurzusokra küldjük őket. A továbbtanulók
felkészítésére „B” tagozatos szolfézscsoportot indítunk a 4. évfolyamtól kezdve. A
tehetséges, versenyeken résztvevő, zenei pályára készülő növendékek példájukkal segítik a
többiek nevelését is.
Táncművészeti ág:


A gyengébb tanulók számára külön foglalkozásokat szervezünk, gyakorlási lehetőséget
biztosítunk, lehetővé tesszük a más évfolyamon való fakultatív részvételt.
A kiemelkedő teljesítményű tanulókat versenyre készítjük fel, nevezzük be.
Lehetőséget biztosítunk a különböző szintű bemutatókon szólisztikus bemutatkozásra.
A tanulók számára nyári tábort (edzőtábor, néprajzi tábor, hagyományőrző tábor…).
Azokat a tanulókat, akik alkalmasak arra, hogy művészeti pályán folytassák
tanulmányaikat, tehetséggondozás címén lehetőséget biztosítunk a magasabb szintű
képzésre. A részvétel alapja: a szaktanárok javaslata alapján a kiemelkedő tehetségű
gyermekek kiválasztása.
Ösztönözzük tanulóinkat szakmai versenyeken való részvételre, melynek elsődleges
célja a tapasztalatcsere valamint, hogy képet kapjunk más művészeti iskolák munkájáról.








7.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,
integrált formában történik.
 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 igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével –
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv
alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
 Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az
illetékes pedagógiai szakszolgálat, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltatásait.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételeink:
 a szakszolgálat gyógypedagógus végzettségű pedagógusainak közreműködése a
tanulók egyéni fejlesztésében;
 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás tanórán és tanórán
kívül;
 képességfejlesztő játékok, eszközök;
 számítógépes fejlesztő programok.
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Intézményünkben megvalósuló integrált nevelés, oktatás során az együttnevelés
sikerkritériuma, ha a tanuló beilleszkedik, együtt halad a többi tanulóval. A siker
megvalósulását az alábbi tényezők biztosítják:
 szülőkkel való együttműködés,
 megfelelő habilitációs, rehabilitációs módszerek alkalmazása,
 magas szintű pedagógiai, pszichológiai, képességekkel és az együttneveléshez
szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus.

7.3. Az intézményi lemorzsolódás megakadályozása érdekében tett intézkedések
7.3.1. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
Fontos, hogy a pedagógus közvetlen kapcsolatot alakítson ki tanítványaival úgy, hogy
elnyerje bizalmukat, és empatikus magatartást tanúsítson.
Ennek érdekében:


a leendő elsős tanító néni és a napközis csoportvezető beiratkozás előtt részt vesz
igény szerint a körzetes óvodákban, a nagycsoportos szülői értekezleteken és
néhány foglalkozáson,



Iskolanyitogatót szervezünk a nagycsoportos gyerekeknek és szüleiknek,



a tanév végén megtartjuk az első szülői értekezletet a leendő elsősök szüleinek.

Minden osztályfőnök a tanév első két hónapjában feltáró munkát végez osztályában, kik
azok a gyerekek, akik beilleszkedési, magatartási vagy tanulási nehézségekkel küzdenek.
Az okok, melyek lehetnek:


családi okok,



magatartásproblémák (félelem, gátoltság, hipermotilitás, szorongás),



iskolai okok (rossz tanuló- tanár viszony, rossz osztálylégkör, túlméretezett tananyag
stb.).

Igyekszünk megismerni gyermekeink előéletét, ebből kifolyólag:


anamnézist veszünk fel,



felvesszük a kapcsolatot a korábbi intézményekkel (óvoda, iskola),



a gyermekkel előzőleg foglalkozó pedagógusokkal eszmecserét folytatunk,



minden pedagógus igyekszik többet tartózkodni a tanulók között és személyes
beszélgetést folytatni velük, különös tekintettel a problémás tanulókra.

A feltérképezés után arra törekszünk, hogy minden gyermek problémájának megfelelő
segítséget, támogatást kapjon.
Egy-egy adott gyermek esetében konzultálunk a Nevelési Tanácsadó, a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakembereivel.
A problémás tanulókkal való foglalkozás az osztályban sokféleképpen történik:
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dicsérettel motiválva,



differenciált foglalkozással,



fejlesztő foglalkozásokkal,
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szükség esetén a tananyag kisebb egységekre bontásával,



mennyiségileg, minőségileg differenciált házi feladat adásával,



tanulópárok kialakításával,



fokozott odafigyeléssel a napköziben is.

A sikeres oktató-nevelő munka hatékonysága érdekében az első négy évfolyam számára
biztosítjuk, hogy az osztály tanítója korrepetálhassa a valamilyen okból a lemaradókat. A
felzárkóztatást az 5-8. évfolyamon lehetővé tesszük heti rendszerességgel magyarból és
matematikából.
Nem szabad nélkülöznünk a szülők együttműködését sem.
Törekszünk arra, hogy az osztályfőnök minél több közös programot szervezzen (kirándulás,
klubdélután, túra, stb.) ezzel is segítve a közösség fejlődését, az egyén beilleszkedését.

7.3.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
Alapelvünk:
Minden gyermeknek van olyan részképessége, ami fejlett, ezen keresztül érdemes a
felzárkóztatást megkezdeni, önbecsülését emelni, és sikerélményhez juttatni.
Intézményünk minden tanulójának biztosítjuk az esélyegyenlőséget.

A fejlesztő munka céljai
Megelőző intézkedésekkel, kompenzáló neveléssel, fejlesztő oktatással, az oktatás
szervezeti - metodikai változtatásával a tanulási kudarcnak kitett tanulók önmagukhoz
viszonyított optimális fejlesztése, az általános iskola sikeres elvégzése.
A gyermek sikerélményhez juttatása, személyiségének és képességeinek pozitív irányba
történő változtatása.
Feladatok


a tanulási kudarc okának feltérképezése:
o szűrés – megfigyeléssel, méréssel (DIFER)
o a hátrányok felmérése



fejlesztési célok meghatározása



fejlesztő programok készítése



fejlesztés, felzárkóztatás:
o a tanulók önbecsülésének fejlesztése, hogy higgyenek
képességeikben és abban, hogy sikereket tudnak elérni

saját

o egyénre szabott, vagy kiscsoportos fejlesztés, haladási ütem
o fejlesztő értékelés hangsúlya
o a tanulói fejlődés nyomon követési rendszerének kidolgozása, alkalmazása
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indokolt esetben a tanuló áthelyező, szakértői bizottsághoz küldése.

Tevékenységek, módszerek:


szűrés, vizsgálat



folyamatkövetés, megerősítés



differenciálás



tevékenykedtetés



mérés – értékelés - visszacsatolás célmeghatározás-fejlesztés - kontrollálás



dokumentálás

Fejlesztés, felzárkóztatás színterei
Tanórai lehetőségek:


egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
o órai differenciálás
o a tanulói szükséglettel adekvát tanulási folyamat
o esetleges felmentés átmeneti időre



nívócsoportos oktatás



egyéni fejlesztés – csoportból kiemelve



tanuló zökkenőmentes visszaillesztése a csoportba.

Tanórán kívüli lehetőségek:
 napközi otthon
 korrepetálás
 könyvtári munka
 egyéni vagy kis csoportos fejlesztés
Iskolán kívüli lehetőségek:


Bajor Gizi Közösségi Ház programkínálata



Az Somogy Megyei Pedagógia Szakszolgálat Siófoki Tagintézménye


pszichológus



logopédus



szurdopedagógus



gyógypedagógus



fejlesztőpedagógus

Külső segítők:
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Fenntartó - a tankötelezettség teljesítéséhez
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Felzárkóztatást segítő programok:
 Az alapozó időszak megnyújtása: az óvodában megkezdett fejlesztések folytatása
(Kompetencia csoport átvétele, hatékony tanuló megismerés)
 Az érzékszervi tapasztalásra épülő tanulás preferálása a kezdő szakaszban.
 A tapasztalati tanulás preferálása az alapozó szakaszban (5-6 évfolyam).
 Kooperatív csoportmunka alkalmazása heterogén csoportban. Egymástól való tanulás
szervezése, pedagógus motiválásával.
 A verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása a tanítás folyamán.
 A tanulók tevékenységére épülő, azt biztosító oktatás – és tanulásszervezési eljárások
alkalmazása.
 Személyre szabott fejlesztés, a fejlesztő értékelés arányának növelése.
 Az önértékelés és társértékelés motivációs szerepének hangsúlyozása, elismerése.

A célok megvalósítását támogató eszközök, alkalmazott módszerek, eljárások konkrét
tervezése a mindenkori éves feladattervben, illetve egyéni és/vagy csoportos fejlesztési
tervekben történik a szakvéleményben megfogalmazottak alapján.

7.3.3 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink segítése
Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
tanulókra. Hátrányos helyzetű tanítványaink nevelésében a jóindulatú, segítő szándékú, de
következetes nevelői magatartás, a személyes odafigyelés és törődés jellemző. A gyermekés ifjúságvédelmi munkát az osztályfőnök végzi.
Gyermekvédelmi munkánk hangsúlyos része a prevenció, amely tanulóink fejlődését
veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására és megszüntetésére irányul. Iskolánkban a
veszélyeztetettség leggyakoribb okai: a családok szerény anyagi helyzete, elhanyagoló
családi környezet, beilleszkedési, magatartási zavar, tanulási veszélyeztetettség.
A prevenciós munkában támaszkodunk a gyermekjóléti szolgálat, a szociális ellátórendszer,
a prevencióban résztvevő szervezetek segítségére, megelőző tevékenységére. Az
ifjúságvédelmi tevékenység az osztály-főnökök, az érintett tanárok, a szülői munkaközösség
és a diák-önkormányzat, a Nevelési Tanácsadó és a gyermekjóléti szolgálatok, a
gyámhatóság, helyi rendőri szervek együttműködésével történik.
Feladataink:
 A veszélyeztetett és hátrányos körülmények között élő, a nevelési nehézségeket
okozó tanulók felderítése, nyilvántartása és annak megoldása, hogy a
veszélyeztetettség, illetve a hátrányos helyzet megszűnjön, a rászoruló tanulók
szociális támogatása megtörténjen.
 A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók iskolai tevékenységének,
mulasztásainak, tanulmányi eredményük folyamatos figyelemmel kísérése.
 A tankötelezettség betartatása.
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 A nevelőtestület ifjúságvédelmi munkára felkészítése, munkájának összehangolása,
valamint a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat és az iskolaszék bevonása az
ifjúság védelmét szolgáló feladataink megoldásába.
 Szükséges az ifjúságvédelemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenység, előadások,
viták, megbeszélések szervezése, prevenciós szülői értekezlet összehívása.
 Az ifjúságvédelemhez szükséges erőforrások megszerzése.
 Az ifjúságvédelmi tevékenységünkről félévkor és év végén jelentésben számolunk be.
Értékeljük az intézmény ifjúságvédelmi tevékenységét, javaslat készül annak
fejlesztésére.
Osztályfőnök és szaktanárok, nevelők ifjúságvédelemmel kapcsolatos konkrét
feladatai:
 a gyermekvédelmi tevékenységre való felkészülés;
 év eleji adatgyűjtés, helyzetvizsgálat;
 a veszélyeztetettség megszüntetéséhez eljárási algoritmusokra javaslattétel;
 pedagógiai eljárások, módszerek,
veszélyeztetettség megszüntetésére;

eszközök

alkalmazásával

törekvés

a

 javaslattétel segélyezésre;
 fokozott törődés a problémás tanulókkal.
A szociális és kulturális hátrányok enyhítése
A szociális és kulturális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységi formák segítik:
 egész napos oktatás, napközi, tanulószoba, csoportbontásos oktatás;
 tehetséggondozó, felzárkóztató illetve fejlesztő lehetőségek, programok;
 komplex személyiségfejlesztő programok: drog- és bűnmegelőzési programok (pl.
felvilágosító nevelési programok), mentálhigiénés programok, pályaorientációs
tevékenység;
 felvilágosítás adása a tanulónak, családnak a támogatási rendszer lehetőségeiről
(étkezési és tankönyvtámogatás);
 támogatások források keresése, részvétel pályázatokban.

8 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
Célunk: a tanulóink legyenek a közösségi élet aktív szereplői, legyenek képesek önérdekeik
érvényesítésére, ugyanakkor ismerjék és alkalmazzák helyesen a demokratikus
döntéshozatalt, magatartásformákat.
Feladataink: a cél elérése érdekében a tanulók bevonása az intézményi szintű döntések
tervezésébe, előkészítésébe a döntések végrehajtásának ellenőrzésébe és az értékelésbe.
Alapelveink:
 a tanulók és közösségeik véleményezési és javaslattételi jogának tiszteletben tartása
 javaslatok és vélemények figyelembe vétele az intézményi döntési folyamatban
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 tanulói részvétel mértéke és az együttműködés módja segítse elő az intézményi jó
közérzetet
 az iskolai közélet formálásában a vezető szerep a pedagógusé, aki mintaadó,
értékközvetítő, vezető szerepében demokratikus és toleráns
Tevékenységek, kapcsolatok:
 az iskola tanulóinak képviseletét a DÖK látja el
 a DÖK jogait az iskolai SZMSZ írja elő
 a véleményezési jogok érdemi gyakorlásához szükséges információkat a DÖK
információs rendszerén keresztül juttatjuk a tanulókhoz
 elegendő időt biztosítunk a vélemény kialakítására
 DÖK véleményezési jogainak gyakorlását, intézményvezetéssel való kapcsolattartás
rendjét az SZMSZ részletezi
 a nevelőtestület támogatja a DÖK rendezvényeit, azokon a szükséges mértékben
ellátja a felügyeletet, segít a szervezésben, lebonyolításban. Részt vesz a
diákközgyűlésen.
Hagyományos iskolai programokba való bekapcsolódás:
 farsang megszervezése, lebonyolítása
 Mikulás járás megszervezése, lebonyolítása
 karácsonyi kavalkád szervezése, segítség a lebonyolításban
 gyereknap szervezése, segítség a lebonyolításban
Diákönkormányzat tagjainak együttműködését segítő feladatok:
 működési rend, szabályok közös kidolgozása
 feladatmegosztás kialakítása
 felelősségi körök tisztázása

9 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
A gyermekek nevelésének két fő színtere a család és az iskola, ezért alapvető értéknek
tartjuk a szülőkkel való harmonikus kapcsolat kialakítását. Együttműködésünk alapjait
iskolánk alapdokumentumai rögzítik.
Az iskolahasználók közösségeinek szervezetei


osztályok szülői munkaközössége (osztályonként két/három fő igény szerint,
osztályszülői értekezleten választják)



szülői munkaközösség vezetősége (működésüket saját SZMSZ-ük rögzíti)



intézményi tanács



közalkalmazotti tanács (működésüket saját SZMSZ-ük rögzíti)

A szülők tájékoztatásának formái
Szóbeli:
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hirdetőtáblák



fogadóórák



nyílt napok az iskolában



projekt, témahét nyitó és záró napja

Írásbeli:


e-napló



iskolai hirdetőtábla



tájékoztató szórólapok



iskolai kiadványok



média: Földvári hírek, Földvár TV, Somogyi Hírlap.



honlap

Segítségnyújtás formái az iskolaválasztásban
Iskolánk bemutatkozása a leendő szülőknek nyílt nap keretében. Közös foglalkozás – leendő
elsős tanítók foglalkozást tartanak a nagycsoportos óvodásoknak.


A leendő alsós tanítók bemutatkozása, nevelési elveik, elvárásaik ismertetése.



Iskolai kiadványunk bemutatása.



Együttes szülői értekezlet az óvodákkal.



Kötetlen ismerkedési lehetőség a leendő első osztályosoknak, hogy az iskolai
farsangi mulatságra, az Iskolanyitogatóra meghívjuk őket.

A szülő bekapcsolódása az iskolai életbe
a) Szolgáltatásaink igénylésének lehetőségei


idegen nyelv választása (megfelelő számú jelentkező esetén minimum 12 fő)



logopédus, iskolapszichológus (e kettő feltétele, a feladat ellátására humán erőforrás
megléte) gyermekvédelmi felelős, Gondozási Központ



napközi otthoni és tanulószobai ellátás



étkezési hozzájárulás csökkentése – a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §-ban meghatározottak szerint



nem kötelező tanórai foglalkozások.

b) Szívesen vesszük, örömmel fogadjuk a szülők segítségét:


a Balatonföldvári Gyermekekért Alapítvány támogatásában



az iskola esztétikusabbá tételében



külső környezet szépítésében.

c) Segítségnyújtás formái:


pénzadomány, tárgyi támogatás, szellemi és társadalmi munka.



Közreműködés a projekt, a témahét programjaiban

Tanulói részvétel az iskolai szervezetben:
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A
tanulók
érdekeik
képviseletére
diákönkormányzatot hoztak létre.

és

szabadidős

programok

szervezésére

A diákönkormányzat munkáját saját szervezeti és működési szabályzata alapján végzi.
Érdekeiket az összekötő tanár képviseli a nevelőtestületben. Tájékozódó és tájékoztató
fórumok, a diákközgyűlés.
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10 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
10.3 Osztályozó vizsga
A követelmények kritériumait a pedagógiai programban megjelölt kerettanterv és az ennek
megfelelően választott tankönyvhöz kapcsolódó tanmenet követelményei tartalmazzák.
Tantárgy

szóbeli

írásbeli

Magyar nyelv

+

+

Magyar irodalom

+

+

Történelem

+

+

Idegen nyelv

+

+

Matematika

szükség esetén szóban
is

+

Informatika

Természet ismeret

gyakorlati feladat
elkészítése +
+

+

szükség esetén szóban
is

+

+

+

szükség esetén szóban
is

+

Földrajz

+

+

Ének

+

Fizika

Biológia
Kémia

Vizuális kultúra

Testnevelés
Tánc és dráma
Életvitel és
gyakorlat

gyakorlati feladat
elkészítése
gyakorlati
+
gyakorlati

szükség esetén
írásban is

 A javítóvizsgát a tanuló csak a bizonyítványának leadása után kezdheti meg.
 A vizsgáztatás akár szóban, akár írásban történik az érintett tanulót és törvényes
képviselőjét a vizsgáztatás módjáról tájékoztatni kell.
 A mindenkori tájékoztatást írásban adjuk.
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 A vizsgázót és annak törvényes képviselőjét a tanulót tanító pedagógus időben
tájékoztatja a vizsgáról és az ott számon kérendő tananyagról. A szakvéleménnyel
rendelkező diákok esetén a minimum követelményekről. Ilyen esetben a
szakvélemény másolatát a jegyzőkönyvhöz csatolni kell!
 A sajátos nevelési igényű tanulók szakvéleményét az érintett tanulóknál minden
esetben figyelembe kell venni.
 A vizsgáztatás módjától eltérhetünk, ha a tanuló és törvényes képviselője ezt kérte, s
azt velük előre megbeszéltük.
 A vizsgán az írásbeli feladatmegoldás az iskolai fejbélyegzőjével ellátott papíron
történik.
 Az írásbeli vizsgaanyagot a jegyzőkönyvvel együtt a vizsgát követően irattárban
helyezzük el.
 A háromtagú bizottság együttesen dönt. A javító/osztályozó vizsga eredményét a
bizottság közli a tanulóval, az aznapra kiírt vizsgák után. Az osztályfőnök a
jegyzőkönyv alapján elkészíti a bizonyítvány és a törzslap záradékát.

10.4 Független vizsgabizottság előtt tett vizsga
A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s
javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a
javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen le.
10.5 Javító vizsga
A tanuló javítóvizsgát tehet ha, a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott, ill. ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható
okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.


Az iskola igazgatója határozatban közli a szülővel az osztályozó vizsga időpontját.
A tanuló a kézhezvételtől számítva három napon belül írásban jelentkezik a vizsgára,
az igazgatónak címzett kérelemmel.



A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg feladatuk
ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel az igazgatóhelyettes
értesíti (szóban) az érintetteket. A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási
joggal vehet részt.



A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola
irattárában 5 évig meg kell őrizni. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli
dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. A szülő
kérésre a fenti dokumentumba betekinthet.



Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli
és aláírásával látja el. A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők.

10.6 Pótló vizsga
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a javító vagy osztályozó
vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki.
10.7 Különbözeti vizsga
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A tanulónak különbözeti vizsgát kell tenni, ha iskolánkba iratkozik és korábban eltérő
tantervű iskolába járt, nem tanult olyan tantárgyat, melyet mi tanítunk.
Továbbá azokból a tananyagrészekből, amelyeket a tanítási év közbeni átlépés idején már
tanítottak, de az átvételt kérő még nem tanulta, s a tananyagrész ismerete feltétele a
magasabb évfolyamba lépésnek.

10.8 Az egyéni tanrendben tanulók által teljesítendő osztályozó vizsga tantárgyai


1-3. évfolyam:



4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret; idegen nyelv



5-6. évfolyam: magyar irodalom,
természetismeret; idegen nyelv



7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika,
biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret;

magyar

nyelvtan,

történelem,

matematika,

A vizsgák időpontjáról a vizsgázókat egy hónappal a vizsgák előtt értesíteni kell. A
magántanuló vizsgáival kapcsolatos feladatokat az osztályfőnök végzi.

11 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – különbözeti vizsgát kell tennie azokból
a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.
Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból vizsgán az előírt követelményeknek nem felel
meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt
vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév
közben az előző évfolyamra beiratkozni.
A tanuló átvételével kapcsolatos feladatokat az intézményvezető felügyeli.

12 Iskolai pályázatok
12.3 EFOP-3.1.8-17-2017-00041 Projekt címe: Együtt testvérként a Balatonföldvári
iskolával
Iskolánk fenntartója a Siófoki Tankerületi Központ az EFOP 3.1.8-17-2017-00041 sz. sikeres
pályázata révén iskolaközi szemléletformáló projekt végrehajtására és fenntartására kerül
sor a Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2017.
szeptember és 2020. január 31. között.
A pályázat célja:
 a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése,
mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához és már a
gyermekkorban elindulhat a társadalmi felelősségvállalás fontosságának előtérbe
helyezése.
 olyan projektek megvalósítása, amelyek az országhatáron belüli és Kárpát-medencén
belüli („A” programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai
kapcsolatok („B” programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán
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keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli,
kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.
 korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás
megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
előmozdítására, az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztése.
A projekt részletes szakmai tartalma a pedagógiai program mellékletét képezi.
12.4 EFOP-3.2.3-17-2017-00069 Projekt címe: A digitális környezet fejlesztése a
Siófoki Tankerület négy iskolájában
Iskolánk fenntartója a Siófoki Tankerületi Központ az EFOP 3.2.3-17-2017-00069 sz. sikeres
pályázata révén digitális iskola projekt végrehajtására és fenntartására kerül sor a Gróf
Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2018. szeptember 3. és
2020. augusztus 31. között.
Pedagógiai célok:
 A tanulói ismeretek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése
 A digitális készségek kiteljesítése (új technológiák – mobil, internet, célzott
információkeresési ismeretek nyílt oktatási anyagok – megjelenítésével).
 A pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése olyan pedagógiai módszerekkel és
technikákkal, amelyek a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását és
problémamegoldó készségeinek mozgósítását kívánják meg, képzések és
továbbképzések segítségével (például: az infokommunikációs eszközök napi tanításitanulási gyakorlatba való integrálásának támogatását szolgáló fejlesztések);
 a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése digitális taneszközök és digitális
tartalmak fejlesztésével vagy honosításával, valamint azok tanórai használatának
elősegítésével, könyvtári szolgáltatások igénybe vételével intézményi informatikai
fejlesztések segítségével. Sajátos nevelési igényű tanulók részére digitális
taneszközök fejlesztése és rendelkezésre bocsátása tanulási céllal;
 a tanulók információkezeléssel (információkeresés, -szűrés, -feldolgozás, -értékelés,
prezentáció) kapcsolatos készségeinek fejlesztése módszertani fejlesztésekkel,
valamint olyan digitális tartalmak és taneszközök fejlesztésével, amely támogatja
ezen készségeket.
 A diákok számára épüljön be a tanulási feladatok közé az információkeresés,
feldolgozás, kollaboráció IKT-val támogatott megoldásainak használata, valamint a
médiatudatosság fejlesztése.
A pedagógiai program mellékletét képezi:
-

az intézmény Digitális Fejlesztési Terve

12.5 EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Projekt címe: Digitális kompetencia fejlesztése
Megvalósítás időtartama: 2017.01.01 – 2020.12.31.
Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és
méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez,
valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához.
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A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő
hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes
hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez.
Ahhoz, hogy az eddigi és a jövőbeni IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal
hasznosuljanak, és ezzel összefüggésben a tanulók digitális kompetenciái fejlődjenek,
szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő
gyakorlatának megújulására. Ösztönözni kell az IKT eszközök használatát, hogy a
köznevelési intézményekben rendelkezésére álló eszközök, módszertani tudás és digitális
tartalom a diákok számára is elérhetővé váljanak. Annak érdekében, hogy a köznevelés
rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az
élethosszig tartó tanulás, és ezzel összefüggésben a munkaerőpiac számára kiemelt
fontosságú, szükség van az intézmények és a pedagógusok megerősítésére is ezen a
területen. A projekt a módszertani megerősítés mellett biztosítja a pedagógusok informatikai
eszközökkel történő ellátását, valamint továbbképzést is nyújt számunkra.
A projekt célja:
Tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése
érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése.
12.6 EFOP-3.1.2-16-2016-00001 - A köznevelés módszertani megújítása a végzettség
nélküli iskolaelhagyás csökkentése
A Projekt megvalósítási időszaka 2017.01.01-2021.12.31.
Az intézmény 2021 márciuában bekapcsolódott a Pécsi Tudományegyetem és konzorciumi
partnerei által megvalósított Köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése céljából – EFOP-3.1.2-16-2016-00001 c. pályázati program
fejlesztő munkájába.
A projekt célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani
kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi
nevelés-oktatás pedagógiai eszköztárának fejlesztése, valamint a kidolgozott módszertan a
pedagógusok körében történő országos elterjesztése.
Az intézmény pedagógusai a projekt keretében Kooperatív tanulásszervezés az iskolai
lemorzsolódás megelőzése érdekében pedagógus-továbbképzéseken vettek részt, az
intézmény a képzések során megismert, a program megvalósításához illeszkedő új
módszertani fejlesztéseket, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, ill. a
lemorzsolódás megakadályozását támogató pedagógiai módszertani eszközöket beépíti az
oktató-nevelő munkájába.
A Pécsi Tudományegyetemmel történő együttműködés alapja a projekt megvalósítás
időszakában a fenntartóval megkötött együttműködési megállapodás.
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II. A GRÓF SZÉCHÉNYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI
TANTERVE
1.

A választott kerettanterv megnevezése 2-4. és 6-8. évfolyamon
kifutó

1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül
az alábbi tantervekre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet:
 1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”,
valamint
 2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”.
2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által
kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
3. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson.
2.

Óraterv a 1–4. évfolyam számára

12.6 a 1-4 évfolyamon kifutó rendszerben
Tantárgyak/ Tanterv
Magyar nyelv és irodalom

1. évf.
7

2. évf.
1

7

3. évf.
1

6

Idegen nyelvek
Matematika

4

Erkölcstan

1

Környezetismeret
Ének-zene

4

1

6

1

2
4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Informatika
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

51

1

4

A

1

4. évf.

2
25

0,5

1

1

0,5

1

3

3

2
25

1

25

27
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12.7 az 1-4 évfolyamon felmenő rendszerben 2020 szeptemberétől
Tantárgyak/ Tanterv

1. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7

2. évf.
1

7

3. évf.
1

5

Idegen nyelvek
Matematika

4

Erkölcstan

1

Környezetismeret

1

4

1

4. évf.
1

5

1

2

4

4

1

1

1

-

-

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

5

5

Digitális kultúra
Testnevelés és sport

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

Rendelkezésre álló órakeret

2

24

2

2

24

2

24

25

13 Óraterv
13.3 5-8. évfolyam számára a 6-8. évfolyamon kifutó rendszerben

Tantárgyak/Tanterv
Magyar nyelv és irodalom A

4

Idegen nyelvek

3

Matematika

6. évf.

7. évf.

4

3

1

4

1

3

1

3

1

4

3

1

3

1

3

1

2

2

2

2

Erkölcstan

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

2

1

Biológia-egészségtan A

és

1

8. évf.

3

Történelem,
társadalmi
állampolgári ismeretek

52

5. évf.

1
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Fizika B

2

1

Kémia B

1

2

Földrajz

1

2

Ének-zene

A

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Dráma és tánc

1
1

1

1

Informatika

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

Rendelkezésre álló órakeret

1

3

28

3

28

3

31

31

13.4 5-8. évfolyam számára felmenő rendszerben 2020 szeptemberétől

Tantárgyak/Tanterv

5. évf.

6. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

Idegen nyelvek

3

3

Matematika

4

4

Hon és népismeret

3
1

1

3
3

3

2

2

2

1

3

2
1

Erkölcstan

1

1

Természetismeret

2

2

1

3

1

Állampolgári ismeretek

53

8. évf.

1

Dráma és színház
Történelem

7. évf.

1

1

Biológia-egészségtan

2

1

Fizika

1

2

1
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Kémia B

1

2

Földrajz

2

1

Ének-zene

2

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

Digitális kultúra

1

Technika és tervezés

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
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1
28

2
28

2
30

2
30
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1. Iskolánk a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve
„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít a kifutó rendszerben:
Évfolyam

Választott kerettanterv

1-4. évfolyam

Ének-zene A változat

5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom A változat

7-8. évfolyam

Biológia B változat

7-8. évfolyam

Fizika A változat

5-8. évfolyam

Ének-zene A változat

7-8. évfolyam

Kémia B változat

2. A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti
bontásához, illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk
pedagógusai az egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói
által összeállított helyi tantervi ajánlásokat (tanmenetek) használhatják fel. Ezek
elfogadásáról, ill. iskolánkban történő alkalmazásáról a nevelőtestület dönt.
3. Iskolánk a sajátos nevelésű tanulók fejlesztését a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szerint végzi.
4. A nem kötelező órák felhasználási területei
 Csoportbontás idegen nyelvből (egy csoport indítása minimum 10 tanuló maximum 20
fő)
 Matematika magyar nívócsoport
 Technika informatika csoportbontás
 tehetséggondozás, felzárkóztatás, differenciált képességfejlesztés.
 Fejlesztő órák
 napközi, tanulószoba
 Gyógytestnevelési foglakozás
 Szakkörök, előkészítők.
A felhasznált kötelező és nem kötelező órák száma és felhasználási területei az adott tanév
tantárgyfelosztásában kerülnek véglegesítésre.

14 A NAT 2020 bevezetésének ütemezése
1.évf.

2.évf.

2020/2021

NAT 2020

2021/2022

NAT 2020

NAT 2020

2022/2023

NAT 2020

NAT 2020
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3.évf.

4.évf.

5.évf.

6.évf.

7.évf.

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

8.évf.
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2023/2024

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

NAT 2020

15 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök
kiválasztásának elvei
Tankönyv: tankönyvvé nyilvánított, s tankönyvként engedélyezett taneszköz.
Egyéb taneszközök: füzetek, munkafüzetek, feladatlapok, gyakorló lapok, mérőlapok,
segédkönyvek, szótárak, kötelező olvasmányok, lexikonok, térképek, a művészeti iskolában
próbaruhák, fellépő viseletek, lábbelik, stb.
1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a művelődési és
közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl
néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés,
rajzfelszerelés, stb.).
2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói tankönyveket, taneszközöket, a ruházati és egyéb felszereléseket a nevelők
szakmai munkaközösségei és a szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve
alapján. Ugyanakkor csak olyat választhat, amely minden tanuló számára biztosítható és
nélkülözhetetlen. Nem lehet tanév közben újabb eszközök beszerzését előírni.
3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetére a szülők kötelessége.
4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek és a szaktanárok a
következő szempontokat veszik figyelembe:
 A taneszközök igazodjanak a pedagógiai programunk, az adott műveltségi terület,
tantárgy, vagy tantárgycsoport célkitűzéseihez, illeszkedjenek az általános fejlesztési
követelményekhez (koherencia).
 Legyenek jól tagoltak és biztosítsanak kellő számú feladatot a begyakoroltatáshoz.
 Szolgálják a differenciált alkalmazást, - segítsék elő az önálló ismeretszerzés
képességének fejlődését, - hassanak motiválóként a tanulókra, - nyelvezetük,
szerkesztésük az életkori sajátosságokra legyen tekintettel, - alkalmasak legyenek az
ismeretek tapasztalati megalapozására, a felfedezés lehetőségére, a kreativitás
fejlesztésére.
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók.
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk – új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk
be.
 A SNI tanulók fejlesztéséhez szükséges eszközöket a kötelező eszközjegyzék szerint
kell biztosítani.
 A taneszközök ára feleljen meg a vonatkozó költségvetési és tankönyvellátásra
vonatkozó rendeletnek, és a szülők fizetési lehetőségeinek.
5. A kötelező taneszköz-jegyzékben szereplő eszközök beszerzése elsőbbséget élvez.
56

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

16 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok
helyi megvalósítása
16.3 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Kiemelt feladatunk az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen
jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.
Feladataink:
 az

iskolába lépő gyermekekben megőrizzük és továbbfejlesztjük
megismerés, a megértés, és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot;

a

 fokozatosan átvezetjük az óvodai játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe;
 esélyteremtő nevelő-oktatómunka, a sikeres iskolai pályafutás biztonságos
megalapozása, az egységes műveltség béli alapok megszerzése személyre
szóló fejlesztéssel és értékeléssel;
 az egyéni tanulás alapvető módszereinek és szokásainak megismertetése,
megalapozása;
 a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek alkalmazása a tanítási
órákon;
 a fegyelem, a figyelem a kötelességérzet kialakítása.
16.4 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat 3-4. évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások
által meghatározott tanulási folyamatok. Fokozottan előtérbe kerülnek a NAT elveiből
következő motiválási és tanulásszervezési folyamat.
Feladataink:
 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a
társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
 a

tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismeretek
közvetítése, alap-vető képességek és alapkészségek fejlesztése;

 az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés;
 a

tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire ügyelve, a
teljesítményelvárások és a tanulói terhelés fokozatos növelése differenciált
fejlesztéssel;

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való
törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése,
személyre szóló, fejlesztő értékelésük;
 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatívinteraktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat;
 a
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 a tanuló fogékonnyá tétele saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok,
majd a nagyobb közösségek értékei iránt.
16.5 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat 5-6. évfolyamán folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai
tanuláshoz, a tanulmányi eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Feladataink:
 nevelő-oktatómunkában tovább folytatjuk az előző évek munkáját, a
képességek, a készségek, a tanulási eredményességhez szükséges
kulcskompetenciák és képesség-együttesek fejlesztését;
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
fejlesztjük a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait
 a szakrendszerű oktatásban hangsúlyt kap a tudástartalmak megalapozásának
folytatása;
 előtérbe kerül a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, amelyben az
eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak a differenciált tanulásszervezési
eljárások;
 az ismeretszerzés folyamatában a képi fejlesztés kerül előtérbe, amely a
tapasztalat-szerzésre, a felfedezésre épül.
16.6 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat 7-8. évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az egész életen át tartó tanulás képességeinek
megalapozása. Ebben a szakaszban hangsúlyos feladat a sikeres pályaválasztásra történő
felkészítés.
Feladataink:
 a tanulási stratégiák megválasztásában kiemelt feladatot kap az életkori
jellemzők figyelembe vételével az ismeretek tapasztalati megalapozása
mellett az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás képességeinek
fejlesztése;
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz;
 a

digitális technológiával támogatott
alkalmazása a tanítási órákon;

oktatási

módszerek

rendszeres

 a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a
továbbtanulásra történő felkészítés;
 az egyénre szabott tanulási lehetőségek térnyerése;
 az önművelésre, az önálló gondolkodásra, a tanulási tevékenység tudatos
alkalmazására nevelés;
 az együttműködésre építő kooperatív tanulási technikák és tanulásszervezési
módok fejlesztése, bővítése;
 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztésével az együttműködés képességeinek alakítása a társas
kapcsolatokban;
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 az egészséges életvitel kialakításához biológia, testnevelés és osztályfőnöki
órákon nyújtunk információkat és tanácsokat;
 szaktárgyi és osztályfőnök órákon is előtérbe kerül a pályaorientáció és a
felnőtt életre nevelés.

17 Mindennapos testnevelés
1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
2. Ennek alapján - az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést
heti öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok
valamelyikével teljesíthet:
 a

kerettanterv testnevelés tantárgyra
meghatározott tanórán való részvétellel,

vonatkozó

rendelkezéseiben

 iskolai sportkörben való sportolással,
 versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal
rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló
kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a
sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei
között szervezett edzéssel.

Tanórán kívüli órakeretből lehetséges kínálat (tanévenként tervezve)
Tevékenység
Sportszakkörök

Gyógytestnevelés

SKC
Labdarúgás –
Bozsik program
intézményi és
egyesületi
program

Vízisport és
Vitorlás Egyesület
Tömegsport

Tartalom
Játékos
képességfejlesztés
Szivacslabda/
Kézilabda szakkör
Elváltozás vagy
tünetcsoportnak
megfelelő
foglalkozások
Kézilabda lány

Érintett osztályok
Heti óraszám
Alsó tagozat
1-2 óra

Labdarúgás 1.
korcsoport
Labdarúgás 2.
korcsoport
Labdarúgás 3.
korcsoport
Labdarúgás 4.
korcsoport
evezés

2 csoport szűrés
alapján (max. 16
fő)

2 óra

Felső tagozat

2 óra

1-2. osztály fiú

2-2 óra

3-4. osztály fiú
5-6. osztály fiú
7-8. osztály fiú
5-8. évfolyam

labdás
felső tagozat
képességfejlesztés
labdarúgás

1-2 óra

3. A testnevelés órák keretében a Holovits György Evezős és Ergométeres evezős
Program a helyi innovációs tevékenységről készült mesterpogramban tervezettek szerint
kerül bevezetésre.
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18 A
választható
tantárgyak,
pedagógusválasztás szabályai

foglalkozások

és

a

Iskolánkban a szülők gyermekeik számára az Etika vagy Hit- és erkölcstan tantárgy
tanulását választhatják. A kiskorú tanuló szülei minden év május 20-áig kötelesek
nyilatkozni, hogy gyermekük a történelmi egyházak által szervezett hit- és erkölcstan órán,
vagy az iskolában kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.
Az intézményben tartott hit- és vallásoktatást az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató
végzi.
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai
tartalmú foglalkozást szervez, amely a tanulók egyéni fejlődését szolgálják. Az egyéb
foglalkozások
időkereteit
a
foglalkozásokat
tartó
pedagógusokat
a
tanév
tantárgyfelosztásában határozzuk meg.
Az intézményben az alábbi egyéb foglalkozási formák működnek:
 napközi otthon,
 tanulószoba,
 szakkörök,
 tömegsport foglalkozások,
 énekkar,
 tanulmányi és sportversenyek, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok,
iskolák közötti verseny,
 differenciált egyéni
foglalkozás,

foglalkozás:

tehetséggondozás,

tantárgyi

fejlesztő

 könyvtári foglalkozás,
 sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs és rehabilitációs foglalkozásai,
 egyéb rendezvények tartása,
 közművelődési intézmények látogatása,
 színház-, múzeum-, kiállítás látogatás,
 kirándulás, túra, táborozás.
A foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, a nevelői igényeket a lehetőségek
szerint vesszük figyelembe. A foglalkozásra történő tanulói jelentkezés önkéntes, kivéve a
sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs és rehabilitációs foglalkozásai. A jelentkezés a
tanév elején történik, és egy tanévre szól.

19 A projektoktatás
19.3 Projekt – János vitéz – szövegértés – saját innováció
3 hetet meghaladó projekt – 5. évfolyamon
A mű köré felfűzött összefüggések feltárása során - átlépve a hagyományos tantervi oktatás
kereteit – előtérbe kerül a kooperativitás és együttműködés, teret kap a kreativitás, a
kompetenciák integrált fejlesztése. A tanulók képességeiknek megfelelően vesznek részt a
projekt iskolai, illetve iskolán kívüli programjain.
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Módszerek, szervezési módok:
• Tantárgytömbösítés
• Projektoktatás
• Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül
• Három hetet meghaladó projekt (Önálló intézményi innováció)
• IKT alapú oktatás a bevont tanulócsoportok implementációban érintett óráinak 25%-a,
digitális tartalmak, taneszközök alkalmazása.

 Lehetőséget ad:
o multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások szervezése, amelyek
megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a
tudnivalók integrálásával ismerkednek meg,
o a teamtanításra, amely a több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó
foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg, tehát arra is van elvi
lehetőség, hogy egy-egy órát több pedagógus egyidejűleg tarthasson.
19.4 Témahetek
A témahetek pedagógiai eredményei:
 Kialakul és növekszik a munka során a személyes érintettségből adódó
motiváltság.
 Kölcsönösen pozitív irányba változik a diák-tanár viszony.
 Növekszik az önbizalom, magabiztosság, amely újabb cselekvésre ösztönöz.
 Csökkennek a magatartási anomáliák.
 Fejlődik a cselekvő- és szervezőképesség és az önálló ismeretszerzés
képessége.
 Az azonos cél elérésének tudata biztosítja a magas fokú szocializációt.
 A csoportmunkák során erősödik az egymásra figyelés, az esetleg periférián lévő
tanulók is
 bekapcsolódhatnak a közös tevékenységbe.
A témahét, mint nem hagyományos tanórai foglalkozás nagyszerű eszköze lehet a
különböző tudományterületek széleskörű és sokszínű megismertetésének a diákok körében.
A témahetek során lehetőség nyílik:
o multidiszciplináris órák tartására, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több
tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg,
o a teamtanításra, amely a több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó
foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg, tehát arra is van elvi
lehetőség, hogy egy-egy órát több pedagógus egyidejűleg tarthasson.
A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő
szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos,
élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására.
A témaheteket az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a tanév rendjéről szóló
rendeletben az alábbi időpontok szerint hirdette meg:
 pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
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 digitális témahét
 fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
Intézményünk az éves munkatervében meghatározott módon vesz részt a témahetekhez
kapcsolódó programokon, illetve megszervezi a tantervben előírt, az adott témával
összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat.
20 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése, az iskolai írásbeli,
szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az iskolai számonkérés rendje
Általános elvek
 Számon kérni csak olyan ismereteket szabad, amelyet megtanítottunk, illetve
amelyhez a tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott.
 A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának
hiányosságára) kell irányulnia. Lehetőséget kell adni a tanulónak –
számonkérés során kiderült hiányosságok pótlására, a hibák javítására.
 A bizonyítottan részképesség-hiányos diszlexiás, diszgráfiás, és diszkalkuliás
tanulókat nem értékeljük a szakvéleményben megfogalmazott ajánlás szerint.
 Az e-naplóban a tanulók érdemjegyeit az értékelés módjának megfelelően
különböző színekkel jelöljük, illetve különböző súlyozással számítjuk. (Pl.:
témazáró dolgozatok 200% súlyozással és piros színnel jelölve.) Az adott
érdemjegy súlyozása, értékelés módja és témája a tanuló és szülő számára
az e-naplóban az adott érdemjegynél látható.

20.3 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
Az iskola a nevelő-oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának, magatartásának és szorgalmának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
A tanuló tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének szempontjai:
 a tanuló iskolai munkája;
 a helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje, az egyes
tantárgyakban nyújtott teljesítménye.
A tanulmányi munka ellenőrzését, értékelését és minősítését az alábbi követelmények
szerint végezzük:
 törekszünk arra, hogy az objektív ellenőrzés, értékelés tájékoztassa a tanulót,
a szülőt és a pedagógust a munka eredményéről,
 az ellenőrzés, értékelés során a lényeges tudásbeli elemeket és szinteket
viszonyítjuk a kerettantervben és a helyi tantervekben meghatározott
továbbhaladás feltételeihez,
 a

képességfejlesztés érdekében a tanuló önmagához
előrehaladását, vissza-esését figyelemmel kísérjük,

viszonyított

 kiemelten kezeljük a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztését,
 az ismeretek alkalmazását a mindennapokban való eligazodáshoz kapcsoljuk.
20.4 A tanuló tanulmányi munkája ellenőrzésének módja
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 A tanuló tanulmányi teljesítményének és előmenetelének ellenőrzését és
értékelését a kerettantervben és a helyi tantervekben előírt követelmények
alapján végezzük.
 Az előírt követelmények teljesítését az egyes tantárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája és gyakorlati
tevékenysége alapján ellenőrizzük és értékeljük.
20.5 A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének formái
 szóbeli és írásbeli feleletek: tények, leírások, fogalmak, szabályok, törvények,
összefüggések, kísérletek, önálló kiselőadások;
 írásbeli beszámolók: teszt, feladatlap, évközi dolgozat, évközi mérések;
 a tematikus egységek végén (témazáró), a fejlesztési szakasz végén
összegző, lezáró mérések;
 gyakorlati tevékenységbe épített számonkérés, kísérletek, mérések,
készségek, munkafolyamatok egyes műveleteiben elért gyakorlottság
mérése,
 az új tanulásszervezési eljárások során készült produktumok, illetve azok
alapján készült beszámolók: projektnapló, témanapló, plakát, prezentáció.
20.6 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon
Az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében tanév közben a tanuló tanulmányi
munkáját minden tantárgyból szövegesen értékeljük. A szöveges értékelés - minősítés
fokozatai iskolánkban (a tanuló teljesítményétől függően):
 kiválóan teljesített
 jól teljesített
 megfelelően teljesített
 gyengén teljesített
 felzárkóztatásra szorul
Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint 2. évfolyamon félévkor a tanuló munkáját az
egyes tantárgyakhoz készült szöveges értékelőlapon értékeljük.
A tantárgyi teljesítmények teljesítését tükröző értékelő lapokon egy-két mondatos nevelői
észrevételt is teszünk a tanuló személyiségfejlődésével kapcsolatosan. A megjegyzéseknek
fejlesztő, biztató hangvételű nevelői észrevételeknek kell lenniük, melyek tükrözik a tanuló
önmagához mért fejlődését, társas kapcsolatait. Így lehet a szummatív, kritériumorientált
minősítés személyre szabott.
A 2. évfolyam második félévétől és a 3-8. évfolyamon a tanulók teljesítményét és
előmenetelét tanév közben minden tantárgyból érdemjeggyel minősítjük.
A 2. évfolyam végén, valamint az 3-8. évfolyamon félévkor és év végén a tanulók
teljesítményét és előmenetelét osztályzattal minősítjük. Félévi és tanév végi érdemjegyek
meghatározásánál a következő értékelési rendszert vesszük figyelembe:
•

amennyiben a tantárgyi átlag nem éri el a x,5-et, a rosszabb;

•

x,75-tól a jobb érdemjegyet kapja a tanuló;

• x,5 - x,75 között a pedagógus joga eldönteni a tanuló egyéni képességei, tanuláshoz
való hozzáállása alapján, hogy melyik érdemjeggyel minősíti a tanuló munkáját.
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3-8. évfolyamon az adott félév során szerzett érdemjegyek és az év közbeni tanulmányi
munka alapján kell meghatározni. A tanév végi érdemjegyek meghatározásakor figyelembe
vesszük a tanuló egész tanév során nyújtott teljesítményét.
A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének értékelése és minősítése az egyes
évfolyamokon minden tantárgyra kiterjed. A tanuló munkáját, előmenetelét folyamatosan
értékeljük. Ennek érdekében
 minden tanulónak egy-egy témakörön belül legalább két érdemjegyet kell
szereznie,
 a

tanuló munkáját havonta
minősítéssel kell értékelni.

legalább

egy

érdemjeggyel,

szöveges

Az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgy lényegi funkciója az értékközpontú magatartás és
viselkedés fejlesztése, az erkölcsi értékek alakítása, ezért a tantárgy értékelésének módja
eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az értékelés, minősítés legfontosabb része a
cselekvő tanulói részvétel. Osztályzattal értékeljük a tanuló egyéni és közös feladatokban
való részvételét, egy-egy konkrét tevékenységét, valamint tanulói portfolió készítését. Az
értékelést nem befolyásolhatja a személyes vélekedés minősítése.
A Hit- és erkölcstan tantárgy értékelése is osztályzattal történik. A tanulók értékelését a
hitoktatók végzik. Rendszeresen konzultálnak (megbeszélések, szakmai egyeztetések,
kölcsönös óralátogatások, értékelési szempontok) az erkölcstant tanító pedagógussal.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
 jeles (5)
 jó (4)
 közepes (3)
 elégséges (2)
 elégtelen (1)
20.7 Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az iskolai számonkérés rendje
Az szóbeli és írásbeli számonkérés kiterjedhet a régebben tanult tananyagokhoz kapcsolódó
követelményekre is. Emellett azonban figyelembe vesszük, hogy a tanuló képességei,
eredményei hogyan változtak - fejlődtek-e vagy hanyatlottak - az előző értékelés óta.
A nevelők a tanulók munkáját magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv,
környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, történelem, fizika, kémia tantárgyak
ellenőrzésénél egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik:
 a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében a követelmények elsajátítását
szóbeli felelet formájában többször ellenőrzik,
 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és
követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.
Ének-zene, vizuális kultúra, informatika, technika és életvitel tantárgyakból a követelmények
teljesítésének ellenőrzését gyakorlati tevékenységhez is kapcsoljuk. A testnevelés
követelményeinek elsajátítását kizárólag gyakorlati tevékenységek révén ellenőrizzük.
A szakértői véleménnyel rendelkező tanulók értékelésénél figyelembe vesszük a rájuk
vonatkozó irányelveket.
A tanuló tanulmányi munkájának és teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli munkáinak, dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az el64
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ért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását az adott tantárgyat tanító
nevelők a következő arányok alapján végzik:
Teljesítmény

Érdemjegy

Szöveges minősítés

0-33 %:

elégtelen (1)

felzárkóztatásra szorul

34-50 %:

elégséges (2)

gyengén megfelelt

51-75 %:

közepes (3)

megfelelt

76-89 %:

jó (4)

jól megfelelt

90-100 %:

jeles (5)

kiválóan megfelelt

20.8 Értékelési gyakorlatunk
Diagnosztikus mérést alkalmazunk a helyzetfeltárás céljából a nevelési oktatási folyamat
adott szakaszába lépéskor, az iskolakezdéskor, tanév elején vagy egy-egy új tanuló
érkezésekor, illetve kirívó eredménytelenség esetén. Diagnosztikus méréssel információkat
szerzünk a tanulók képességeiről, előzetes tudásáról, ismereteiről. Ezek hatékony segítséget
nyújtanak a pedagógiai tervező munkához, a tanmenetek, tematikus tervek és fejlesztő
programok írásához. A diagnosztizálás a tanítás-tanulás folyamatát végig kísérő
tevékenység, amely fejlesztő célokat szolgál a tanulók között fennálló különbségek miatt.
A tartós fejlesztésre, egyéni foglalkozásra szoruló tanulók esetében a diagnosztizáláshoz
egyéni lapokat használunk. A lapokon az állapot és a fejlesztés eredményeinek rögzítése
történik.
Formatív értékelés
A formatív értékelés célja a nevelési-oktatási folyamat közben jelentkező tanulási
nehézségek feltárása. Így lehetőség nyílik az azonnali korrekcióra. Megerősítő szerepe is
van. Folyamatos visszajelzést kapunk munkánk hatékonyságáról, a tanuló taníthatóságáról,
tanulási képességeinek fejlődéséről.

Szummatív értékelés
Szummatív értékelést alkalmazunk egy-egy nagyobb témakör lezárásakor, félévkor, év
végén, egy tantárgy tanulásának befejezésekor. Funkciója az eredmények megállapítása,
összesítése a kitűzött célokkal.

20.9 Intézményünk mérési rendszere
A mérés-értékelés minden tanulási folyamatnak kulcseleme. Az értékelés minősége
jelentősen befolyásolja a tanulási folyamatot, a tanuló személyiségének alakítását, a tanuló
önértékelését és motivációját, ezért a tanulói teljesítmények értékelése kiemelt figyelmet
érdemlő, felelősségteljes feladat. Célja, hogy meggyőződjünk arról, hogy a tanulók elérték-e
a kitűzött célokat, azaz a meghatározott és kívánt tanulási eredményeket.
Kulcskompetenciák mérése matematika és eszközhasználat, szövegértés 4. 5. és 7.
évfolyamon az OKÉV mérések időpontjában.
Idegen nyelvi mérés 5. és 7. évfolyamon az országos idegen nyelvi mérés időpontjában.
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Céljaink:
 Az alapos tanulói megismerés, az eredmények szaktanárok általi összegzése,
elemzése, következtetések levonása.
 A fejlődés nyomon követese.
 Bemutatni, hogy a tanulók az előző évekhez képest hogyan teljesítettek, ebből
következtetések levonása, fejlesztendő területek kijelölése a következő tanévre.
 Az
egyéb
foglalkozások,
tantárgyi
tananyagtartalmának kiegészítése.

felzárkóztató

foglalkozások

 A napközis foglalkozások szabad tanulási idejének hasznosítása.
 Az országos méréseken való szereplés javítása.

21 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének
elvei
Iskolánkban az engedélyezett időkeret terhéig, az osztálylétszám függvényében.
A csoportbontás jogszabályi keretét 2011. évi CXC. törvény 4. sz. melléklete tartalmazza.
A létszám számításánál a nevelési létszámot vesszük figyelembe.
A tanuló iskolai tanulmányai alatt 1 idegen nyelvet tanul órarend szerint, melyet az iskola 2.
tanévének végén (májusban) választ az angol és a német nyelv közül.
Felvétel az idegen nyelvi nívócsoportba
4. osztály végén a nyelvtanárok a tanulók nyelvórán addig elért eredményei, és külön mérés
alapján sorolják alap, illetve nívócsoportba a tanulókat. A csoportok alakításánál figyelembe
veszik az osztálytanítók javaslatait, valamint az arányos csoportlétszámokat.
Csoportelosztás a matematika, ill. magyar alap és nívó csoportba.
A csoportok kialakítását a szaktanárok végzik a volt osztálytanítókkal, osztályfőnökökkel,
igazgatóval és igazgatóhelyettessel együtt a tanulmányi eredmény alapján az 5. évfolyamon
(szept. 15-ig).

TANTÁRGY

CSOPORTBONTÁS ELVE

magyar nyelv és irodalom/ matematika

Képességek szerinti bontás. A csoportok
átjárhatók a féléves értékelések alkalmával.
Javaslatot tehet az osztályfőnök és a
szaktanár, a szülő is kérelemmel élhet, az
intézményvezető dönt.
Képességek szerinti bontás figyelemmel a

idegen nyelv

informatikát/ életvitel és gyakorlat
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22 Az egészségneveléssel
tevékenységeink

kapcsolatos

elveink,

feladataink,

„Az egészség érték” – „Tökéletesülni – tökéletesíteni!”
Olyan intézményben kívánunk tanulni és tanítani, ahol az iskola tárgyi környezete, az emberi
kapcsolatok minősége egészségtámogató, egészségbarát.
22.3 Az iskola egészségnevelési elvei
Egészségnevelésünk célja, a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezzenek egy
személyes és környezeti értelemben egyaránt célszerű, a lehetőségeket és veszélyeket
felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez.
Iskolánkban az egészségnevelés az egészségvédő ismeretek átadására, az
egészségfejlesztő képességek és készségek kimunkálására és az egészségkultúra
fejlesztésére irányul.
Egészségnevelő munkánk alapvető feladatának tekintjük a családokkal együttműködve,
hogy tanulóinkat életük egészséges irányítására, szükség esetén magatartásuk
megváltoztatására késztessük. Fontos számunkra, hogy tanulóink elfogadják, az élet és az
egészség minden ember semmi mással nem pótolható értéke, melyet védeni, megőrizni,
fejleszteni szükséges.
Olyan személyiségtulajdonságokat szeretnénk kialakítani és fejleszteni, mint:
 az önkiszolgálás, az önellátás képessége és készsége,
 az önvédelem, az egészségvédelem képessége és készsége,
 az önismeret, önfegyelem, az önértékelés, önbecsülés és az önfejlesztés
képessége és készsége, konfliktuskezelés.

Az egészségnevelés céljainak megvalósításában támaszkodunk az osztályfőnök, a szülők, a
védőnő, az iskolaorvos, az iskolapszichológus és a gyermekvédelmi szakemberek
együttműködő segítségére, civil szervezetek és a lakókörnyezet közreműködésére.
22.4 A testi egészségvédelemre nevelés iskolai feladatai:
 a személyes higiénére nevelés: tisztálkodás, testápolás, helyes táplálkozás,
kulturált étkezés, higiénés magatartásra való szoktatás
 a környezet tisztaságára nevelés: az otthon, az iskola és közvetlen környezete
tisztaságának megóvása, a személyes taneszközök tisztasága, rendben
tartása
 az egészségvédő szokásrendszer kialakítására nevelés: a fertőző betegségek
megelőzése és egyszerűbb rendellenességek kifejlődésének megelőzése
 testedzés, mozgásszokások alakítása, mozgáskészség fejlesztése; erőnlét,
állóképesség, ügyesség, gyorsaság, kézügyesség,
 a balesetek megelőzésére nevelés: baleseti helyzetek és veszélyforrások
felismerése és elkerülésének lehetősége otthon és az iskolában, a
szabadidős tevékenység közben, közlekedési szabályok ismerete és
betartása.
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22.5 A tanulók lelki egészségének védelme:
A lelki egészségvédelem
fejlődésének biztosítása.

iskolai

célja:

tanítványaink

egészséges

személyiség-

A lelki egészségvédelem iskolai feladatai:
 az egészséges életvezetés és életmód kialakítására nevelés: egészséges
napirend, életrend, stressz-elviselés, kezelés és feldolgozás,
 a családi életre nevelés,
 az egészségre káros és a függőségekhez vezető szokások kialakulásának
megelőzése (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás),
 a részképesség-zavarból és a tanulási nehézségekből adódó magatartási
problémák, hiperaktivitás, agresszió, deviancia, a gátlások kialakulásának
megelőzése, szükség szerinti kezelése,
kudarctűrés képességének fejlesztése,


az egészséges életmódban a tudatosság szerepének hangsúlyozása,

 érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása,
 kedvező légkör működtetése az osztályközösségekben és más iskolai
közösségekben is. Az iskolai erőszak megelőzése.
Az egészségnevelés és egészségfejlesztés iskolai céljainak meghatározásakor építünk saját
környezetünk adottságaira és a kockázati tényezők ismeretére - iskolaépület, lakókörnyezet,
a tanulók szociokulturális helyzete -, a közlekedés veszélyforrásaira. Az egészségnevelési
programunkban kiemelt helyen szerepel a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulókkal
való foglalkozás.
Ismeretek nyújtásával a tanulók felkészítése:


képesek legyenek lelki egyensúlyuk megóvására,



társas viselkedésük szabályozására, konfliktusok kezelésére,

Ismeretek nyújtásával, negatív példák bemutatásával és elemzésével a tanulók motiválása
és segítése a káros, függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.

22.6 Az egészségnevelés iskolai színterei, módszerei
Iskolánkban az egészségnevelő és egészségfejlesztő tevékenység szoros kölcsönhatásban
áll a személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés pedagógiai feladataival, az értelmi
képességek fejlesztésével, az érzelmi és az erkölcsi neveléssel. Hangsúlyos figyelmet
fordítunk az akarati tulajdonságok és az önuralom fejlesztésére, az empatikus és a
segítőkész magatartás kialakítására, fejlesztésére és a gyakorlati életre nevelésre.
Az egészségnevelés iskola színterei:
 tanórai egészségnevelő és oktató munka,
 tanórán kívüli egészségnevelő munka.
22.7 Egészségnevelés a tanórákon
Iskolánkban valamennyi tantárgy feladata a tananyaghoz kapcsolódó egészség-kultúra
ismereteinek átadása, azok fejlesztése és állásfoglalások közvetítése. A Kerettanterv
tantárgyi programja alapján a Helyi tantervbe integráljuk a különböző tantárgyakban
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meghatározott tananyagot és követelményrendszert. Az intézmény minden pedagógusának
feladata tanított tantárgya tanmenetében megjeleníteni az adott évfolyamon az egészség
védelmével, megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos nevelési-oktatási tartalmakat, a
tananyagot és a fejlesztési követelményeket.
Iskolánkban kiemelt szerepet kap a tanulók egészségnevelésében 5-8. évfolyamon az
osztályfőnöki óra. Az osztályfőnöki órát az egészségre nevelés jelentős színterének
tekintjük. Sajátos nevelési lehetőségeit mind a közösségfejlesztés, mind a
személyiségfejlesztés terén kihasználjuk:
 az osztályközösségben az életkornak megfelelő egészségi, társasági, etikai,
szociális szabályok megtanításában,
 az egészségvédelem mindennapos gyakorlatában,
 a

tudatos egészségmegőrzéshez
kialakításában és fejlesztésében.

szükséges

személyiségtulajdonságok

Minden osztályfőnök feladata a tanulók életkori adottságainak megfelelő egészségvédő,
egészségfejlesztő ismeretközlés, a személyes motívumokat és magatartásformát alakító
tanács-adás. Az osztályfőnöki órák egészségfejlesztéssel kapcsolatos témaköreit és
óraszámát az iskola helyi tanterve tartalmazza.
22.8 Tanórán kívüli egészségnevelés lehetőségei iskolánkban
 tanulmányi kirándulások
 nyári táborok
 természetjárás
 jeles napok: Föld napja, Madarak és fák napja, Állatok napja, ásványkiállítás
 iskolai és területi sportversenyek
 az iskola barátságos, esztétikus belső és külső környezetének kialakítása
 tisztasági verseny – Iskolakupa
 szelektív hulladékgyűjtés

22.9 Az egészséges életmódra nevelésünk tevékenységrendszere
Az egész napos nevelés-oktatás során megtervezzük, megszervezzük az egészséges
életmódhoz szükséges tanulói napirendet, életrendet, a tanulás és az aktív pihenés
váltakozását. Lehetőséget adunk arra, hogy a tanulók megismerjék és következetesen
gyakorolják az egészségvédelem általuk is teljesíthető normáit.
A mindennapos testnevelés biztosításával, játékos, mozgásos tevékenységek előtérbe
állításával ösztönözzük tanulóinkat a rendszeres testmozgásra, testedzésre: testnevelési
órák, játékos egészségfejlesztő testmozgás 1-4. évfolyamon, sportköri foglalkozások,
tömegsport foglalkozások, úszásoktatás. Tanévenként egy alkalommal mérjük a gyermekek
fittségét, fizikai erőnlétét.
Megismertetjük tanulóinkat a személyes higiénés kultúra alapjaival, melyet az önellátás
során gyakoroltatunk; étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás. Az önkiszolgálás során
gyakoroltatjuk és fejlesztjük a kulturált étkezési szokásokat és magatartásformákat.
Törekszünk az egészséges táplálkozási szokások kialakítására, az egészséges ételek iránti
igény felkeltésére. Részt veszünk az Iskolatej és az Iskolagyümölcs programban.
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Megismertetjük tanulóinkat a lehetséges baleseti forrásokkal az iskolában és az iskola
közvetlen környezetében, valamint az otthonukban. Segítjük diákjainkat a balesetveszélyes
helyzetek felismerésében, elkerülésében.
A diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek közreműködésével és irányításával az
éves munkatervükben meghatározott Környezetünk és egészségünk programnapokat (Kegprogram) szervezünk. A programokat színes tanulói tevékenykedtetésre építjük, az életkori
sajátosságokhoz igazítjuk. A tanulók által készített gyűjteményeket, tablókat, rajzokat,
plakátokat rendszeresen kiállítjuk a folyosói faliújságon és a vitrinekben.
A tanuló helyes életvezetésének, szokásrendjének kialakításában együttműködünk a szülői
házzal, támaszkodunk az otthonról hozott pozitív szokásokra. Az egészséges életmódra
nevelésben szükség esetén tanácsot adunk a családoknak.
Mentálhigiénés és egészségnevelési programokat építünk be a tanórai és a tanórán kívüli
tevékenységrendszerünkbe. Az életvezetési ismeretek átadásában támaszkodunk a védőnő
segítségére. A függőséghez vezető szokások megelőzése érdekében bekapcsolódunk
kerületi és országos, a dohányzást és az alkoholfogyasztást megelőző, drogmegelőzési és
az otthoni baleseteket megelőző programokba.
Kapcsolatot alakítunk ki különböző szervezetekkel, intézményekkel, igénybe vesszük szűrő,
tanácsadó és egészségnevelő tevékenységüket:
 Iskola- egészségügyi szolgálat: segítségükkel megszervezzük a tanulók
egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatát, az egészségvédő és
mentálhigiénés programok szervezésébe, lebonyolításába bevonjuk az
iskolaorvost, a védőnőt, az iskolapszichológust.
 Rendőrség: bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági programok,
 ÁNTSZ: fertőző betegségek megelőzése, iskola-egészségügyi előírások
betartatása.
o Az egészségneveléssel kapcsolatban a következtető tájékoztatási
fórumokat biztosítjuk a szülők és a lakókörnyezet számára:
o szülői értekezleten és fogadóórán egészségnevelési ismeretek és
tanácsok adása az adott korosztályra vonatkozóan,
o a különböző egészségvédelmi társadalmi szervezetek és mozgalmak
felhívásainak közzé tétele, egészségvédelmi programok ismertetése,
o felvilágosító előadások szervezése igényfelmérés alapján a szülők és
a lakóközösség részére.

23 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos
mérések sorába. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) bekezdésének értelmében kell eljárni a
mérés elvégzése tekintetében.
Minden tanévben az Nkt. alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai
állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a
felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók esetében az adott tanévben január 9. és április 27. között kell megszervezniük. A
mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények június 1-jéig töltik fel a
NETFIT® rendszerbe.
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A fizikai képességek folyamatos, fokozatos teljesítésére nagyobb gondot kell fordítani.
Tudatosítani kell a tanulókban a mozgásos tevékenységek, a testnevelés és a sport
preventív értékeit. El kell érni, még a kevésbé jó biológiai és testi adottságokat öröklő tanuló
esetében is, hogy a sportolás iránti igényük, szeretetük olyan erős és szilárd legyen, hogy
tanulmányaik befejezése után is a rendszeres sportolás állandó életmódelemük legyen.

24 A környezeti neveléssel
tevékenységeink

kapcsolatos

elveink,

feladataink,

24.3 A környezeti nevelés célja
a természetet, az épített és a társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer
érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása, mely magában foglalja:
 a környezettudatos magatartásra nevelést,
 a környezetért felelős életvitel kialakítására nevelést,
 a környezet védelmét,
 a természet védelemét,
 a bioszféra, az ember fennmaradását elősegítő nevelői tevékenységet.

Az iskolai nevelő-oktatómunka során:
 megalapozzuk és bővítjük a tanulók emberre, a természetre és a környezetre
vonatkozó ismereteit
 felkészítjük a tanulókat a környezeti értékek megteremtésére és értékként való
kezelésére,
 a környezet alakításával és védelmével kapcsolatos helyes tanulói magatartás
megalapozása és formálása.

Nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk a természetet, a Földet szerető, féltő és
védő gondolkodásmód kialakítására, az embert, a természetet és a környezetet óvó
cselekvési kultúra megalapozására.
24.4 A környezeti nevelés feladatai iskolánkban
A környezeti nevelésünk során:
 megalapozzuk és formáljuk a környezetbarát magatartás viselkedési szokásait
és normáit,
 megalapozzuk és fejlesztjük a környezeti gondolkodás képességeit,
 bemutatjuk az élővilág sokszínűségét, egyedi, megismételhetetlen voltát, az
ember felelősségét az élővilág és a természet szépségeinek
megőrzésében,
 kialakítjuk tanulóinkban a szűkebb és a tágabb környezet megismerésének
igényét,
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 megismertetjük tanulóinkat a közvetlen környezetünk természeti és az ember
által alkotott értékeivel, gondjaival,
 példát mutatunk diákjainknak szűkebb
lehetséges megoldási módjaira,

környezetünkben

a

problémák

 fejlesztjük a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi
viszonyulást,
 alakítjuk és formáljuk tanítványaink értékszemléletét és felelősségtudatát
önmagukkal és környezetükkel szemben.

Olyan tanulókat szeretnénk nevelni, akik
 saját magukkal és környezetükkel harmóniában élnek,
 szeretik és megbecsülik a természetet,
 ügyelnek saját és iskolai környezetük tisztaságára, épségére és szépségére,
 büszkék lakókörzetük, a kerület természeti és épített értékeire,
 a víz és a villany takarékos felhasználására törekszenek az iskolában és az
otthonukban,
 képesek társaikkal együttműködni környezetük megóvása és alakítása
érdekében.
A környezeti nevelés iskolai programja igazodik az iskola személyi, tárgyi feltételeihez, az
intézmény társadalmi környezetéhez.
A környezeti nevelés céljainak és feladatainak megvalósításában támaszkodunk a szülők és
a lakókörnyezet segítő együttműködésére, az iskola minden munkatársának személyes
példamutatására.

24.5 A környezeti nevelésünk iskolai színterei, módszerei
Iskolánkban a környezeti nevelés pedagógiai feladatai és tevékenységrendszere szoros
kölcsönhatásban áll:
 az értelmi képességek fejlesztésével,
 az érzelmi és az erkölcsi neveléssel,
 a személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés iskolai feladataival,
 az egészségnevelés tevékenységrendszerével,
 a gyakorlati életre neveléssel.
Az iskolai környezeti nevelés tevékenységeinek megszervezése során, a tanítás-tanulás és
a cselekedtetés módszereinek megválasztásában figyelembe vesszük a tanulók életkori
sajátosságait. Építünk tanítványaink kíváncsiságára, megismerési vágyaira, a
versenyszellemre és a gyűjtőszenvedélyre, az öntevékenységre, a nagyobbak kritikus
szemléletére. A környezeti nevelés tanórán és tanórán kívül alkalmazott módszereinek
megválasztásában alapelvnek tekintjük:
 a játékosságot,
 a tanulói megfigyelésen és tapasztalaton alapuló ismeretszerzést,
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 a tanulói cselekedtetést,
 pozitív élmények közvetítésével az érzelmekre ható tevékenységrendszer
kialakítását,
 a személyes példaadást,
 a mozgósítást a tanítási órán kívüli programokban való részvételre.
Környezeti nevelésünk iskolai színterei:
 az iskolai környezet: az iskola épületének, berendezésének, tárgyainak
környezetkultúrája, esztétikája - Iskolakupa
 a tanórai keretben végzett környezeti nevelés: a tantárgyakba beépített
környezeti nevelés, osztályfőnöki óra
 a tanórán kívüli környezeti nevelés.
24.6 Az iskolai környezet alakítása
Az iskolai környezet alakítása, tantermek tisztasága és szépségversenye: havonta több
alkalommal értékelésre kerülnek a tantermek, amit előre lefektetett szabályok alapján kijelölt
kollegák pontoznak. A tanév végén a legtöbb pontot elért osztály megkapja az Iskola-kupát,
mely évről évre vándorol. Tanulóinkat bevonjuk az iskola egész környezetének alakításába,
a tanterem, a folyosó és az udvar szépítésébe, karbantartásába, virágosításába,
taneszközeinek rendben tartásába.
Az osztályközösségekben kialakított felelősi rendszer - tisztasági-, virág-, szekrényfelelős
stb. – közreműködésével és segítségével ügyelünk a tisztaság megóvására az iskola
különböző helyiségeiben és tereiben, a tantermekben, a folyosón, a mellékhelyiségekben, az
ebédlőben, a tornateremben és öltözőben, s az udvaron is.
A tanórai környezeti nevelőmunka
Iskolánkban minden pedagógus és valamennyi tantárgy feladata a tanulók tudatos
környezeti nevelése.
Az intézmény valamennyi nevelőjének feladata szaktárgya tanmenetében, feladat- és
foglalkozási tervében megjeleníteni a környezeti neveléssel kapcsolatos nevelési-oktatási
tartalmakat; a tananyagot és a fejlesztési követelményeket, az alkalmazott módszereket.
A környezeti nevelés kiemelt tantárgyi feladatai intézményünkben:
természettudományi tantárgyak:
 az élő és élettelen természetre vonatkozó ismeretek átadása, közvetítése,
 a természettel kapcsolatos tanulói attitűdök megalapozása, fejlesztése,
társadalomtudományi és humán tantárgyak:
 az

ember-környezet
bemutatása,

kapcsolat

története,

sajátosságainak,

tényeinek

 a társadalom környezeti problémáinak felismeréséhez és megoldásához
szükséges ismeretek, fogalmak közvetítése és készségek fejlesztése,
 az ember és a természet harmóniájának megjelenítése a humán tárgyakban.
technika-életviteli tantárgyak:
 a hétköznapi életvitel helyes szokásrendszerének bemutatása a gyakorlatban,
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 az ember, a környezet és a technika kapcsolata, az ember felelőssége az
energiagazdálkodásban,
művészeti tantárgyak:
 a természet és kultúra kapcsolatának bemutatása,
 a természet és az ember által alkotott környezet érzelmi befogadásához
szükséges képességek alakítása,
testnevelés:
 a

környezet és
megérttetése,

az

egészség

szoros kapcsolatának

bemutatása

és

 a mozgás iránti igény felkeltése, szokásrend formálása.

24.7 Módszereink
A hagyományos tanulási módszerek alkalmazása mellett törekszünk sokféle, a tanulókat
cselekvésre és gondolkodásra késztető módszerek alkalmazására tanórán és azon kívül.
Kihasználjuk az iskola és közvetlen környezetének természeti adottságait, lehetőségeit.
Törekszünk egy témakör – pl. víz, levegő, Föld, energia, táplálkozás, hulladék, fogyasztás sokoldalú megközelítésére, a személyes tapasztalatszerzési lehetőség és kommunikációs
helyzet megteremtésére.
Lehetőséget teremtünk az élő és élettelen környezet közvetlen megfigyelésére
vizsgálatára, a megfigyelések életkornak megfelelő szintű elemzésére. A zöld területek
természetszerű élőhelyek megfigyeléséhez és szemléltetéséhez felhasználjuk
iskolaudvar, a margitszigeti vadaspark és az Állatkert adta lehetőségeket, állatkerti
múzeumi órákat tartunk.

és
és
az
és

Felhívjuk tanítványaink figyelmét a városi élet gondjaira, a közlekedés, a hulladékkezelés, az
energiafogyasztás problémáira. Tanulmányi sétákat teszünk szűkebb és tágabb
környezetünkbe.
Kezdeményezzük a természetvédelemmel, a környezetvédelemmel és az iskolai környezet
alakításával kapcsolatban a tanulói véleményformálást. Döntési helyzetek elé állítjuk
tanulóinkat játékos és drámapedagógia elemek, szituációs játékok tanórai alkalmazásával.
Az állásfoglalások ütköztetésével formáljuk a diákok vitakészségét, a környezet
megőrzésével kapcsolatos felelős magatartás alakulását.
Az egészséggel, az emberrel, az élő és élettelen környezettel kapcsolatos témák
feldolgozása során ösztönözzük a tanulói kiselőadást, a könyvtári gyűjtőmunkát.

25 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításával az a célunk, hogy iskolánkban
érvényesüljön:
 a diszkrimináció- és szegregációmentesség, az integráció biztosítása,
 a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók oktatási
és társadalmi integrációjának támogatása,
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 a minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása.
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása érdelében tiltunk minden közvetlen
és közvetett hátrányos megkülönböztetést, amely egy tanulót, vagy a tanulók egy csoportját
valós vagy vélt jellemzői - neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy
etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási
vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, életkora, társadalmi
származása) alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltjuk a zaklatás, a jogellenes elkülönítés és
megtorlás alkalmazásának minden formáját.
A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseink
Az oktatásba történő bekapcsolódás:
 Hirdetményt teszünk közé az intézmény honlapján és a szülői faliújságon a
beíratással kapcsolatban.
 Tájékoztatjuk a szülőket az induló első osztályról, az iskola pedagógiai
programjáról.
 Ismertetjük a Házirendet minden tanulóval a beiratkozáskor.
 Értesítjük a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint
illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket nem íratták be az iskolába.
Az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások
Minden tanulónak egyenlő feltételek mellett biztosítjuk az oktatáshoz kapcsolódó
szolgáltatásokat. A szolgáltatások igénybevételének módjáról, lehetőségéről, feltételeiről
minden tanulót, szülőt tájékoztatjuk:
 a tanórán kívüli egyéb foglalkozásokról: napközi, tanulószoba, szakkörök,
sportköri foglalkozások),
 a térítési díj ellenében igénybe vezető foglalkozásokról,
 az iskola helyiségeinek használatáról: tornaterem, könyvtár. számítástechnika
terem.
A tankötelezettség teljesítése, a mulasztásokkal kapcsolatos intézkedések:
 A tankötelezettség teljesítése érdekében igazolatlan mulasztás esetén a
jogszabályokban meghatározott intézkedéseket teszünk meg.
 Ha a szülő értesítése ellenére a tanuló ismételten igazolatlanul tanórát
mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve
keresi meg a tanuló szülőjét.
 A betegség vagy egyéb okból hiányzó tanulók esetében lehetőség szerint
kapcsolatot tartunk a tanulóval, a tanuló szülőjével az iskolai
tanulmányokban való előrehaladásról (tájékoztatás a tanórán vett
tananyagról, a munkafüzetben, illetve füzetben végzett óra munkáról). Az
igazolt mulasztás után szükség szerint korrepetálással, felzárkóztatással
segítjük a tanulót.
A követelmények teljesítése:
 A tanítási-tanulási folyamatban különböző tanulásszervezési megoldásokkal
biztosítjuk a tanulási esélyek egyenlőségét segítő szervezeti formákat, a
páros, a csoportos, a kooperációra épülő munkát.
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 A nevelőtestület minden tagja felelős azért, hogy tanítási módszerét a tantárgy
követelményeinek megfelelően, a gyermekek életkori sajátosságait és
sajátos igényeit figyelembe véve alakítsa ki.
 A

pedagógusoknak alkalmaznia kell a differenciált oktatás elemeit:
felzárkóztat, fejleszt és tehetséget gondoz az igényeknek megfelelően
tanórai vagy tanórán kívüli egyéb differenciálással.

 A tanulót az igazgató a kérelemre részben vagy egészen felmentheti az iskolai
kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel, ill. értékelés alól. A
felmentés feltételei közé tartozik, a tanuló egyéni adottsága, sajátos
nevelési igénye, sajátos helyzete.
A tanulói teljesítmény értékelése
 A tanulók értékelésének és minősítésének módját a teljesítmény objektív
értékelése
jellemzi.
A
tanuló
teljesítményének
értékelését
a
követelményekkel történő összehasonlítással végezzük.
 A szülőket az érdemjegyekről, a minősítésről az osztályfőnök, ill. a szaktanár
folyamatosan tájékoztatja. Indokolt esetben megkeressük a szülőt a tanuló
nem megfelelő előrehaladása miatt, a megfelelő teljesítmény és viselkedés
elérése érdekében.
 A tanuló magatartásának és viselkedésének következetes és folyamatos
értékeléskor alapelv, hogy minden pozitív változást megerősítünk
dicsérettel, jutalmazással. Min-den gyermeket önmagához képest
értékelünk. Az értékelés változatos formáit alkalmazzuk.
 A

szakértői véleménnyel rendelkező tanulók esetében a Nat-ban
meghatározott egységes fejlesztési feladatokat vesszük alapul. A nevelésioktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális
igényeihez igazodva szervezzük meg.

 A tanuló felzárkóztatási szükségességének, valamint a tehetség felismerése
osztályfőnök, illetve a szaktanár feladata.
Szülőket az osztályfőnökök, ill. a szaktanárok tájékoztatják a felzárkóztatás és a
tehetséggondozás lehetőségeiről és eredményességéről.
 A tanulóval és a szülővel való kapcsolattartás során kezdeményezzük a tanuló
felzárkóztatásban, ill. tehetséggondozásban való részvételét. Tájékoztatjuk
a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud
nyújtani a gyermek eredményes felkészüléséhez. Az iskola biztosítja a
felzárkóztatás tárgyi és személyi feltételeit.
 Amennyiben a tanuló a tőle elvárt, osztályának, sajátos igényének megfelelő
teljesítményt nyújtja a tanév során, magasabb évfolyamba lép.
 A tanulmányi követelmények nem teljesítése esetén a nevelőtestület dönt a
javítóvizsga, ill. az osztályozóvizsga letételének lehetőségéről. A szülőket
év végén az osztály-főnök és a szaktanár tájékoztatja a javító- és
osztályozóvizsga követelményeiről.
 Az évfolyamismétlés feltételeiről a szülőket az igazgató és az osztályfőnök
tájékoztat-ja a tanév végén.
A továbbtanulásra való felkészülés
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 A tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk a továbbtanulással kapcsolatos
feladatokról, a más intézmény által elvárt tanulmányi eredményekről,
tudásszintről.
 A továbbtanulásra való felkészülés érdekében pályaorientációs tevékenységet
folytatunk, a tanulók és a szülők igényei alapján felvételi előkészítő
foglalkozásokat szervezünk a 8. évfolyamon.
 A

pályaválasztásban
irányítjuk.

bizonytalan

tanulót

pályaválasztási

tanácsadásra

A családi háttérből fakadó esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölésére irányuló intézkedések:
 Családi háttér megismerése a fogadóórák, a szülői értekezletek,
családlátogatások keretén belül az osztályfőnök feladata. Az osztályfőnök
feladata, hogy
 felismerje a családi háttér iskolai végzettségből eredő támogatás hiányát,
 a

fogadóórák rendszerén keresztül
megfogalmazott szülői elvárásokat,

felmérje

a

tanulókkal

szemben

 munkája során felismerje a gyermekre nehezedő – indokolatlannak tűnő –
szülői elvárást, és azt a szülővel való kommunikáció, együttműködés
keretében kezelje,
 tehetséges tanulóknál kezdeményezze a tehetséggondozást,
 gyengébb képességű tanulónál javasolja a korrepetáláson, felkészítésen való
részvételt.
 Ha a gyermeknél a szülőkkel történő megbeszélés és az iskolai fejlesztés után
nem kezdődik meg pozitív változás, az osztályfőnök kezdeményezi, hogy a
szülők
a gyermeket szakemberhez (pszichológushoz,
nevelési
tanácsadóhoz) vigyék.
 Ha a tanuló nyugodt felkészülése otthon nem biztosított, javasoljuk a szülő
számára, hogy gyermekük vegye igénybe a napközi, vagy a tanulószobai
foglalkozást,
A fenti hátrányok leküzdését segíti
 tanórai differenciálás oktatás;
 az iskolai könyvtár szolgáltatásai: kölcsönzés, a kézikönyvtár használata,
kulturális és egyéb foglalkozások;
 az iskola által szervezett iskolai és iskolán kívüli tanulmányi, szabadidős és
kulturális programok (mozi, színház, kiállítás stb. látogatás). A családok
szociális, anyagi helyzetéből fakadó, az esélyegyenlőséget befolyásoló
esetekben alkalmazott intézkedéseket a gyermek- és ifjúságvédelemmel
kapcsolatos fejezet tartalmazza.
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26 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának
értékelési elvei
26.3 A tanulók jutalmazásának elvei és formái
1. Dicséretek
Kiemelkedő tantárgyi
teljesítményért

Osztályfőnöki
dicséret (szóbeli,
írásbeli)

Kiemelkedő
közösségi, kulturális
és sport munkáért

Igazgatói dicséret
(írásbeli)

Kimagasló
tanulmányi, kulturális
és sport eredményért

A tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá

2. Jutalmazás tanév végén
Tartalom
Kiemelkedő éves;
Tantárgyi teljesítmény;
Magatartás;
Szorgalom;
Szakköri munka;
Sporttevékenység;
Közösségi munka;
DÖK;

Osztályfőnök (a
szaktanárok, a
napközis nevelők,
diákönkormányzatok
javaslata alapján)
Az osztályfőnök és a
szaktanár
javaslatára, a
tantestület
egyetértésével
igazgató

Javaslattevő / elfogadó

Átadja

Szaktanár
Oszt. fő/tantest.
Oszt. fő/ tantestület
Szaktanár
Szaktanár, edző
Osztályfőnök
DÖK összekötő

A tanévben nyújtott kiváló
tanulmányi eredmény (4,7)
legalább jó magatartás és
szorgalom;

Osztályfőnök/
tantestület

Oszt. fő
Oszt. fő
Oszt. fő
Szakkörvez
ető
Szaktanár,
edző
Oszt. fő
DÖK vezető
Igazgató/év
záró

8 éves kitűnő tanulmányi
eredményért

Osztályfőnök/tantestüle
t

Igazgató/év
záró

Kiemelkedő, ill. rendszeres
sporttevékenységért, legalább
jó tanulmányi eredményért

Szaktanár / tantestület

Igazgató
/évzáró

Kis méretű oklevél

Nagyméretű
oklevél
+ jutalomkönyv
Díszoklevél
Jó tanuló
– jó
sportoló
+ plakett
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Adományozza
Szaktanár

Megj.

Csak
tagozat
végén
adjuk ki
(4., 8.
évf.)

Szaktanári dicséret

Ideje
A tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá
A tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá
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„Gróf Széchényi Imre díj”
+ plakett

Tartalom
Adott tanévben nyújtott kiváló
versenyeredményért;
Tagozatonkénti több évi kitartó
munkáért és versenyzésért
8. osztály végén
Kiváló, tanulmányi
eredményért, példás
magatartásért, szorgalomért,
közösségi munkájáért.
A fentiek mellett figyelembe
vesszük a 8 éves tanulmányi
munkát, elért
versenyeredményeket, sport,
művészet, vagy egyéb
területen
nyújtott kimagasló szintű
teljesítményt.

Javaslattevő / elfogadó
Szaktanár javaslatára,
munkaközösség,
vezetőség
jóváhagyásával
Szaktanár javaslatára:
munkaközösség,
vezetőség, tantestület
jóváhagyásával
Osztályfőnök
előterjesztésében/tante
stület döntése alapján

Átadja
Igazgató

Megj.

„Leg-„ fogadáson

„Leg-pohár”
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Igazgató

3. Fegyelmező intézkedések
Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli)

A tantárgyi követelmények nem teljesítése, a
felszerelés, a házi feladat többszöri hiánya,
az órákon előforduló fegyelmezetlenség
miatt
A tanuló tanulmányi és magatartási
kötelezettségszegése, a házirend enyhébb
megsértése, igazolatlan mulasztás miatt

Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli,
írásbeli)
Magatartás értékelésében félévkor, illetve
tanév végén: legfeljebb jó
Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli)
Az iskolai házirend gyakori megsértése,
Magatartás értékelésében félévkor, illetve
igazolatlan mulasztás, szándékos, kisebb
tanév végén: legfeljebb változó
mértékű károkozás, fegyelmezetlenség miatt
Igazgatói figyelmeztetés (írásbeli)
Az iskolai házirend súlyos megsértése,
Magatartás értékelésében félévkor, illetve
szándékos károkozás, igazolatlan
tanév végén: rossz
mulasztás, súlyos fegyelmezetlenség miatt
A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza.
Ugyanazon tartalmú/súlyú vétség többszöri elkövetése esetén 3x-i ismétlődés után a
következő súlyosabb fokú fegyelmező intézkedés szerint történik az értékelés.

26.4 A magatartás és szorgalom értékelésének szempontjai
A magatartást és szorgalmat számjegyekkel értékeljük: 5 (példás), 4 (jó), 3 (változó), 2
(rossz, ill. hanyag)
A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minősíti tanév közben és azt az enaplóba bejegyzi. Félévkor és év végén a nevelőtestület javaslata alapján kerül a jegy
meghatározásra.
A javasolt osztályzatot akkor kaphatja meg a tanuló, ha az adott érdemjegynél legalább 4
szempont jellemző rá. A nem jellemző szempont is csak 1 szinttel lehet lejjebb.
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Rossz magatartás
(2)

Változó magatartás (3)

Jó magatartás (4)

Példás magatartás
(5)

1.Magatartás
Maga- Értékelés
tartás
A házirendet jól ismeri és
maradéktalanul betartja;
A tanítási órákon fegyelmezett és
együttműködő;
A szünetekben mindig fegyelmezett;
Tanáraival mindig figyelmes, előzékeny,
tisztelettudó;
Társaival barátságos, segítőkész;
Beszéde kulturált, tisztelettudó.
A házirend előírásait általában betartja;
A tanítási órákon általában
fegyelmezett;
A szünetekben általában fegyelmezett;
Tanáraival tisztelettudó;
Társaival többnyire barátságos,
segítőkész;
Általában tisztelettudóan beszél
mindenkivel.
A házirend előírásait gyakran megszegi;
Tanítási órákon többször nem figyel;
Szünetekben többször kell
figyelmeztetni, rászólni;
Tanáraival néha tiszteletlenül
viselkedik;
Társaival nem túl barátságos, kicsit
elszigetelődik;
Beszéde néha indulatos, nem eléggé
figyel arra, hogyan beszél másokkal.

A házirend utasításait nem tartja be;
Tanítási órákon fegyelmezetlen;
Szünetekben fegyelmezetlen;
Tanáraival tiszteletlenül viselkedik;
Társaival való kapcsolata nem
megfelelő,
durván beszél és viselkedik.

5 (példás) az a
tanuló, aki:

2.Szorgalom
szorgalom
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Fegyelmező intézkedések és az
értékelés kapcsolata
Ha a tanulónak nincs elmarasztaló
beírása, illetve különböző területeken
dicséretben részesítették.

Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli,
írásbeli) legfeljebb egy tantárgyból;
Egy két alkalommal előforduló tantárgyi
követelmény
nem
teljesítése,
a
felszerelés, a házi feladat hiánya, órákon
előforduló fegyelmezetlenség miatt.
Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés;
A házirend enyhébb megsértése esetén.
Több szaktanári figyelmeztetés
(szóbeli, írásbeli);
A
tantárgyi
követelmények
nem
teljesítése, a felszerelés, a házi feladat
többszöri hiánya, órákon előforduló
fegyelmezetlenség miatt több tantárgy
esetében.
Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés;
A
házirend
előírásainak
gyakori
megszegése esetén.
Szóbeli intézményvezetői
figyelmeztetés;
A tanuló tanulmányi és magatartási
kötelezettségszegése,
a házirend egyszeri súlyos megszegése;
1 óra igazolatlan mulasztás miatt.
Írásbeli igazgatói figyelmeztetés;
Igazgatói intés;
Az iskolai házirend többszöri súlyos
megsértése,
szándékos
károkozás,
többszöri igazolatlan mulasztás, súlyos
fegyelmezetlenség miatt.

Értékelés
-

a tanórán mindig aktív és együttműködő
házi feladatait mindig gondosan, pontosan készíti el
munkáját mindig precízen, gondosan végzi
a kötelező feladatok mellett gyakran elvégez szorgalmi
feladatokat is
iskolai felszerelése mindig kifogástalan
a közösségi munkában szívesen és gyakran vállal
feladatokat.
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2
(hanyag)
3 (változó) az a
az a
tanuló, aki
tanuló,
aki

4 (jó) az a
tanuló, aki
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-

a tanórán általában aktív
házi feladatait legtöbbször pontosan készíti el
munkáját legtöbbször pontosan végzi
a kötelező feladatok mellett időnként szorgalmi feladatokat is
vállal
iskolai felszerelése többnyire rendben van
a közösségi munkában általában részt vesz.
az órai munkában nem kellően aktív
házi feladata sokszor hiányos
munkáját nem kellő precizitással és figyelemmel végzi
szorgalmi feladatot csak ösztönzésre és nagyon ritkán vállal
iskolai felszerelése gyakran hiányos
a közösségi munkában csak nagyon ritkán vesz részt.

adott félévben valamely tantárgyból nem teljesíti a
tantervi követelményeket.

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül 75%-nak a megléte (vagy megsértése) szükséges.
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy
folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében
közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más
módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola tanév
végén külön jutalomban részesítheti.

27 Az iskola könyvtárpedagógiai programja
Az iskola célja, hogy a más színtereken megszerzett ismereteket kiegészítse, pontosítsa,
tudatosítsa, segítse, hogy a tanulóknak elmélyült szokásrendszerük alakuljon ki a könyv-, és
könyvtárhasználatot tekintve.

27.3 Cél a megszerzett tudás eszközjellegének és használati igényének kialakítása

• A kerettanterv elvárásai szerint a könyvtárhasználati tudást eszközjellegűen kell beépíteni
a tanulók tantárgyi képzésébe, az iskolai fejlődésükhöz és a mindennapi problémák
megoldásához szükséges információszerzéshez-, és feldolgozásoz.
• A könyvtár-pedagógiai módszerek és az iskolai könyvtár gazdagítja, színesíti,
élményszerűbbé, sokoldalúbbá teszi az iskolai tanulási folyamatot.
• A szociálisan hátrányos tanulókat is megismerteti az információszerzés hagyományos és
modern eszközeivel, hogy az információs kommunikációs technikák (IKT) használatával
tanulók valóban hozzáférhessenek a számukra fontos információkhoz.
Az iskola céljai közé tartozik a könyvtár-pedagógia meghatározott tartalmainak az
elsajátíttatása.
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• Kiemelt területek a tanulási
problémamegoldás és kutatómunka.

technikák,

az

• Célja kell legyen egyes tudományterületek
megtapasztaltatása, a tantárgyak összekapcsolása.

információkeresés-,

feldolgozás,

összefüggéseinek

bemutatása,

• A megfelelően irányított könyvtári kutatómunka hozzájárul az összefüggések, kapcsolatok
feltárásához, mely a gondolkodni tanítás lényeges alapja. Fejleszti a tanulók
tudásrendszerét.
• Cél, hogy a tanulók rendszerezett, a gyakorlatban is aktivizálható tudással kerüljenek ki
az iskolából.
• A szükséges integráció a tanulók gondolkodásának fejlődését azáltal segíti, hogy
kapcsolódási pontokat kínál fel az egyén már meglévő ismeretrendszerében, ezáltal elősegíti
a megértést és a rögzítést.
• Az iskolai könyvtár céljai közé tartozik még a már említett
hosszú távú cél:a személyiség fejlesztése, készségek kialakítása és az
általános cél: az önművelésre ,
az önálló ismeretszerzésre ,
a könyvtárhasználóvá és
az olvasóvá nevelés.

27.4 A könyvtár-pedagógiai célokat megvalósító foglalkozások típusai

Tanulási megközelítés:


Forrásalapú tanulás/tanóra
o a tanulók nem a pedagógustól kapják a tanuláshoz szükséges információkat,
hanem információforrásokból maguk szerzik meg, gyűjtik össze, dolgozzák fel

 Többforrású /többkönyvű tanulás/ tanóra
o olyan forrásalapú tanítási-tanulási helyzetek, melyek során a tanulók
szükségszerűen többféle információforrást használnak a tanuláshoz
szükséges információk összegyűjtéséhez
 Könyvtári tanulás- tanóra
o a könyvtári, könyves környezet pedagógiai többlet
 Könyvtári megközelítés:
 Könyvtárhasználati foglalkozás/ tanóra
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o

könyvtárhasználati óra=könyvtár-használat tanítására elkülönített óra

o

könyvtárhasználati szakóra=könyvtár-használat kiemelt hasznosítása egy
szaktárgyi órán

o

egyéb könyvtárhoz kapcsolódó foglalkozások pl. szakkör

o

könyvtárbemutató óra

o

könyvtári rendezvény
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A könyvtár rendszeres használata integráló, szintetizáló szerepet tölt be az iskola életében.

27.5 Az iskolai könyvtárak pedagógiai céljai
 Az iskolai könyvtárnak nem csak könyvtár-pedagógiai, hanem általános pedagógiai
céljai is vannak.
 A tanulók fejlesztése, tanítása a legfőbb célja. Ehhez az kell, hogy gyűjteményével és
szolgáltatásaival az iskola információs központjaként működjön.
 Részcél a könyvtárhasználati ismeretek eszközjellegűvé válásához szükséges
tapasztalati és gyakorlási lehetőség biztosítása.
 A tanulási forrásközpont szintjén lévő iskolai könyvtáraknál
oktatástechnológiai szolgáltatásokat nyújtson a pedagógusoknak is.

a

cél,

hogy

 Az információhordozók előállításához szükséges eszközök és környezet biztosítása.
 Mintaként szolgáljon egyéb könyvtárak használatához.

27.6 Olvasóvá nevelés
A könyvtár- pedagógia egyik legfontosabb feladata az olvasóvá nevelés.
Nem csak a könyvtárosoknak, hanem az egész tantestületnek és a családnak is kiemelt
szerepe van a hiteles mintanyújtásban.
A könyvtár-pedagógiai munka hatékonysága növelhető azáltal, hogy tudatosítjuk a
tanulókban a könyvtár és a könyvtárban végzett munka céljait.
Az iskolai könyvtár alkalmas színtere az egyéni és az közösségi nevelésnek, amelynek
fontos része:
 a viselkedési szabályok betartatása,
 az információfeldolgozás,
 az önképzés képessége.
Az olvasóvá nevelés célja, hogy az általános iskolát elvégző tanulóknak korszerű
olvasáskultúrát nyújtson.
Fontos feladat, hogy a családi, gyermek, és iskolai könyvtár megalapozza a leendő felnőttek
olvasáskultúráját.
Az olvasóvá nevelés folyamatának 4 szakasza:
 Iskoláskor előtti előkészítés
 Olvasástechnikai és tartalmi alapvetés (1.-2. évf)
 Intenzív olvasástechnikai fejlesztés (3.-4. évf)
 Az olvasás tartalmi bővítése (felső tagozat)
Azok olvasnak jól, akik sokat és élvezettel olvasnak. Ennek alapvető feltétele a szükséges
olvasástechnika elsajátítása.
A könyvtár-pedagógiai cél megvalósítása érdekében a könyvtáros nem kikeresi a kért művet
az olvasónak, hanem megmutatja, hogyan kell keresni.
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27.7 Információs műveltség
Az olvasóvá nevelés kötelező feladata mellett, könyvtár-pedagógiai távlati célja tehát az,
hogy kialakítsa a tanulókban az önálló ismeretszerzés, önművelés, önképzés igényét és
képességét, az un. információs műveltséget.
Területei:
 a könyvtárhasználati ismeretek elsajátítását
 az információs kultúra, információs készség kialakítását
 a könyvhasználatra, olvasásra nevelést
 a szellemi munka technikájának elsajátítását.
Elemei:


az információszükséglet felismerése



a rendelkezésre álló források ismerete



az információkezelés módszereinek ismerete



az eredmények értékelése



a keresési eredmények feldolgozása, hasznosítása



etikus és felelősségteljes használat



az eredmények kezelése

27.8 Az oktatás
A könyvtárhasználat oktatási tartalma (tananyaga) nem lehet a könyvtártudomány kivonata.
Kiválasztását gyakorlati szempontok motiválják: hasznosíthatóság és a nevelési- oktatási
céloknak való megfelelés
A nevelési célok megvalósítását kell szem előtt tartani, a felhasználói szemléletet kell
előnyben részesíteni. Figyelembe kell venni, hogy az adott társadalom mely célok teljesítését
várja el.
Biztos gyakorlatias tudással rendelkező könyvtárhasználók nevelése a cél.

27.9 Az ismeretek köre:
Két fő szegmense van:
könyvtár (dokumentumok, tájékoztató eszközök),
szellemi munka technikája (információ feldolgozása és felhasználása).
A könyvtári fogalmak négy csoportja
• Könyvtárismeret
• Dokumentumismeret
• Könyvtári tájékozódás
• Szellemi munka technikája (magyar óra)
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27.10 A célok megfogalmazása
A kerettanterv életkortól függően két tantárgyba integrálja a könyvtárhasználatot.
1-5 évfolyamig a magyar nyelv és irodalomba, 6-10 évfolyamig informatikába.
A magyar nyelv és irodalom tantárgyban elsősorban a könyvtárhasználat során fellelt
információ feldolgozása zajlik. A tanulási képesség fejlesztése, ismeretfeldolgozási technikák
tanításába: könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése (tartalomjegyzék, fülszöveg
alapján átlapozással). Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával: könyvek keresése bármely
tantárgyi témához egyénileg, vagy társakkal együtt működve. Segédkönyvek, a
korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések magyarázatára,
személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag bővítésére. Források
azonosítása (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve), rövid följegyzés készítése a
felhasznált könyvekről.
Az informatika tárgyba integrálódott könyvtárhasználat tantárgyban az ismeretek a
könyvtárra, mint információtároló és szolgáltató egységre, a dokumentumokra, mint
forrásokra, és elérhetőségüket biztosító tájékoztató eszközökre vonatkoznak.
Felső tagozaton: fel kell készítnie a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek
felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára feldolgozására és
folyamatos értékelésére. Az iskolai és más típusú könyvtárak, eszközök megismertetésével,
valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói
magatartás kialakítás a cél. A könyvtár „forrásközpont”-ként történő felhasználásával meg
kell alapoznia az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat.
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III.Helyi tanterv: Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú
Művészeti Tagiskolája
1. Művészeti Tagiskola helyi tanterve Zeneművészeti ágon
Iskolánk az Oktatási Miniszter által kiadott, 32/1999. OM. sz. rendelettel módosított, Az
alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998. MKM. sz. rendeletben közölt tanterveket változtatás nélkül vezeti
be. E tantervekben jelennek meg az egyes tanszakok általános követelményei is.
Az e rendelet 1. melléklete szerint – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését
megelőzően – folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a
tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják
fejezni.
(5) E rendeletnek – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét első
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell
alkalmazni.
1.1 Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak
A kötelező és választható tanórai foglalkozások óraszámai, a tanszakok, tantárgyak
szakirányú feladatai, követelményei, az előírt tananyag
Az iskolánkban oktatott tantárgyak (főtárgyak, kötelező, kötelezően választható és szabadon
választható tárgyak):
Főtárgyak: Zongora, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt (tenor-bariton
szárnykürt is), trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, gitár, szolfézs előképző, kamarazene
főtárgy.
Kötelező, ill. választható tárgyak: Szolfézs, kamarazene, zenekar, énekkar, korrepetíció
(zongorakíséret).
1.1.1 Tantárgyak óraszáma
Szolfézs előképző heti 2 x 45’ Hangszer főtárgy
Szolfézs
heti 2 x 45’
„A” tagozat
heti 2 x 30’
Zeneirodalom heti 1 x 90’
„B” tagozat
heti 2 x 45’
Kamarazene
heti 1 x 60’
Zenekar, énekkar heti 1 x 90’ Hangszer választott tárgy heti 1 x 30’
Korrepetíció
heti 1 x 10’-től 1 x 30’-ig, tanszaktól, tagozattól függ.
Ez az összesített óraszám pillanatnyi állapotot tükröz, de az órák elosztását, a
növendéklétszám és óraszám viszonyának tendenciáját hosszú távra érvényesen jelzi.

1.2 Tantervek
Óraterv hosszú tanszakokon
Zongora, furulya, fuvola, szaxofon, trombita, gitár, ütőhangszerek:
Tantárgy

Évfolyamok
Előképző
Alapfok
Továbbképző
1 2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Főtárgy
(2) (2)
2
2
2
2
2
2 22
2
2
Kötelező t.
2 2
2
2
2
2
2
2 2
2
2
2
Választható t. 2 2
2
2
2
2
2
2 22
2
2
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Összesen

2-6

2-6

4-6 4-6 4-6 4-6

4-6 4-6

4-6

4-6 4-6 4-6

A rövid tanszakok óraterve

Oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, harsona, tuba:
Tantárgy
Előképző
1
Főtárgy
(2)
Kötelező t. 2
Választható t. 2
Összesen
2-6

Évfolyamok
Alapfok
2
1
2
3
(2)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2-6
4-6 4-6 4-6

4
2
2
2
4-6

Továbbképző
1
2 3
4
2
2 2
2
2
2 2
2
2
2 2
2
4-6 4-6 4-6

4-6

1.3 Osztályfőnöki feladatok kijelölése:
 Az alapfokú művészeti iskolai osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógus a tanulók
meghatározott csoportjának oktatásszervezési feladataival megbízott szaktanár.
 A művészeti iskolai osztályfőnök általában 10-15 egyéni tanuló, ill. 5-6 tanulócsoport
osztályfőnöki feladatait látja el.
 Az osztályfőnöki megbízás szempontjából a tanulók meghatározott csoportjának
tanulólétszáma nem lehet kevesebb, mint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény mellékletében meghatározott átlag csoportlétszám. (Zeneművészeti
ágban, egyéni oktatásban: 8 tanuló, csoportos oktatásban tanulócsoportonként 10
tanuló.)
 Az osztályfőnöki megbízás feltétele, hogy az osztályfőnöki feladatot ellátó zeneiskolai
tanár legalább 8 egyéni tanuló, ill. legalább 4 tanulócsoport osztályfőnöki teendőit
ellássa.
 Az osztályfőnöki feladatok ellátásának elosztását az alapfokú művészetoktatási
intézmény éves munkatervében, ill. a tantárgyfelosztás készítésekor kell
meghatározni.
A művészeti iskolai osztályfőnök feladatai:
A nevelési-oktatási feladatok elosztása során gondoskodik a tanulók beosztásáról, a hozzá
beosztott tanulókból a csoportok kialakításáról. Az ehhez rendelhető minimális
tanulólétszámot, az alapfokú művészeti iskola felelős vezetőjének útmutatását és a helyi
tantervben meghatározott szakmai szempontokat figyelembe véve alakítja, szervezi és
működteti osztályát, csoportjait, látja el osztályfőnöki feladatait. Osztályfőnöki feladatait a
rendes munkaidő tanítással le nem kötött részében végzi.
Feladata különösen:
 az osztályába, csoportjaiba beosztott tanulókkal kapcsolatos tanügyi adminisztráció
elvégzése
 a szülőkkel való kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra, ill. egyéni konzultáció
formájában,
 rendszeres kapcsolattartás a kötelező és választható tárgyakat tanító tanárokkal,
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 az iskolai szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a tanulók
előmenetelének előkészítése az osztályozó értekezletekre,
 a házirend ismertetése a tanév kezdetén, tájékoztatás a baleset- és egyéb védelmi
intézkedésekről, különös tekintettel a hangszeres oktatás sajátosságaira.

Kamarazene főtárgyból csak továbbképző évfolyamok vannak.
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a közös zenélésre, a zenetanulás akkor nyer értelmet,
ha ezt közösségben is művelni tudják a gyerekek. Ezért működik fúvószenekar heti 2
órában, a fúvósok részére, és a többi tanszakosok énekkari foglalkozásokon vehetnek részt
heti 2 órában. Mindezt külön díjazásért.
Kisebb csoportok számára minden hangszeres tanár tarthat kamarazene-órát.
Ha a tanulót – kérelmére- felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig,
vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon
részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a
tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a
tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban
tájékoztatni kell.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá
a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A
tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a
szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetelményit tudomásul vette.
A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a
kötelező tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán,
továbbá, ha jelentkezni kíván a szabadon választott órára.
Az iskola igazgatója minden tanév végén elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak.
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.
Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól
az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem
cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolja.

1.4 Az alkalmazható tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
A törzsanyag elvégzéséhez használt könyvek, kották kiválasztása a tantervben ajánlott
tankönyv- és kottajegyzék alapján történik. Az azonos hangszert, tárgyat tanító tanárok úgy
választják ki a tananyagot, hogy - ha nem azonos könyvből, kottából tanítanak - az
átjárhatóság, a más tanárhoz történő átosztás lehetősége fennmaradjon. Ennek az elvnek az
érvényesülését az igazgató biztosítja.
A kiegészítő anyag kiválasztása, a hozzá szükséges könyvek, kották meghatározása a tanár
joga. A kötöttség csupán annyi, hogy a választással alapos előzetes egyeztetés nélkül sem a
növendék szüleire, sem az iskolára nem róhat a szokásosnál nagyobb anyagi terhet.

1.5 Évente ismétlődő, többletforrást igénylő feladatok
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Az oktatás színvonalának megőrzéséhez, a tehetségfejlesztés kiemelt feladatának
megvalósításához jó minőségű hangszerekre van szükség.
Hangszerfelújítás
A hangszerállomány folyamatos karbantartása, értékének megőrzése
minimálisan évente 4 vagy 5 hangszer felújítása van szükség tanszakonként.

érdekében

Hangszervásárlás
Az elhasználódott, javíthatatlan hangszerek pótlása (évi 4 vagy 5 hangszer) a hátrányos
helyzetű tanulók esélyegyenlőségét növeli.
1.6 A magasabb évfolyamra lépés feltételei

 Eredményes főtárgyi és kötelező tárgyi vizsga az évfolyam anyagából
 Részvétel az órák min. 66%-án. Ettől a feltételtől jó színvonalú beszámoló és kellő
indok alapján kérelemre el lehet tekinteni.

 Az iskolával szemben fennálló esetleges tartozás rendezése.
 Az a tanuló, aki az év végi beszámolón elégtelen osztályzatot kapott, csak
eredményes javítóvizsga után írható be magasabb osztályba.

 Az a tanuló, aki a tanév folyamán 10 vagy több órát igazolatlanul mulasztott, nem
bocsátható vizsgára, a tanulók névsorából törölni kell.

 Az a tanuló, akinek mulasztásai nem érik el az órák 33 %-át, de egyéb méltányolható
okból nem végezte el az évfolyam anyagát, engedéllyel folytathatja osztályát.

 Osztályát folytathatja az a tanuló is, aki igazoltan hiányzott a foglalkozások 33%-áról.
 Indokolt esetben a tanuló 2 évfolyam anyagából összevont beszámolót tehet. Az erre
vonatkozó kérelmet a tanuló, ill. törvényes képviselője írásban köteles benyújtani a
tárgyév ápr. 30-ig. Az összevont beszámoló anyagát 1/3 részben az alacsonyabb, 2/3
részben a magasabb osztály anyagából kell választani.

1.7 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái, a
tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formája
A növendékek minden hónap végén osztályzatot kapnak tárgyhavi munkájukra. Az
osztályzat előmeneteli és szorgalmi jegyből áll. A hónap utolsó óráján mindkét jegyet beírjuk
a tájékoztató füzetbe.
Félévkor a tájékoztató füzetben félévi értesítőt kap a növendék a zeneiskolában tanult vagy
látogatott valamennyi foglalkozásról, ezt a szülővel láttamoztatni kell.
Tanév végén a növendék bizonyítványt kap. Ebben a hangszer, magánének főtárgy, a
szolfézs, a zeneelmélet és a zongora kötelező tárgy értékelése ötfokozatú érdemjeggyel
történik: 5 - jeles, 4 - jó, 3 - közepes, 2 - elégséges, 1 - elégtelen. A szorgalmi minősítések: 5
- példás, 4 - jó, 3 - változó, 2 - hanyag. A többi kötelező és választott tárgy értékelése:
kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. Az osztályzatokat a tájékoztató
füzetbe számmal, a bizonyítványba számmal és betűvel kell beírni.
A félévi értesítőben és a bizonyítványban kapott érdemjegyek egy osztályzattal eltérhetnek a
hó végi jegyek átlagától. Az ennél nagyobb eltérést mind a vizsgabizottság, mind a növendék
és szülője előtt részletesen indokolni kell.
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A szorgalmi minősítést az igazolatlan mulasztások a következő módon befolyásolják: Az a
növendék, akinek a tanév folyamán:
 1-2 igazolatlan mulasztása van, legfeljebb 4 - jó,
 3-4, legfeljebb 3 - változó,
 5-9, legfeljebb 2 - hanyag minősítést kaphat.
Részletes minősítést készít a hangszeres és a szolfézstanár a növendékről szakközépiskolai
felvételi vizsga előtt. A minősítést az igazgató elküldi a felvételiztető intézménynek.

1.8 A művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga követelményei és témakörei
A hangszeres növendékek minden tanév félévében - dec. 10. és jan. 31. között félévi
beszámolón vesznek részt. A beszámoló anyagát a tantervben előírtak alkotják, általában
két etűd és egy darab. A félévi meghallgatások és az év végi beszámolók esetleges további
követelményeit a tantervi kötelező anyagon túl a tanárok maguk határozzák meg azzal a
megkötéssel, hogy az esetleges többlet-feladatokat - lapról játszás, zenei műszavak,
kamarazene (duó, négykezes) - a tanév elején ismertetni kell.
A félévi meghallgatások bizottság előtt zajlanak. Előtte az őszi hangversenyen nyilvánosan is
fellépnek a növendékek.
A tanév végi beszámoló anyaga - ha a tanterv másként nem rendelkezik - négy darab, „B”
tagozatosoknak tanszakonként változóan 4-6 darab. A „B” tagozatosok anyaga kötelezően
kotta nélkül játszandó, az „A” tagozaton a fejből játék kötelezettségének a mértéke
tanszakonként változik. Az előadási darabokat azonban a vizsgán az „A” tagozatosoknak is
fejből kell játszaniuk.
Az év végi beszámoló zártkörű, vizsgabizottság előtt zajlik. A bizottság tagjai a tanszak
tanárai és rokon szakos tanárok, legalább 3 fő. Kisebb létszám esetén a meghallgatást,
beszámolót szüneteltetni kell. Alkalmanként az év végi beszámoló is tartható
vizsgahangverseny formájában, de vizsgabizottság jelenléte és vizsgajegyzőkönyv vezetése
ilyen esetben is kötelező.
A „B”-s növendékek nyilvános vizsgakoncerten adnak számot tudásukról.
A szolfézs beszámolók összefoglaló nyílt óra keretében zajlanak.
Azt a tanulót, aki a beszámolóról igazoltan hiányzik, ősszel kell meghallgatni. Különös
méltánylást érdemlő esetben egész évi munkája alapján osztályozható.

1.9 Az iskola szerkezete, irányítási rendszere
A Zeneiskola önálló jogi személy, önálló költségvetési szervként működő közoktatási
intézmény, részben önálló gazdálkodó. Gazdasági tevékenységünket az Általános Iskola
bonyolítja.
Szervezetét, működési elveit, az iskolavezetésen belül a feladatmegosztás formáit és
gyakorlatát az iskola SZMSZ-e tartalmazza.
1.10 Ellenőrzés, felügyelet, tanácsadás
A belső ellenőrzés az igazgató feladata. Ennek formái:
 Óralátogatás - különösen kezdő kollégák és problémák esetén
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 Részvétel a hangversenyeken, meghallgatásokon, beszámolókon, tanszaki napokon,
lehetőség szerint megyei, regionális, országos versenyeken is.
 A munkavégzés rendjének és zavartalanságának ellenőrzése.
 Az igazgató szakmai ellenőrző tevékenysége saját szakán túl elsősorban pedagógiai
és általános zenei jellegű.
 Problémás esetben az igazgató - vagy a fenntartó - külső szakértőt bíz meg egy-egy
terület átvizsgálásával.
 Az ellenőrzés és felügyelet témakörébe tartozik a továbbképzések irányítása. A
tanárok saját ambícióit és az iskola céljait, elvárásait az igazgató hangolja össze - a
tanár önállóságának tiszteletben tartásával. A rövid- és középtávú továbbképzési terv
ezeket a szempontokat tükrözi.
 A tanácsadás leghatékonyabb formája, ha a tantestületben olyan légkör uralkodik,
melyben mindenki szívesen fogadja a segítő szándékú bírálatot, javaslatot a többi
kollégától. Ennek erősítése és általánossá tétele az iskolavezetés fontos faladata.
 Az értékelés fontos tényezője, hogy a kiemelt munkáért adható kereset-kiegészítés
odaítélése közösen elfogadott szabályzat alapján történik. Feltételei az SZMSZ
mellékletében találhatók.

1.11 Érdekvédelem
A tanulók érdekvédelmét elsősorban a Szülők Tanácsa látja el. A tanárok érdekvédelmét a
Közalkalmazotti megbízott látja el.
A szakmai érdekképviseletet a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
biztosítja.
A dolgozók jogairól, az ezzel kapcsolatban megjelenő jogszabályokról az igazgató
tájékoztatja a dolgozókat. Minden érdekelt törekszik a vitás kérdések tárgyalásos
megoldására, a dolgozók csak az összes egyeztetési lehetőség sikertelensége esetén
fordulnak külső jogorvoslati fórumhoz.

1.12 A tanulói jogviszony létesítése
A zeneiskolában a tankötelezettséget teljesíteni nem lehet, az iskola látogatása fakultatív.
A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A növendékeknek minden tanév végén újra
be kell iratkozniuk.
Az új növendékek beiratkozását nem kötjük felvételi vizsgához. Mint ahogy azt már a
bevezetőben kifejtettük, a zene nevelő és gyönyörködtető hatásának lehetőségétől egyetlen
érdeklődő gyermeket sem akarunk megfosztani. A jelentkezőket felvesszük.
A régi növendékeket érvényes bizonyítványuk alapján írjuk be. A pótvizsgára utasított, vagy
más okból ősszel vizsgázó tanulót a vizsga letételéig feltételesen írjuk be.
A más zeneiskolából érvényes bizonyítvánnyal jelentkező tanulókat - amennyiben időben
jelentkeznek - lehetőleg felvesszük.

1.13 A tanulói jogviszony megszűnése
A tanév végén megszűnik a tanulói jogviszonya annak a növendéknek, aki:
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 a zeneiskola továbbképző osztályait sikeresen elvégezte,
 az alapfokú osztályokat elvégezte és eredményes felvételi vizsgát tett zeneművészeti
szakközépiskolába
 az alapfokú osztályokat elvégezte, és nem kíván továbbképzőbe lépni
 az adott évfolyamot elvégezte, és a következő tanévre nem iratkozik be.
 Az új tanévre nem iratkozhat be az a tanuló,
 aki elégtelen osztályzatot kapott és a pótvizsgát nem teszi le
 akinek az iskolával szemben tartozása van.
 Tanév közben megszűnik a tanulói jogviszonya annak növendéknek, aki
 10 igazolatlan mulasztást vétett, és felszólításra sem tudja vagy akarja igazolni
hiányzását. Kiskorú tanuló esetében a szülőtől kell kérni a helyzet tisztázását.
 Olyan súlyos fegyelmi vétséget követett el, amely a megfelelő eljárás után az
iskolából való kizárást vonja maga után.

1.15 A zeneiskola munkarendje
Az iskola a tanév rendjéről szóló miniszteri utasítás szerinti munkarendet tartja. A téli és
tavaszi szünet időpontjának esetleges módosítását az iskolákkal és a fenntartóval
egyeztetjük.
A tanév munkájának részletes tervezése az iskola munkatervében történik.
Az iskola munkatervében
 a nyári szünetben történt eseményekről szóló beszámoló,
 statisztikai adatok,
 személyi és tárgyi feltételek
 kiemelt oktatási és nevelési feladatok,
 tanszaki célkitűzések, mellékletként a tanszaki munkatervek
 rendezvénynaptár, külön az általunk rendezendő megyei, regionális, országos vagy
nemzetközi versenyek, fesztiválok
 versenyekre jelentkezések
 az iskola kapcsolatai kapnak helyt.
A tanév végén a munkaterv az alapja az összegzésnek, amelyben a munkatervi pontok
értékelésén kívül szerepelnek
 a felvételi vizsgák eredményei
 a megyei, regionális, országos, nemzetközi versenyeken elért eredmények a
felkérésre teljesített szereplések, közreműködések
 a teljesített továbbképzések
 egyéb, a munkatervben előre nem tervezhető események.
A heti munkarendet az órarendek tükrözik. A tanítás hétfőtől péntekig 12 és 20 óra között,
szombaton 12 és 18 óra között folyik.
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2.Táncművészeti ágon (mellékletben részletezve):

2.1.Tantárgyak
Főtárgy:
• Népi játék, néptánc
Kötelező tantárgyak:
• Folklórismeret
• Tánctörténet
Kötelezően választható tantárgy:
• Népi ének
• Folklórismeret
• Tánctörténet
• Táncjel írás
Szabadon választható tantárgyak:
• Színpadi tánc: amely a színpadi szereplésre készíti fel a gyerekeket. Színpadi hely és
tájékozódási készség, a színpad részei, magatartásformák a színpadon, a szereplések
rendje mindazon készségek közé tartozik, amelyek nélkül nem lehetséges a színpadi munka.
Ezért illesztettük be a színpadi tánc modult az előképzősök életébe, mert a szülők és a
gyerekek egyaránt igénylik az előkészítő szakaszban is a színpadon való megmutatkozást.
• A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya.

2.1.1. Népi játék-néptánc
 Tánctechnika
Órakezdő tevékenység, mely a táncosok izomzatának, ízületeinek bemelegítésére és
tánctechnikai alapozására, fejlesztésére szolgál.

 Népi játék
A magyar játékkincs legszebb változatainak - ezen belül kiemelve a Dunántúl, és főként
Somogy - jellegzetes énekes, táncos és ügyességi játékainak megismertetése, melyek
fontos szerepet játszanak az előkészítő és az alapfok 1-2. évfolyamban. Elősegíti a magyar
néptánc és népzene megszerettetését.

 Ritmikai gyakorlatok és a táncos nyelvezet elsajátítása is a táncosok felkészülését
segíti.
93

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

 Néptánc
A magyar nyelvterület táncrendjeinek anyanyelvi szintű elsajátítása, mely az alapfokon és
a továbbképzőben teljesedik ki.

 Daltanulás, népi ének
A tánchagyományokkal szorosan összefüggő terület, mely a néptánc hagyomány szerves
része. A daltanulás szorosan összetartozik a tánccal.

2.1.2. A folklórismeret
az alapfok 1-2. évfolyamán kötelezően választható, a 3-6. évfolyamán kötelező tantárgy. A 4
év alatt a tanulók megismerkednek a jeles napokkal, az emberélet fordulóival, a magyar nép
hiedelemvilágával. A továbbképzőn szabadon választhatják ezt a tárgyat. Ekkor a
népköltészetről és a magyar táji-történeti csoportjairól hallgathatnak előadást. A néptáncot
tanuló gyerekek számára szükséges, hogy tudatosodjon bennük: művészeti területük egy
komplex, elkülönülő részeiben is összefüggő kultúra része.

2.1.3. A tánctörténettel
a továbbképzőn találkoznak a tanulók. Ekkor az egyetemes és nemzeti tánctörténeti
rétegekről, stílusjegyekről tanulnak. Így a táncművészet értő és élvező befogadójává válnak.

2.1.4. A táncjelírás
tantárgy a 9-10. évfolyam választható tárgyai között szerepel. Akik megtanulják a
kinetográfiát, azok az írásos anyagokat sokkal pontosabban, gyorsabban tudják elsajátítani,
mint a szöveggel leírt folyamatokat.

2.1.5. A koreográfia
az eredeti anyagokból összeállított, a tájegységre jellemző táncfolyamat, melyet a tanult
táncrendek összefoglalásaként színpadra készítünk.

2.2. Óraterv
Tantárgy
Előképző
1
2
Népi játék,
néptánc
Folklórismeret
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Tánctörténet

1

1

Kötelezően
választható
tantárgy
Összesen:

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

4

4

2.3. Követelmények
Követelmények az előképző elvégzése után
Népi játék, néptánc:

A tanuló ismerjen
• legalább 10 kiszámolót
• 10 különböző típusú játékot
• 10 népdalt
Legyen képes
• a játékhoz fűződő lépéseket szépen előadni,
• egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással

2.3.1. Követelmények az alapfok elvégzése után
Népi játék, néptánc
A tanuló ismerje:
• a tanult játékokat (min. 15) és népdalokat (min. 20)
• a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon
Pl.: Rábaközi dus, csárdás illetve körverbunkok(fiúk)
Felső-Tisza vidéki verbunk (fiúk), falukerülő, hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás,
Szilágysági csárdás, ugrálós és legényes (fiúk)
Somogyi táncok (karikázó, kanásztánc, ugrós, lassú és friss csárdás)
Sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk)
Délalföldi páros ugrós és csárdás

Legyen képes:
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• a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni
• 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni
• felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat

2.3.2. Folklórismeret
A tanuló ismerje
• a folklór, mint történelmi hagyomány sajátosságait
• az egyes jeles napok időpontját
• a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét
• a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait
• a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat
• a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat
• a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklór-kiadványokat (könyv, lemez), és
intézményeket (múzeumok, gyűjtemények)

Legyen képes
• felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét
• előadni népdalokat, rítusénekeket, és szokásszövegeket.

2.3.3. Követelmények a továbbképző elvégzése után

2.3.3.1. Néptánc

A tanuló ismerje
• a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 50)
• a tanult táncrendeket

Legyen képes
• a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni
• 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni
• felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat

2.3.3.2. Tánctörténet

96

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A tanuló ismerje
• az adott évfolyam tananyagát
• a táncművészet kimagasló alapműveit
• a nagy egyéniségek munkásságát
• az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat

Legyen képes
• elemezni a táncművészet különböző stílusait
• a társművészetek iránti érdeklődésre
• a múlt és a jelen értékeinek befogadására

2.3.3.3. Kinetográfia

A tanuló ismerje
• a mozdulatelemzés alapfogalmait
• általános fogalmak ismerete (tánc, gesztus, forgás, lépés, ugrás, keringés)
• ritmikai, dinamikai és plasztikai alapfogalmak

Legyen képes
• tudjon tánclejegyzésből rekonstruálni eredeti táncfolyamatot
• egyszerűbb tánclejegyzések készítésére

2.4. Az oktatásban alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei

Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket
az alapfokú művészetoktatásban érintett pedagógusok közössége választja ki az alábbiak
szerint:
 a jelenleg kapható tankönyvek, segédletek a lehető legjobban fedjék le az adott
tantárgy tartalmát
 azonos feltételek megléte esetén a kedvezőbb árfekvésű kiadványok részesülnek
előnyben
 az új tankönyvek, segédletek bevezetése mindig felmenő rendszerben történik és a
több éven keresztül felhasználható könyveket, segédleteket kell előnyben részesíteni
 az új tankönyvek, segédletek bevezetésekor a rendelés elkészítése előtt ki kell kérni
az iskolai Szülői Munkaközösség véleményét.
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2.5. Évente ismétlődő, többletforrást igénylő feladatok

2.5.1. Oktatáshoz szükséges szakmai anyagok, eszközök
Az eddig rendelkezésre álló a tanításhoz szükséges eszközök, módszertani segédletek,
módszertani kiadványok (könyvek, CD-k, DVD-k stb.) folyamatos, évenkénti megújítása.

2.5.2. Fellépő ruhák, viseletek
A különböző évfolyamokon tanítandó táncok nem csupán stílusukban, jellegükben térnek el
egymástól. Az egyes tájegységek táncaihoz, eltérő ruhák, népviseletek tartoznak, melyek
specifikus megjelenítése nem csupán a versenyek követelménye, hanem a
tánchagyományhoz szervesen kapcsolódó anyagi kultúra megismerése, bemutatása.
Feladat:

• Népviseleti ruhák, lábbelik forgó rendszerű használata. (a nagyobb növendékek által
kinőtt viseletek és lábbelik a kisebbekhez kerülnek)

• Az elhasznált ruhaneműk javítása,
• Az amortizálódott ruhadarabok varratása, vásárlása (csizmák kellékek)
Népzenei szolgáltatások megrendelése
Tanévzárón és évente 1 művészeti előadáson való részvételkor élőzene megjelenítésére
van szükség, mely esetenként külön költséggel jár.
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IV. Záró rendelkezések
1. A pedagógiai program érvényességi ideje
Ezen pedagógiai program az elfogadását követő szeptember elsejétől a módosításáig
hatályos.
2. A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
 az iskola igazgatója;
 a nevelőtestület bármely tagja;
 a nevelők szakmai munkaközösségei;
 a szülői munkaközösség;
 az iskola fenntartója.
 a tanulók a pedagógiai program módosítását diákönkormányzati képviselői útján
javasolhatják.
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé.
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell
szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától az
első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.

3. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy –
ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:
 az iskola honlapján;
 az iskola fenntartójánál;
 az iskola irattárában;
 az iskola könyvtárában;
 az iskola nevelői szobájában;
 az iskola igazgatójánál;
 az iskola igazgatóhelyettesénél;
 a nevelők szakmai munkaközösségének vezetőinél.
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4. Záradék
A pedagógiai program és a hozzá kapcsolódó dokumentumok - az SZMSZ és a Házirend nyilvánosak. Megtekinthetők az iskolában, az iskola honlapján. Mindhárom dokumentumról
tájékoztatás kérhető az intézmény vezetőjétől.

A módosított pedagógiai programot a nevelőtestület 2021. 08.24- én fogadta el.
Hatályos: 2021. szeptember 1-jétől

A Pedagógiai Programot az intézmény vezetője jóváhagyta.

Balatonföldvár, 2021. augusztus 23.
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V. Legitimációs záradék

Ezt a Pedagógiai Programot a Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola nevelőtestülete 2021. augusztus 24-ei munkaértekezletén megtárgyalta és elfogadta. Ezt
a tényt Ács Mónika jegyzőkönyv készítő, illetve Reichert Ágnes és Harmath Katalin
jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.

Balatonföldvár, 2021. augusztus 23.

A Szülői Munkaközösség képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom,
hagy az iskolai Pedagógiai Programban foglaltakkal egyetértünk, véleményezési jogunkat
gyakoroltuk.

A DÖK képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hagy az iskolai
Pedagógiai Programban foglaltakkal egyetértünk, véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

Balatonföldvár, 2021. augusztus 24.
A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsa
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hagy az iskolai Pedagógiai
Programban foglaltakkal egyetértünk, véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

IT elnöke

Balatonföldvár, 2021. augusztus 26.
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. §. (1.) alapján a fenntartó Gróf
Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Pedagógiai
Programjában szereplő többletkötelezettségek vonatkozásában az évente felülvizsgált
táblázatban elfogadott tételek összegével egyetért.
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Mellékletek jegyzéke:
1. számú melléklet: EFOP-3.1.8- 17-2017-00041 Együtt testvérként a Balatonföldvári
iskolával részletes szakmai terv
2. számú melléklet: EFOP-3.2.3-17-2017-00069 Digitális környezet fejlesztése intézményi
digitális fejlesztési terv
3. számú melléklet: Holovits György Evezős és Ergométeres evezős Program
4. számú melléklet: Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyi
tanterve
5. számú melléklet: Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskolája helyi tanterve
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1. számú melléklet: EFOP-3.1.8- 17-2017-00041 Együtt testvérként a Balatonföldvári
iskolával részletes szakmai terv

EFOP-3.1.8-17-2017-00041
Együtt, testvérként a Balatonföldvári Iskolával

Kedvezményezett:

Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:

Együtt, testvérként a Balatonföldvári
Iskolával

Projekt azonosító száma:

EFOP-3.1.8-17-2017-00041

A támogatás összege:

19 998 447 Ft

Támogatás intenzitása:

100 %

Projekt megvalósítás ideje:

2018.02.01.-2020.01.31.

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8623 Balatonföldvár, Gábor
Áron u. 1.)

Projekt célja

A szemléletformálás komplex, hosszadalmas folyamat, leginkább gyermekkorban hatékony,
az oktatás-nevelés területén. Ezért a projekt célja a különböző társadalmi hátterű tanulók közti
kapcsolat létrehozásának elősegítése, mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke
kialakításához és már a gyermekkorban elindulhat a társadalmi felelősségvállalás
fontosságának előtérbe helyezése.
A projekt célja az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli („A” programelem),
valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” programelem)
kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók
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kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk
bővítéséhez.
A program erősíti a hazafiasságot és a nemzeti identitást. Elősegíti a magyar kultúra
megismerését. A program keretében lehetőség nyílik olyan tanulók közti kapcsolatfelvételére,
egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására, akik eltérő szociális helyzetükből
fakadóan vélhetően sosem találkoznának egymással. A program ezen kívül lehetőséget teremt
a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás kialakítására.
Jelen projekt kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését
támogatja, ahol rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat oktatnak,
nevelnek. Jelen program célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok
kialakítására irányuló kezdeményezést valósít meg. A projekt lehetőséget teremt a tanulók és
pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal
kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük
szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai
eredményességük javulásához. A közös interakciók hozzájárulhatnak a bevont tanulók
előítéletességének csökkentéséhez.
Jelen projekt keretében lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra valamely
választott idegen nyelven.
Az „A” programelem keretében az érintett tanulók számára lehetőség nyílik részt venni
tanórákon kívüli tartalmas foglalkozásokon, mely hozzájárulhat a tanulók ismeretanyagának
bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. A hazai testvériskolai találkozók során olyan
kapcsolatok alakulhatnak ki, mely motiválóan hat a tanuló jövőtervezésére, illetve felhívja a
figyelmet a fiatalok számára a társadalmi elfogadás fontosságára.
A projekt „B” programeleme segítségével az érintett tanulóknak nemcsak nyelvtudásuk
fejlesztésére nyílik lehetőségük, hanem egy idegen környezetben való eligazodás
kipróbálására, az idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország
kultúrájának közvetlen megismerésére.
A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők: hazai, Kárpát-medencén belüli
és nemzetközi együttműködések kialakítása a nehéz szociális körülmények között élő tanulók
és a problémában nem érintett tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között;
köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése; aktív szabadidő
eltöltésének támogatása; tanulók tantárgyi ismereteinek valamint nyelvi készségeinek
fejlesztése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek
megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Projekt részletes szakmai tartalma

A Széchenyi Imre Általános Iskola és fenntartója, a Siófoki Tankerületi Központ két
testvériskolai kapcsolat kiépítésével mind az A-, mind a B-programelemben pályázik az
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Együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló program megvalósítására, amelyben
partnerei a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola, amellyel - a hasonló tanulói
összetétel és tanterv miatt - régóta szeretnénk partnerkapcsolatot létesíteni, valamint az Óvári
Általános Iskola (Románia), a Magyar Tanítási Nyelvű Református Alapislkola Vaján
(Szlovákia)
amelynek pedagógiai programja és a diákok is nagyban különböznek
iskolánkétól, s ez segítheti a különböző társadalmi helyzetű, affinitású, érdeklődési körű és
tanulmányi eredményű tanulók közeledését, nyitottságát, megismerését.
A Tankerületi Központ - mint pályázó szervezet – korábban már sikeresen valósította meg a
TÁMOP-3.3.14.B-12/1-2013-0032 projektet, ami szintén hazai és nemzetközi testvériskolai
kapcsolatok kiépítésére irányult.
Iskolánk pedagógusai számos pályázatban vettek részt az elmúlt években, s ezek nélkül aligha
tudnánk új, innovatív és hatékony módszerekkel felzárkóztatni kistelepülésünkön élő
tanulóinkat. Ezért örültünk mindannak, amit a pályázat adhatott a gyerekeknek. Előadások,
heti foglalkozások, havi kulturális programok nemcsak új ismereteket jelentettek, hanem az
élmények a gyerekek személyiségét is gazdagították. A több személyes találkozó a
testvériskolával, a közös táborozás sok szép barátság kezdetét jelentették.
Településünk a kiváló környezeti adottságoknak köszönhetően a turizmust kihasználva jó
helyzetben van: kevés a munkanélküliség, alacsony a roma népesség száma, azonban ennek
ellenére is szép számmal vannak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
intézményünkben. Fontosnak tartjuk ezen diákok hátránykompenzációját. Ennek megfelelően
iskolánkban folyamatos figyelmet szentelünk a hátrányok leküzdésére. Intézményünk a
2004/2005-ös tanévtől vett részt az integrációs és képesség kibontakoztató nevelésben:
program keretében felzárkóztató foglalkozásokat szerveztünk a hátrányos helyzetű tanulók
számára, és három havonta a szülők bevonásával értékelik a változásokat. Amíg még volt rá
anyagi lehetőségünk különböző programokkal (kirándulás, utaztatás, színházlátogatás,
nevezési díjak), illetve tárgyi eszközökkel (tanszercsomagok, karácsonyi ajándék,
sportfelszerelések) segítettük a rászoruló diákokat. Sokszor ez tette lehetővé azt is, hogy olyan
tanulókat juttassunk el versenyekre, akik anyagi lehetőségeik miatt nem tudtak volna részt
venni ezeken. A pénzügyi támogatás megszűnésével az anyagi támogatásról le kellett
mondanunk, de a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások továbbra is működnek
iskolánkban.
Mentorprogramunk révén a felzárkóztatás mellett a tehetség, képesség kibontakoztatását
segítő tevékenységek is komoly részét képezik oktatásunknak. Minden gyerek valamiben
tehetséges. Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, valamint feltárni a fejlesztés
lehetőségeit. Gyakorlatunkban a frontális- és csoportmunka mellett differenciált, kiscsoportos
és egyéni foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és
kibontakoztatására.
A testvériskolai pályázattal az általános iskolás diákoknál alapvető célunk az iskolai
előrehaladás segítése annak érdekében, hogy érettségit nyújtó középiskolában, vagy
elhelyezkedési lehetőséget biztosító piacképes szakma irányába tudják folytatni
tanulmányaikat. Az önálló, tapasztalati tanulás, az eszközjellegű és szociális kompetenciák
fejlesztése, az egyéni haladási ütemet segítő differenciálás, kooperatív technikák,
projektmódszer, drámapedagógia, multikulturális tartalmak, a pályaorientáció, az aktív
közösségi együttműködési formák, mint a foglalkozások mind hozzájárulnak a hátrányos
helyzetű gyerekek integrálódásához, kompetenciáik fejlesztéséhez és a kapcsolatok
bővítéséhez.
A pályázat célcsoportja:
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- Az iskola 5-7. évfolyamán tanulók, akik körében a bevont diákok esetében a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya meghaladja a 40%-ot.
- A programba bevont pedagógusok;
- A programba bevont tanulók családjai;
- A program keretében a testvériskolai kapcsolatot kialakító oktatási intézmények
pedagógusai és tanulói.
A programba bevonni tervezett tanulók száma: 50 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya: 40%, azaz 20fő
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 4 fő
A hátrányos helyzetből, az ingerszegény, motiválatlan környezetből adódóan elsősorban a
hátrányos helyzet kompenzálására van szükség. Mivel ezeknek a tanulóknak az anyagi
lehetőségeik behatároltak, csak a pályázat keretei között nyílik lehetőségük olyan juttatásokra
(legyen az tantárgyi, kulturális vagy egyéb program), amellyel a felzárkóztatásuk megoldható.
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2. számú melléklet: EFOP-3.2.3-17-2017-00069 Digitális környezet fejlesztése intézményi
digitális fejlesztési terv

EFOP-3.2.3-17 - Digitális környezet fejlesztése
A program fő célja volt, hogy
 a pedagógusok elsajátítsák és átadhatóvá tegyék – a digitális kompetenciához
szükséges kompetenciákat, illetve az internet és a digitális eszközök által kínált
lehetőségek kiaknázását. A fentiek magukba foglalják az internetbiztonsággal, a
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteket.
 Cél volt továbbá, mindezek eszközfeltételeinek a megteremtése.
A program megvalósítása által komplex, intézményi szintű fejlesztésre került sor, amely
magába foglalja a pedagógusok képzését, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek
megismerését, bevezetését. A pedagógusok által megszerzett tudás segítségével a tanulók
matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó
és kreatív kompetenciáinak fejlesztése valósult meg. A programmal a digitális környezeti
fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé válnak, kiemelten a fogyatékossággal élő, a
sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő
tanulók (BTM) számára.

 Intézményi fejlesztési célok meghatározása
1.

A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén

 Az intézmény mérés-értékelési gyakorlatának egységesítését, digitalizálását támogató
KRÉTA e-napló és adatbázis kezelés bevezetése.
 A mérés-értékelés egységesítésének, digitalizálásának elvei, módszerei, eszközei,
várható eredményei bekerülnek a pedagógiai programunkba.
 Intézményi digitális tartalomfejlesztés megvalósítása, óravázlatok NKP-n való
közzététele.
 Digitális kulcskompetenciák fejlődése a tanulóknál.
 Az SNI, BTMN-es tanulók egyéni, személyre szabott fejlesztése.
 A pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése.
 Digitális eszközökkel és módszertanokkal támogatott tanórák arányának növelése
(40%).
 A tanulók megismerkednek az internet veszélyforrásaival, a védekezés lehetőségeivel,
a biztonságos internetezés szabályaival is, valamint az internetes zaklatás kezelésével
kapcsolatban kapnak ismereteket és módszereket.
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 Matematikai kompetencia fejlesztésével a digitális tananyagegységek tanórai, illetve
tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák
játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek
számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén
segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és
elsajátításához.
 A szövegértés fejlesztéséve: Az olvasott szöveg életre keltése fejleszti a művekkel
folytatott aktív párbeszéd képességét, motiválja a gyermekeket az olvasásra és
gazdagítja a szöveggel, az olvasással kapcsolatos pozitív élményeiket, ugyanakkor az
építés során finom motorikus és kognitív képességeik térképzetükkel kölcsönhatásban
fejlődnek.
 A természettudományos megismerés támogatásával a különböző szoftverek és
szenzorok alkalmazásával (és a hozzájuk tartozó méréskiértékelő szoftverekkel és
alkalmazásokkal) támogatott tanulás során a diákok egy olyan környezetbe kerülnek,
amelyben az együttműködésen alapuló (kollaboratív) tanulást a felfedezéses
módszerekkel vegyítheti a tanár. Mindezek tökéletesen megfelelnek a konstruktív
pedagógia elveinek és alkalmasak a tanulók komplex kompetenciafejlesztésére.
 A problémamegoldó gondolkodás, kreativitás fejlesztése: olyan digitális tartalmakat,
eszközöket ismerhetnek meg a résztvevők, amelyek alkalmasak a tanulók
problémamegoldásának, kreativitásának diagnosztikus mérésére, fejlesztésére. A
résztvevők mindig csapatban dolgoznak, csapatban szereznek élményeket, így együtt
élik meg a kudarcot és a sikert egyaránt.

 A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása
A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által ajánlott digitális pedagógiai-módszertani
csomagok és azok bevezetése:
 LEGO® StoryStarter
A LEGO® StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös tekintettel a
szöveg-értési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO
elemek fel-használásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT- eszközök
segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitálistörténetté fűzhetik össze:
meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval
láthatnak el.
 GEOMATECH
A GEOMATECH projekt keretében, az egyes tantárgyi ismeretek játékos, digitális
oktatására létrehozott digitális tananyagegységek tanórai, illetve tanórán kívüli
alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és
élményszerűségét és aktívan hozzá-járulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára
elvont, matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget
nyújtson a tan- anyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához.
 PASCO csomag
A programcsomagban leírt eszközök alkalmazásának célja a természettudományos
oktatás támogatása a felső tagozatos (első sorban a 7–8. évfolyamosok) tanulók
körében. Ennek eléréséhez különböző szenzorok és szoftverek alkalmazásával
hétköznapi, gyakorlati helyzetekben tehetnek szert tudományos ismertekre,
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tapasztalatokra a tanulók a tanórákon. A programcsomag egyes elemei a fizika, a
kémia, a biológia és a földrajz (természetismeret) oktatásában alkalmazhatók, de
szoros kapcsolatban állnak a matematikai kompetenciák elsajátításával és a kreativitás
fejlesztésével is.

A pedagógusok IKT kompetenciáinak, illetve a digitális eszköztár lehetőségeinek maximális
kihasználását az alábbi módon fejlesztettük:
 a projektbe bevont valamennyi pedagógus részt vett akkreditált továbbképzéseken
 belső workshopokat, műhelymunkákat szerveztünk
 digitális módszertani asszisztens, mentor, helpdesk működtettünk
 külön hangsúlyt fektetünk a fogyasztóvédelemre és az internetbiztonsággal
kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve azt a módszertani tudást, ami a pedagógusokat
segíti a témával kapcsolatos ismeretátadásban.
A digitális pedagógiai eszközök és módszerek adaptálása és implementálása a tanítási-tanulási
folyamatba, az alábbi területeken történt meg:
1. a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása; annak érdekében, hogy a tanulók
játékos és kreatív módon sajátítsák el a matematikai gondolkodás, a problémakezelés
módszereit.
2. a szövegértés fejlesztésének támogatása; az elméletigényes tantárgyak pedagógusainak
segítése a szövegértés-fejlesztés, szövegfeldolgozás, a tanulás eljárásainak területén, a
kompetenciával kapcsolatos tanítás-módszertani lehetőségek, faladat- és ismeretközlő
szövegek alkotásával, az adott digitális felületek és tartalmak segítségével.
3. a természettudományos megismerés támogatása; a természettudományos tárgyak
élményalapú megközelítésének módozatait sajátítják el a kollégák digitális eszközök és
tartalmak felhasználásával.
4. a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása; a kreativitás fejlesztése. Olyan
digitális eszközöket és tartalmakat ismerhetnek meg a résztvevők, amelyek alkalmasak
a gyerekek problémamegoldásának és kreativitásának diagnosztikus mérésére és
fejlesztésére.
A fejlesztések beépülnek az iskola pedagógiai programjába, ezzel fenntartható módon
hozzájárulva a digitális írástudás növekedéséhez.
A program keretében felkészített pedagógusok a képzésen elsajátított módszereket beépítik a
mindennapok tanóráiba. A megszerzett ismereteket átadhatják a programban részt nem vevő
kollégáknak.

Infrastruktúra és eszközpark fejlesztése
 Egy osztályterem berendezése 25 munkaállomással (A darabszámnál a legnagyobb
csoportlétszámot, illetve a megvalósítók vettük alapul).
 25 tablet dokkolóval
 3D nyomtató
 Interaktív kijelző
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 Lego robotok
 Pasco eszközök
 Notebook + Windows 10
Ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy egyfelől összekapcsolják a manuális, személyközi
munkát a virtuálissal, másrészről az egyes tantárgyi tartalmak összefüggéseit tapasztalhatják
meg a tanulók. Bemutatjuk, hogy hogyan kapcsolhatók össze a különböző tantárgyak
ismeretei a jelenség-alapú természettudományos tanítás során.

Iskolánk a "Digitális környezet a köznevelésben" projektben (EFOP 3.2.3-17-2017-00069) való
részvétellel digitálisan korszerűsített intézmény lett. A tanórák egy része digitális pedagógiai
módszertannal kerül megtartásra.

 Fenntarthatóság
A projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig vállaljuk:
 az adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára;
 a pályázat eredményit beépítjük pedagógiai programunkba;
 a fejlesztés keretében megvásárolt oktatási eszközöket alkalmazzuk a
tanórákon;
 évente egy kapcsolattartó fórum szervezése.
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3. számú melléklet: Holovits György Evezős és Ergométeres evezős Program

„Holovits György Vízisport és Ergométeres Evezés Program”

I.Alap program.
A fix üléses evezés, a sárkányhajózás, és ergométeres evezés fokozatos beépítése a
testnevelés tantárgyba a 4. évfolyamtól.
A bevezetés órászamai évfolyamonként:
Óraszám
Osztály
Ergométer Sárkányhajó
Evezés
Összes
Úszás
4.
2
2
(18)
5.
2
2
4
6.
2
2
4
7.
2
2
4
8
8.
2
2
4
8
Évi összes
10
8
8
26 óra
óra
II. Komplex program
Érdeklődő tanulóknak sárkányhajó, fix üléses evezés és ergométeres evezés foglalkozások
szervezése tanórán kívül az 5-8.évfolyamon.
III. Részvétel versenyeken
Cél: Az érdeklődő tanulóknak versenyzési lehetőség biztosítása hivatalos sportszervezetek: fix
üléses evezős, sárkányhajó és ergométer bajnokságain.
A programok működése és átjárhatósága:
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A program bevezetése:
Naptári Bevezetés
év
éve

Cél
I. Részterv

2019.

1. év

2020.

2. év

2021.

3. év

A komplex program (II.) aktualizálása, továbbvitele, versenyek
szervezése. Program népszerűsítése.
Szülők vélemények kérése a komplex programról, és a továbblépés
lehetőségeiről.
Testnevelés tanterv tartalmi részének megalkotása az
alapprogramhoz (I.) évfolyamonként.
A program elfogadási szintjének növelése.
A Pedagógiai Program módosításának előkészítése.
A Pedagógiai Program módosítása a testnevelés tantárgy
tantervének változtatásához.
Alapprogram felmenő rendszerben történő bevezetése 4.
évfolyamtól. A jelenlegi osztálylétszámot figyelembe véve ez
évenként átlagosan 34 tanulót jelent.
Tapasztalatok, adatok gyűjtése az egymás mellet futó két
programról.
II. Részterv

2022.

4. év

Az érintett felsős testnevelés órák szervezési kereteinek
megtervezése.

2023.

5. év

A komplex rendszer működtetése, a programok elemzése a
rendelkezésre álló adatok alapján.
Szükséges módosítások elvégzése.
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