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„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse
a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és
hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni ”
Szent-Györgyi Albert

Iskolánk bemutatása
Iskolánk, a szigetcsépi Közös Igazgatású Művelődési Intézmény a Csepel-szigeten,
Budapesttől 30 kilométerre található. Ez a település egyetlen nemzetiségi és művészeti 8
osztályos általános iskolája. Jelenleg a 163 gyereket 15 tanító, tanár, ill. 7 művésztanár
oktatja. Az iskola jól felszerelt, hatalmas tornateremmel, aulával, sportpályával rendelkezik.
Mivel nemzetiségi iskola, a gyerekek szerb és német nyelvet tanulhatnak 1. osztálytól heti 5
órában. Ezen kívül szerb és német táncórákon vesznek részt. A művészeti képzés keretében
képzőművészeti és zenei órák közül lehet választani. Többek közt grafika, tűzzománc,
kerámia, festészet valamint dob, gitár, harmonika, furulya, fuvola és tanítani. Munkánkat
segítik azok a technikai eszközök, amelyekkel szintén a fejlesztés során gyarapodott iskolánk,
pl. Lénárd-gömb, interaktív táblák, varázsláda, feleltető rendszer, tanulói laptopok,
konstrukciós szerelőkészlet.
De hogyan kezdődött?
Nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor 2005-ben megláttuk a HEFOP 3. 1. 3 pályázati kiírást
és úgy döntöttünk, ez kell nekünk, és a 2010-ben a TÁMOP 3.1.4 adta lehetőség is. Tudtuk,
hogy a pedagógiai munkánk eredményességéért tennünk kell valamit és éreztük azt is, hogy
meg kell újulnunk, mert az eddigi erőfeszítéseket már egyre kevesebb siker kísérte. Nálunk is
jelentkeztek azok a jól megfogalmazott problémák, amelyekkel a magyar közoktatás
küszködött. Természetesen az eszközök beszerzésére fordítható összeg is motivált bennünket.
A TÁMOP 3.1.7 pályázat (2011-ben) elnyerésével referencia intézmény és felsőoktató
gyakorlóhely feladataival készülünk továbblépni.
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Helyzetelemzés
Az intézmény adatai: Közös Igazgatású Művelődési Intézmény
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 032545
Székhelye: 2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.
Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Azonosító száma: KIK 130013
Működési területe: Szigetcsép és vonzáskörzete

Az intézmény tevékenységei:
-

általános iskolai nevelés és oktatás,

-

nemzetiségi nyelvoktatás német és szerb nyelven

-

általános iskolai napközi otthonos nevelés

-

általános iskolai tanulószobai nevelés

-

alapfokú művészeti oktatás
o zenetagozat
o képző-és iparművész tagozat
o tánctagozat
- könyvtári szolgáltatások

Iskolánk tanulói:
Iskolaépületünket közel 180 tanuló veszi igénybe. Jelentős részük a körzetünkbe tartozás
miatt, kb. hatoda viszont speciális arculatáért választja iskolánkat: kompetencia alapú oktatás
valósul meg óráinkon, nemzetiségi nyelvet oktatunk, befogadó légkört nyújtunk és
biztosítunk, fejlesztésekkel támogatjuk a rászorulókat, művészeti iskolánkban zeneművészeti
és képzőművészeti képzés között választhatnak tanulóink.
Emberi erőforrás:
Nevelőtestületünk szakmai, módszertani, pedagógiai felkészültsége jó, az új iránt fogékony,
igényes, tartalmas, minőségi munkára törekszik.
A tantestület létszáma 22 fő. Mindenki rendelkezik munkakörének ellátásához szükséges
főiskolai képesítéssel, 2 fő közoktatás vezetői, 2 fő szakvizsgával is. Nem megfelelő
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képesítéssel oktatott tantárgyak nincsenek. A tanulók fejlesztését szakemberek segítségével
valósítja meg az iskola egyéni fejlesztési terv szerint.
A pedagógiai munkát óraadó szakemberek segítik, 1 logopédus valamint 1
iskolapszichológus.
Tanító+ speciális kollégium
Tanító+tanár
Többszakos tanár
Tanító- tanár+beszédfejlesztő
Gyógypedagógus
Tanító+Művésztanár
Művész tanár
Tanító+könyvtáros

4
2
5
1
1
2
6
1

Az elmúlt hét évben a tantestület tagjai különböző témájú és időtartamú (30-120 órás)
akkreditált továbbképzéseken vettek rész. A HEFOP 3.1.3 és a HEFOP 3.1.4 pályázatnak
köszönhetően a tantestület minden tagja megismerkedett a kompetencia alapú oktatás
koncepciójával, követelményeinek megfelelő új tanulási módszerekkel, illetve a
programcsomaggal. A korszerű pedagógiai eljárások, tanulásszervezési módokra való
felkészülés tekintetében a kooperatív technikákkal ismerkedett meg a pedagógusok, illetve a
differenciált tanulásszervezéssel, a projektmódszerrel, és a témahetek adta lehetőségekkel.
A TÁMOP 3.1.4. pályázat lehetővé tette a tantestület minden tagja számára a szakmai
megújulást, felkészítette az iskolát a referencia intézmény feladatkörére, a mentortanár
szerepre valamint a „ Jó gyakorlatok” továbbadására.
Az iskola mindennapi zavartalan munkáját 1 iskolatitkár és 4 technikai dolgozó segíti.
Tárgyi feltételek:
Az iskola tárgyi feltételei jónak mondható.
A munka szervezéséhez biztosított
- nyolc tanterem
- nyelvi terem: idegen nyelvi tanulóközpont és könyvtár
- számítástechnikai terem
- könyvtár
- zeneterem
- tornaterem
- tanulókonyha
- csoportfoglalkoztató termek.
Az iskola technikai felszereltsége jónak mondható, az oktató-nevelő munkához biztosítottak a
következő eszközök:
- 5 db írásvetítő
- diavetítő
- 2 db videó + Tv
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- 22 db számítógép hálózatba kötve
- internet elérhetőség biztosított
- mozgás-szimulációs vetítő
- magnó + CD lejátszó
- 6 db SMART interaktív tála
- 2 garnitúra SMART feleltető rendszer
- 3 db MIMIO hordozható interaktív tábla
- 14 db tanári laptop
- 30 db tanulói laptop
A szükséges felszerelésekkel, tanuló kísérleti eszközökkel rendelkezik az iskola, bár az új
tantervnek megfelelően folyamatos cserét kell biztosítani. A természettudományi szertárak
felszereltségét kell bővíteni az új tantervnek megfelelően.
.

I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
I.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,
eljárásai
Az intézmény feladata, hogy közvetítse a felnövekvő nemzedéknek azokat a műveltségi
tartalmakat, erkölcsi eszményeket, amelyeket a társadalom a folytonosság és fejlődés kettősében
érvényesnek, fontosnak ítél.
Mit tehetünk, hogy változó világunkban az oktatási intézmény ne váljék muzeális kövületté?
Vizsgáljuk, elemezzük:
- társadalmi környezetünkben melyek azok a követelmények, amelyek újként jelennek meg, vagy
már korábban is észlelhetően, de nem kielégítően jelen voltak
- korábban adott válaszainkat a társadalmi környezetünkben felmerült igényekre - azokat a
társadalom egészére ható folyamatokat, amelyek a nevelő-oktató munkára is befolyást
gyakorolnak, ha ma még ezek nem is artikulálódtak
- nevelési-oktatási beállítódást, a nevelőtestület egészének részvételével fogalmazza meg új
nevelési irányát, amely a társadalmi haladást szolgálja, egyúttal örök emberi értékekre épül.
Az eddigi nevelőmunkánk pozitív eredményei:
- Nevelőtestületünk érdeklődik a tanítványok családi háttere iránt, döntéseinél figyelembe veszi a
szülők véleményét
- Tantestületünk igényli munkájának objektív megítélését. Törekszünk megtalálni, miben vagyunk
eredményesek, vagy milyen okai vannak esetleges eredménytelenségeinknek. Szembe merünk
nézni saját problémáinkkal, és törekszünk megoldani azokat.
- A társadalomban általánosan jelenlévő rosszkedv, pesszimizmus időszakában is képesek
vagyunk új célokat megfogalmazni, azok érdekében aktívan tevékenykedni, személyre szabott,
gyerekekre figyelő, aktuális személyiségüket megismerő és fejlesztő nevelőmunkát végezni.
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- Élményt adni a gyerekeknek.
- A tantestület felkészült a referencia intézményi szerepre, valamint az új típusú felsőoktatási
gyakorlóhelyi feladatok ellátására.
Az egységes pedagógiai rendszer rendezőelve a rekreáció, ami újraalkotást jelent. A korszerű
nevelésnek fel kell készítenie a gyermekeket arra, hogy jól és hasznosan töltsék el szabadidejüket
a felnőttkorban is. Az iskola feladata olyan mozgásformák bevezetése, amelyek érdeklik a
gyerekeket és a későbbiekben hasznosíthatók lesznek.
A rekreáció egyensúly elérésére törekszik, és ebben benne van a fizikai
- sport
- munka
- pihenés
- táplálkozás
pszichikai
- érzelmi egyensúly
intellektuális
- önművelés
területek azonos igénnyel való fejlesztése. Úgy kell megtervezni, megszervezni ezeket a
tevékenységi formákat, hogy az egyensúly fennmaradjon, mert csak így lehet elérni azt, hogy az
egyik terület erőteljes fejlesztésével ne sorvasszuk el a többi területet.
A fejlesztést három területen kívánjuk megoldani:
- személyiségfejlesztés:








önértékelés
önbecsülés
önbizalom
realitás
együttműködés
konfliktuskezelés
terhelhetőség

- képesség -, készségfejlesztés; kulcskompetenciák fejlesztése
- alapkészségek:
 írás,
 olvasás,
 megértés,
 beszéd
- gondolkodási képességek:
 problémamegoldás
 kreatív gondolkodás
 érvelés
 hatékony tanulás
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-műveleti képességek:
 logikai képesség
 rendszerezési képesség
 kombinatív képesség
 bizonyítási képesség
-szociális képesség:
 mérlegelés, döntés képessége
 társas viszonyok közötti eligazodás képessége
 közösségi felelősség
Az életpálya-építést és a szociális kompetencia fejlesztését egyrészt osztályfőnöki óra keretében
végezzük, másrészt a hagyományos tantárgyak oktatásába, valamint a tanórán kívüli
foglalkozásokba is beépítjük.
 Az alábbi életpálya-építő kompetenciákat fejlesztjük elsősorban: önismeret, önbemutatás,
álláskeresési technikák, munkaerő-piaci ismeretek, tanulásmódszertan.
 A szociális és életviteli kompetenciák közül pedig az alábbiak szerepelnek
programunkban: környezettudatos magatartás, kritikai gondolkodás, aktív felelősségtudat,
szociális érzékenység, problémamegoldó képesség.
 Együttműködés (kooperativitás), empátia, tudatosság a kapcsolatokban, barátság, családi
szerepek.
 Önállóság, önbizalom, belső harmóniára való képesség, kreativitás, nyitottság,
rugalmasság, mások elfogadása.

Az iskola céljai
CÉLOK

Az iskola oktatásinevelési
tevékenységét
átalakítjuk a
kompetencia fejlesztés irányába.

RÉSZCÉLOK

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

A kompetenciafejlesztő
módszerek,
eljárások
terjesztése
a
tantestületben,
ezek
tudatosítása.

Ha a testület 80 százalékának
képzési kultúrájában 50
százalékban megjelennek a
kompetenciafejlesztés helyi
tantervünkben részletezett
elemei.

A kompetenciafejlesztés
tárgyi feltételeinek a Alkalmassá tesszük
kialakítása.
tantermeinket arra, hogy
abban újszerűen
A kompetenciafejlesztés szervezhessük a tanuláselemeinek a beépítése az tanítás folyamatát. A
iskola tevékenységeibe.
helyiségeket fölszereljük a
korszerű IKT- eszközökkel.
Tanórán kívüli
Az IKT- eszközöket
foglalkozáson a
mindenféle tantárgy
pedagógus olyan
oktatásában felhasználjuk, a
feladatot adjon,
következő
szabadidős programokon tevékenységekhez:
- házi feladatok készíttetése
olyan pedagógiai
számítógéppel
helyzeteket teremtsen,
- tanulók információ gyűjtése
olyan programokat
- tanári prezentációk

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK,ÉRTÉKELÉS
ÉSNEK A MÓDJA
Óralátogatások az
SZMSZ-ben
meghatározottak szerint.

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK AZ
IDŐPONTJA
Minden évben a tanévzáró
értekezleten.

FELELŐS

Munkaközösség
vezetők.
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CÉLOK

RÉSZCÉLOK

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

válasszon és szervezzen,
melyeknek során a
gyermek személyisége és
közösségi magatartása a
kívánt irányban fejlődik.

- tanulói prezentációk
projektorral stb.
A tanórákba és a tantervekbe
– minden tantárgy estében beépítjük az alábbi
kompetenciafejlesztő
módszereket és
tanulásszervezési eljárásokat:
- kooperatív tanulás
- egyéni és páros
munka
- prezentáció
- tanórai differenciálás
heterogén
csoportokban
- projektmunkák
heterogén
csoportokban
- portfoliók készítése
- dramatikus módszerek
és technikák alkalm.
- önellenőrzés, mások
ellenőrzése
- ötletroham, vita

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK,ÉRTÉKELÉS
ÉSNEK A MÓDJA

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK AZ
IDŐPONTJA

FELELŐS
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CÉLOK

I. A tanulók
harmonikus
személyiséggé
alakításával
szeretnénk
felkészíteni a
versenyhelyzetre,
piacközpontú
világra.
A sikeres
munkaerő- piaci
alkalmazkodáshoz
szükséges, az egész
életen át tartó
tanulás
megalapozását
szolgáló képességek
fejlesztése.

RÉSZCÉLOK

Őrizzék meg gyermeki
aktivitásukat, fejlődjön
kreativitásuk, művészeti
befogadó képességük,
beszédkészségük,
helyesírásuk, logikus
gondolkodásuk.
Jellemezze őket
érdeklődés, nyitottság,
rugalmasság.
Alakuljon ki a
tanulókban a helyes
értékrend és énkép,
valamint az önnevelés
szándéka.

Valamennyi tanuló
rendelkezzék elemi
gazdálkodási és
Iskolánk a fiatalokat vállalkozási ismerettel
felkészíti az önálló valamint digitális

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK,ÉRTÉKELÉS
ÉSNEK A MÓDJA

A fejlesztés céljait illetően
akkor
B
tekinti az iskola
tevékenységét sikeresnek, ha
a tanulók legalább 90%-a,
a tanulók legalább 70%-a
esetére kétévenként
megállapítjuk, hogy a kiemelt
képességek,
kulcskompetenciák mentén
fejlődést mutat.
A 7. és 8. osztályos tanulók
legalább 90%-a ismeri az
alapfogalmakat, alkalmazza
az összefüggéseket.
Tudjon szöveget szerkeszteni,
ismereteiről prezentációt
készíteni.
A tanulási stratégiák,
módszerek és technikák

Összehasonlító neveltség
szintmérés teljes tanulói
körben

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK AZ
IDŐPONTJA
Kétévenként.

A tanulásmódszertan
epocha beépítése 5 – 8
évfolyam tantárgyi
struktúrájába.
A mérési, ellenőrzési,
értékelési és
minőségbiztosítási
rendszerben meghatározott
rend szerint funkciójuknak
megfelelően elvégezzük a
diagnosztikus, a formatív
és szummatív méréseket.

A diagnosztikus és formatív
mérések mérőeszközeit
iskolai szinten készítjük el,
illetve választjuk ki, a
szummatív tesztek
elkészítéséhez pedig megyei
ill. országos standardizált
mérőeszközöket
alkalmazunk

FELELŐS

Pedagógiai
munkaközösség
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CÉLOK

ismeretszerzésre és
önművelésre, ennek
feltétele a tanulási
képességek és
szilárd
alapkészségek
kialakítása.

RÉSZCÉLOK

írástudással

A tanulás - tanítását és az
önálló ismeretszerzés
képességének kialakítása

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

megtanítása minden
tanulónak

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK,ÉRTÉKELÉS
ÉSNEK A MÓDJA

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK AZ
IDŐPONTJA

FELELŐS
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II. Olyan alapok
adása, hogy:
önmagukat,
nemzetiségüket,
társadalmi és
természeti
környezetüket jól
ismerő tanulók
hagyják el
iskolánkat.
Tudásuk legyen:
Az alapkészségek
szintjén biztos.
A továbbtanuláshoz
biztonságot nyújtó.
Az egyéni
képességeken
kibontakozó.

RÉSZCÉLOK

Ennek megfelelően
törekszünk:
Testileg, szellemileg
életmódjukat tekintve
egészséges ifjak
nevelésére.
Jó ízlésük, esztétikai
érzékük és igényük
kialakítására.

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK ,
ÉRTÉKELÉSÉSNEK
A MÓDJA

Eredményesnek tekinthető az B Adatgyűjtés és elemzés
iskola ha tanulók 80%-a
ismeri a
 német és a szerb
nemzetiségi
hagyományokat,
 a faluban élő
nemzetiségek szokásait,
aktívan részt vesz az iskolai
és községi rendezvényeken.

A tanulói
Környezetük
megnyilatkozásokból ez
tisztaságára, épségére és megnyugtatóan
szépségére ügyeljenek. kikövetkeztethető.
Legyenek
tisztelettudóak, jól
neveltek, társas
kapcsolataikban
kulturáltak.

Eredményesnek tekinthető,
ha tanulók legalább 80%-ánál
teljesültnek mondhatók.

Nemzetiségüket

Alkalmassá teszünk a
tantermeinket arra, hogy

T Tervezett megfigyelés

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK
AZ IDŐPONTJA
Évente

Évente

FELELŐS

Minden
osztályfőnök az
általános
igazgatóhelyettes
vezetésével.
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Az ismeretszerzés és
rendszerezés
területén önállóságot
mutató

RÉSZCÉLOK

vállalva, a
nemzetiségek
hagyományait
tiszteletben tartóak,
szülőföldjüket és anyaországukat jól ismerő
felnőttek legyenek.
Legyenek érdeklődőek
és toleránsak a
különböző kultúrák
iránt.
Legyenek képesek
tanulásuk során az
informatika és a média
eszközeinek és
eredményeinek
használatára,
alkalmazására.
Figyeljenek
környezetükre,

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK ,
ÉRTÉKELÉSÉSNEK
A MÓDJA

abban újszerűen
szervezhessük a tanulástanítás folyamatát.

Attitűd vizsgálat

A tantermeket felszereljük a
korszerű IKT- eszközökkel.

Leltár

A tanulók mindennapi
tevékenységük során

B
Tanulói munkák
értékelése.

FELELŐS

Igazgató helyettes
Minden naptári év végén

4.6.8. osztály
Az IKT- eszközöket minden
tantárgy oktatásában
felhasználjuk, a következő
tevékenységekhez:
- házi feladatok készíttetése
számítógéppel
- tanulók információgyűjtése
- tanári prezentációk
projektorral
- tanulói prezentációk
projektorral stb.

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK
AZ IDŐPONTJA
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RÉSZCÉLOK

szemléletüket a
megóvás, és a
megelőzés egyaránt
jellemezze.

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

rendszeresen használják az
eszközöket.

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK ,
ÉRTÉKELÉSÉSNEK
A MÓDJA

Minden

Ismerjék és értsék az
ember természettel való
harmonikus
kapcsolatának
jelentőségét, tetteikkel igazolják azt.

Az egyéni
adottságokat
figyelembe véve
alakítjuk
tanítványainkban a
teljesítmény-

Legyen rálátásuk, hogy
az ember társadalmi és
természeti lény
egyszerre, éppen ezért a
természeti és társadalmi
törvényszerűségek
együttesen és
folyamatosan hatnak.

Differenciált nehézségű
feladatokkal, testreszabott
egyéni és csoportos
foglalkoztatással lehetőséget
adunk az egyéni haladási
ütem kialakítására.
Gazdagító, dúsító
Társas kapcsolataikat az feladatokkal, programokkal

Egyéni fejlesztő
programokkal
(felzárkóztató, fejlesztő,
versenyre készítő tehetséggondozó),
és a modern informatikai
eszközök alkalmazásával
(CD, videofilmek, SDT,

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK
AZ IDŐPONTJA

FELELŐS
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RÉSZCÉLOK

központú
egymásra figyelés, a
beállítódást (attitűd), megértés, a másság
az önálló tanulás
elfogadása jellemezze.
képességét.
Kiemelt hangsúlyt kap,
a kreativitás
fejlesztésére és a (belső)
tanulási motiváció
erősítésére.

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

és valódi problémák
megoldásával
alkalmazkodunk a különböző
tanulói képességekhez.

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK ,
ÉRTÉKELÉSÉSNEK
A MÓDJA
könyvtár) segítjük az
egyéni haladási ütem
követését.

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK
AZ IDŐPONTJA

FELELŐS
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RÉSZCÉLOK

III.A művészetekhez Egy művészeti területet
értő, fejlett testi-lelki aktívan művelő ifjak
állóképességgel, jó nevelése.
kapcsolatteremtő
készséggel rendelkező Olyan művészeti
tanulók nevelése.
alapismeretek adása,
A kiváló
hogy a gyerekek
adottságokkal és
nyitottá váljanak a
képességekkel
közösségi alkotó
rendelkező
tevékenység és a
tanulóknak is
művészetek iránt.
lehetőséget
teremtünk
A tanulási
tehetségük
tevékenységek közben
kibontakoztatására. és a tanulói
A közösségek
közösségben való élet
biztosítanak terepet során fejlessze a
a növendékek
tanulók önismeretét,
önállóságának,
együttműködési
öntevékenységének, készségét, akaratát,
önkormányzó
segítőkészségét,
képességének
szolidaritásérzését,
kibontakoztatásához. empátiáját.

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

A részcél tekintetében
sikeresnek mondható az
iskola, ha a tanulók 70%-a
egy művészeti területet
legalább heti három órás
képzésben vesz részt. A
feltételeket az iskola
biztosítja.
Akkor tekintjük sikeresnek a
tevékenységünket, ha a
tanulók teljesítménye
legalább 60%-os.

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK ,
ÉRTÉKELÉSÉSNEK
A MÓDJA
B
Adatgyűjtés elemzés
Tanulói bemutatkozások

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK
AZ IDŐPONTJA
évente

FELELŐS

művészeti
munkaközösség
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RÉSZCÉLOK

IV. Iskolánk a
gyermekek
kreativitását,
aktivitását,
mobilizálhatóságát
messzemenően
figyelembe véve
közvetít tudást,
értéket.

Magas szintű
oktatással szilárd
alapműveltség adása.

Törekszünk arra, hogy
a tanulókat egyéni
különbségeikhez
alkalmazkodva,
személyre szabottan
fejlesszük.

Az alapműveltség
elemeit, az elsajátítás
szintjéig közvetítjük,
kiemelten értve
a kommunikációs és
matematikai
alapkészségeket,
a nemzetiségi nyelv
alapfokú nyelvvizsga
szintű tudását,
az anyaországok
ismeretét, a

Tanulóink sokoldalú,
nyitott, érdeklődő,
kreatív, rugalmas
személyiséggé
fejlesztése.

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

A részcél akkor tekinthető
teljesültnek, ha a tanulói
megnyilatkozásokból ez
megnyugtató módon
kikövetkeztethető.
A kommunikációs és
matematikai alapműveleti
készségek esetében legalább
80%-os teljesítmény számít
sikeresnek.

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK ,
ÉRTÉKELÉSÉSNEK
A MÓDJA
K

Standardokkal
összehasonlító
tudásszint mérések
értő olvasás,
matematika,
fogalmazás,
nemzetiségi nyelvből

A mindennapos folyamatos
szaktanári értékelések,
feleletek, tesztek,
versenyeredmények
szolgálnak az értékelés
eszközéül.
A szaktanári értékeléseket a
munkaközösség illetve a
felügyelő igazgatóhelyettes

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK
AZ IDŐPONTJA
4.6.8. osztály végén

FELELŐS

Szakmai
munkaközösségek

Minden év végén
igazgató

Szituációelemzés,
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könyvtárhasználat
készségeinek
kifejlesztését,
a modern
A tudományok
információhordozók
komplex rendszerének használatának
tartalma jelenjen meg ismeretét.
a kompetencia
Ezen ismeretek
területben (biológia,
integrációjának és
genetika, etológia,
szintézisének
filozófia, etika,
megteremtése a
szociológia, kulturális célunk.
antropológia, földrajz,
pszichológia,
pedagógia,
társadalomismeret,
művészettörténet/feln
őtt-ábrázolás,
filmművészet,
nyelvek, kultúrák)

összegzi évente.

Az összefüggések és
kölcsönös determinációk
felismerése, a felelős és
kritikus gondolkodás
fejlesztése, a döntési
képesség és cselekvési
készenlét kialakítása a
tanulók legalább 60%-ánál.

alternatív megoldási
stratégiák kidolgozása,
ítéletek alkotása és
vállalása.

KIK 130013
Közös Igazgatású Művelődési Intézmény
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.
Tel. 06-24-513-630
Fax: 06-24-513-630
E-mail: kimi@szigetcsep.eu
OM: 032545

CÉLOK

V. A tanulókból a
társadalomba jól
beilleszkedő,
a demokrácia szabályait
megtapasztalva megtanuló
állampolgárok váljanak.

RÉSZCÉLOK

Kiemelt részcél,
társadalmi beilleszkedés, a
szocializáció, mellyen az
iskolában a társadalom
életének, működésének
megértését, a meghatározó
folyamatokról való
véleményalkotást, a
szokásokhoz,
törvényekhez való
alkalmazkodást az iskola
szokás jogának és
törvényrendszerének
megalkotásában, annak
betartásában és
betartatásában való
részvételt értik.
Az együttélés,
együttműködés
szabályainak vállalását
a másság elfogadását és
tiszteletét.

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

AZ
EREDMÉNY AZ EREDMÉNY
FELELŐS
MÉRÉSÉNEK,
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉSNEKA ÉRTÉKELÉSÉNEK
MÓDJA
AZ IDŐPONTJA

Teljesülését
B Neveltségi szint
Évente.
folyamatos
felmérés a magatartási
értékelések alapján
szabályok betartása
minősítik kiemelten az
terén.
osztályfőnökök
valamennyi
pedagógus
közreműködésével.
Ha a gyerekek
vállalják a
 szolidaritás,
 tolerancia,
 humánum értékeit
 kialakul a tanulók
faladat tudata.
A mindennapokba
ágyazott értékelés
évenkénti összegzése
az elsődleges, melyet
az osztályfőnökök és
az iskola vezetősége

Célzott fogalmazás
íratása

K

Osztályfőnökök

Igazgató +
igazgatóhelyettes
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Alkotó pedagógiai klímát
teremtünk az eredményes
munka érdekében.

Kiemelt szerephez jut az
egyén és a közösség
összhangja, a szolidaritás,
humanitás a közügyekben
való döntéshez szükséges
információk
megszerzésének igénye és
képessége, a döntés, a
végrehajtás és ellenőrzés
tevékenységeiben szerzett
jártasság, végül a választás
a megbízás felelősségének
átélése.
Jellemezze munkánkat
egyfelől a következetes
követelés és igényesség,
másrészt a tanulók
jogainak, emberi
méltóságának tiszteletben
tartása, a velük szemben
megnyilvánuló pedagógiai
tapintat, bizalom,
megértés, türelem,
igazságosság,
segítőkészség.
Növeljük a tanulók aktív
részvételét igénylő
ismeretszerzési módok

végez.

Demokratikus
alapokon álló,
integratív tanár – diák
viszonyt alakítunk ki.
A tanítási órák
légköre, hangulata
oldott, a tanulók
sikerorientált
beállítódással
dolgoznak, a
pedagógus csak
facilitáló.
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arányát (megfigyelés,
kísérlet, új információs és
kommunikációs
technikákat alkalmazó
anyaggyűjtés, modellezés,
szerepjáték, dráma.
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A REFERENCIA INTÉZMÉNY ÉS FELSŐFOKÚ GYAKORLÓHELY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLOK

CÉLOK
A KOMPETENCIA ALAPÚ
OKTATÁS
PEDAGÓGUS:
A kompetencia alapú oktatás alkalmazása
intézmény szinten.

RÉSZCÉLOK

A TELJESÍTÉS KRITÉRIUMAI

I.

Minden pedagógus építse be a
szakterületébe a kooperatív tanulási
technikákat.

Óráinak minimum 50%-ba építse be a kooperatív technikákat.

Képes legyen együttműködni a hallgatóval;
valamint az elméleti és gyakorlati tudását
átadni.

Vegyen részt az együttműködési terv
készítésében.

Az együttműködési tervben foglaltak sikeres megvalósítása.

HALLGATÓ:
Sajátítsa el a kompetencia alapú oktatás
sajátosságait és legyen képes azokat
alkalmazni.

A kooperatív tanulási technikák
lehetőségeit ismerje meg és a saját
szakterületén alkalmazza azokat.

A felsőoktatási intézmény kérdőív formájában jelezzen vissza,
hogy a hallgató milyen mértékben alkalmazza az elsajátított
ismereteket.

Nyitott legyen a gyakorlati ismeretek
befogadására és alkalmazására.

Vegyen részt az együttműködési terv
elkészítésében.

Az együttműködési tervben foglaltak sikeres megvalósítása.
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RÉSZCÉLOK

A TELJESÍTÉS KRITÉRIUMAI

II.
IKT ESZKÖZÖK
PEDAGÓGUS:
Az IKT eszközök ismerete és gyakorlati
alkalmazása intézmény szinten.

Minden pedagógus építse be a szakterületébe
az IKT eszközök alkalmazását.

Óráinak minimum 50%-ban alkalmazza az
IKT eszközöket.

Képes legyen az IKT eszközök használatának
átadására.

Nyújtson segítséget a hallgatónak az eszközök
használatában.

Az IKT eszközök sikeres alkalmazása.

HALLGATÓ:
Sajátítsa el az IKT eszközök használatát az
iskolai feladatok bármely területére
vonatkozóan.

Az eszközöket a saját szakterületén kiemelten
alkalmazza.

A felsőfokú oktatási intézmény jelezzen
vissza, hogy a hallgató milyen mértékben
alkalmazza az IKT eszközöket.

Nyitott legyen az eszközök alkalmazásának
befogadására.

Az eszközöket a saját szakterületén kiemelten
alkalmazza.

Az IKT eszközök sikeres alkalmazása.
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A TELJESÍTÉS KRITÉRIUMAI

III.
EGYÜTTNEVELÉS
PEDAGÓGUS:
Minden pedagógus legyen tisztában az
együttnevelés elveivel, lehetőségeivel és
fejlődési – értékelési rendszerével.

A pedagógusok mindennapi munkájában
jelenjen meg az együttnevelés fontossága.

Tanulásszervezésébe építse be a gyerekek
egyéni, sajátos fejlődési lehetőségeit.

Képes legyen átadni ismereteit és gyakorlati
tapasztalatait az együttnevelés területén.

Kísérje figyelemmel, majd vegyen részt az
együttnevelési feladatokban.

Az együttnevelési feladatok sikeres
megvalósítása.

HALLGATÓ:
Ismerje meg és legyen tisztában az
együttnevelés elveivel, lehetőségeivel és
fejlődési – értékelési rendszerével.

Folyamatosan építse be az együttnevelés
lehetőségeit az iskolai feladataiba.

A felsőfokú oktatási intézmény jelezzen
vissza, hogy a hallgató milyen
eredménységgel tudja alkalmazni az
együttnevelési lehetőségeket.

Nyitott legyen az ismeretek befogadására és
gyakorlati alkalmazására.

Vegyen részt az együttnevelési feladatokban.

A felsőfokú oktatási intézmény jelezzen
vissza, hogy a hallgató milyen
eredménységgel tudja alkalmazni az
együttnevelési lehetőségeket.
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I.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskola célrendszere felfűzhető a személyiség fejlesztés nagy területeire.
Az értelem kiművelése: Az oktatás nevelés feladata és lényege az értékközvetítés és
értékteremtés. Az érték olyan produktum, amely kettős funkciót tölt be: hozzájárul szűkebb-tágabb
közösségek fejlődéséhez, elősegíti az egyén fejlődését.
A nevelési folyamatban a személyiség különböző strukturális elemeinek fejlesztése történik
meg. Mindebből következik, hogy minden iskola pedagógiai cél- és feladatrendszerében vezető
helyen kell állnia a magatartás és tevékenység irányát meghatározó ösztönző – reguláló
személyiségkomponensek formálást megjelölő és meghatározó eszköz- és értékrendszerének.
A fenti célkitűzés alkotja a pedagógiai célrendszer domináns tartományát, ez jelölhető meg a
nevelés alapvető céljául, elkülönítve ettől az oktatási-képzési célt, amely a személyiség
sajátosságcsoportjainak fejlesztését írja elő.
Az intellektuális-művelődési szükségletek kifejlesztése és megerősítése a tanulás, ami az
értelmi aktivitás elérésén megszerettetésén alapul, mely nagyon fontos pedagógiai teendő, mivel a
tanulók későbbi életvezetésére messzemenően kihat. Ez azt is jelenti, hogy a gyakorlatban nem a
múlékony ismeretek túlhajtott közvetítése és megkövetelése az alapvető érték, hanem ennél sokkal
fontosabb a tanulás megszerettetésére, az ismeretszerzéssel kapcsolatos pozitív viszonyulás
kialakítása, különösen az alapozó nevelés fázisában, az alapozó intézményekben.
Az ismeretek elsajátíttatása tehát nem azonos értékű pedagógiai eredmény a tanulás
megszerettetésével: az utóbbi a maradandóbb és fontosabb.
Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból
adódó szükségletekre épül.
Feladatunk a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása. A helyi tantervet is
magába foglaló programunk összeállításkor elsődleges szempont a személyiségfejlesztő oktatás.
Célunk és feladatunk olyan iskolai életrend kialakítása, melyben a tanuló folyamatosan
megtapasztalhatja egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttlétének, segítőkészségének
előnyeit, hiányának káros következményeit (osztályközösség - jó működés).
Mások szociális viselkedésének, magatartásának vizuális elképzelései, melyek tervrajzként
szolgálják a megfelelő viselkedés megvalósítását. Ezen célt többek közt kiválóan szolgálják az
iskolában működő csoport és drámapedagógiai foglalkozások.
Soha nem volt ennyire fontos a pedagógus személyisége, egy olyan személyiségé, aki
harmóniában él saját természeti és emberi mikro- és makro környezetével, és ezt a harmóniát képes
átadni.
A belépő első osztályosok 4-6 hetes beszoktatási idejében szokások kialakítása,
beilleszkedés, az alapvető emberi viselkedési szabályok ismertetése és gyakorlása folyik. Az
évfolyamok csoportjai szerepeket, feladatokat kapnak, vállalnak, amelyekben a megfelelő
viselkedést elsajátítják, átveszik a kulturális értékeket, átéljük a tanulókkal az intézményi
szocializációt. Ez minden tanulócsoport nevelési folyamata.
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A nagyobb korcsoportoknál azt kell tudatosítanunk, hogy meg kell szerettetni magukat,
legyőzni a közösségben való közeledés akadályait és ezáltal saját magukat, érzelmi világukat úgy
kell gazdagítani, és cselekvő irányba elmozdítani, hogy a másságot is tolerálják.
Önismeret, jó kapcsolatteremtő készség, empátia, tolerancia és akaratuk megfeszítésével,
értelmes célok kitűzésével kell elkerülnünk a társadalmi élet buktatóit.
Tanár és diák egyaránt gazdagíthatja egymást. Harmonikus együttműködés esetén. nem csak
a gyerekek tanulnak a pedagógustól, hanem a pedagógus is tiszteletbeli tagjává válhat a gyermekek
világának.
A közösségi nevelés nevelő-oktató munkánk kiemelt területe, jelentős része pedagógiai
tevékenységünknek.
E terület célja:
Minden tanuló tudja megtalálni helyét, útját az életben, társaival való kapcsolatában, hogy
eligazodjon a társadalmi együttélés normáiban, szabályaiban. Élete során képes legyen jól dönteni, s
társait is erre ösztönözni. Legyen tisztában önmagával, valamint azzal is, hogy miként kell másokat
látnia. Kezdetben fogadja szívesen mások tanácsait, hogy később ő adhasson tanácsot.
Segítsük diákjainkat abban az ismeretszerzési folyamatban, amelyben önmaga és közössége
javára hasznos ismeretek birtokába kerüljön; szolgálva ezzel a nemzet és a társadalom érdekeit.
Váljanak szabad, gazdag, művelt emberekké, felelős polgárokká, tisztességes, emberséges,
alkotásra és boldogságra képes egyénekké. A megszerzett tudás segítse társadalomba történő
beilleszkedésüket. Pedagógiai törvényszerűség, hogy amennyiben nem áll a tanuló rendelkezésére
konstruktív tevékenységi lehetőség, akkor aktivitási szükségleteit destruktív módon fogja
érvényesíteni.
A gyermeknek a közösséggel való kapcsolata és az ebből származó cselekvéseinek sora
kölcsönhatás, amelynek következtében vagy az adott személy vagy a környezete, esetleg mindkettő
megváltozik, s mely kölcsönhatás életkoronként változik.

I.3 Az egészségfejlesztés iskola feladatai
Az egészségfejlesztő iskola: (WHO megfogalmazása szerint)






Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének
védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.
Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi
szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges
környezett legyen.
Egészséges környezetett, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi
szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség
szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó
egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőségű az egészséges étkezés, a
testedzés és a szabadidő hasznos eltöltése, a lelki egészségfejlesztés és a tanácsadást
biztosító programok.
Figyelembe veszi a pedagógusok és a tanulók jól-létét és méltóságát, elismeri az
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erőfeszítést, támogatja az egyéni előrejutást.
Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak,
valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a helyi
közösség vezetőivel

Az egészségi állapotot négy alapvető tényező határozza meg:





genetikai tényezők
környezeti tényezők
életmód
az egészségügyi ellátó rendszer működése

Prevenció
Az iskolának ebben jelentős szerepe van.
Az egészségfejlesztés elsősorban az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul.









egészséges táplálkozás
aktív szabadidő eltöltése
mindennapos testmozgás
személyi higiénia
lelki egyensúly megteremtése
egészséges és biztonságos környezet kialakítása
egészségkárosító magatartásformák elkerülése
járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása

Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek
1. Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás





egészségnevelési kampány
dohányzás veszélyei
helyes táplálkozás
mozgásban gazdag életmód

2. Rizikócsoportos megközelítés
Korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal jellemezhető csoportok körében
folytatott megelőző tevékenység.




túlsúlyos személyek (védőnő + orvos bevonása)
lelki problémákkal küszködő gyerekek (pszichológus bevonása)
lúdtalp - hanyag tartás (védőnő + testnevelő tanár)
(egészségügyi szűrés alapján)
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Egészségügyi szűrés - (orvos + szakorvos)






évente minden osztály
hallás és látás vizsgálat évente a páros osztályokban
iskolai fogászat évente kétszer minden osztályban
8. osztály továbbtanulásához orvosi vizsgálat
kötelező védőoltások

3. Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások
Az egészségkárosító magatartásformák hátterében a személy konfliktuskezelési
eszköztárának gyengeségei húzódnak. - Ezért a társas-érzelmi készségek fejlesztését kell
célul kitűzni.
"Életvezetési ismeretek és készségek" - (PREVENCIÓS PROGRAM) program további
alkalmazása, beépítése és folytatása.
4. Kortárshatások
A kiképzett kortárssegítők igyekeznek az egészségfejlesztés üzenetét a fiatalokhoz eljuttatni,
és arra próbálják megtanítani a fiatalokat, hogy képessé váljanak nemet mondani.
5. Egészségfejlesztő team
Együttműködés, közös problémavezetés, egységes viszonyulás kialakítása.







intézményvezető vagy megbízottja
iskolaorvos
védőnő
testnevelő
DÖK segítő pedagógus
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

Segítő kapcsolatok:
1. Szülők
 megfelelő tájékoztatás, információ – átadás, támogatás
2. Szülői munkaközösség
 A szülők lehetőségéhez mérten támogassák segítség a program
megvalósulását.
3. Iskolaorvos, védőnő
A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata:
 testi, érzelmi és intellektuális fejlődés követése
 érzékszervek vizsgálata
 szűrővizsgálatok krónikus betegségek és kóros elváltozások felismerése
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Közreműködés:





közegészségügyi - járványügyi,
környezet - egészségügyi,
táplálkozás - egészségügyi
balesetvédelmi feladatok ellátása

4. Iskolapszichológus
Lelki eredetű problémák feldolgozása pl. osztályfőnöki órán
 a serdülőkori érzelmi, magatartás, életmód
 krízisek megoldása
 problémakezelés diákoknak, szülőknek, tanároknak
5. Gyermekjóléti szolgálat
Gyermekvédelmi munkában tudnak segítséget nyújtani valamint konkrét államigazgatási ügyekben
(Jogszabályok szabályozzák)
6. Rendvédelmi szervek
Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai
- DADA program felfrissítése, folytatása
Az egészségügyi felügyelet és ellátások rendje
 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola
fenntartója megállapodást köt iskolaorvosi teendők ellátására.
 Az iskolaorvos és az iskolai védőnő munkáját a megállapodásnak megfelelően végzi.
 A tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő az igazgatóhelyettessel
egyeztetett rend szerint végzi, az SZMSZ-ben foglaltak szerint.


Az intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza az
egészségneveléssel kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat.


A védő – óvó intézkedéseket.



A tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírásokat.



A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat.



A rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket.
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Az egészségnevelés nevelőtestületre vonatkozó követelményei
 A gyermekek életvitelüket minták követésével is alakítják, ezért különösen jelentős a
pedagógus, a pedagógusközösség életmódja.
 A pedagógusok személyes példamutatása nevelésünk felelőssége.
 Az iskola, mint élettér is befolyásolja a gyerekek egészségi állapotát, ezért az iskolai
környezetnek meghatározó szerepe van az egészségnevelésben.
 Az egészségnevelés együttműködést kíván az iskolán kívüli közösségekkel is. Alapvető a
családokkal való együttműködés, a kezdeményezés tudatos vállalása.
 Lényeges az egészségügyi hálózat lehetőségeinek felhasználása.
I.3.1. Az egészségnevelés iskolai területei
Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulni, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást
szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő
és felhasználni tudó, egészséges életvitelekhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel
összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek.
Az egészséges életmód, életszemlélet az iskola pedagógiai rendszerének összes tevékenységébe kell
beépülnie.
 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete
 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága
 az értékek ismerete
 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe
 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat
 a barátság a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az
egészségmegőrzésben
 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák
ismerete
 a tanulás és a tanulás technikái
 az idővel való gazdálkodás szerepe
 a rizikóvállalás és határai
 a szenvedélybetegségek elkerülése
 a tanulási környezet alakítása
 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége

KIK 130013
Közös Igazgatású Művelődési Intézmény
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.
Tel. 06-24-513-630
Fax: 06-24-513-630
E-mail: kimi@szigetcsep.eu
OM: 032545

I.3.2 Megvalósulást szolgáló tevékenységek
Az egészséges
személyiség
fejlődésének
elősegítése



Szaktárgyi órák témafeldolgozása - csatlakozási pontok az
egészségfejlesztéshez
- ismeretátadás
- interaktív gyakorlatok
- esetelemzések



szakemberek bevonása
- pszichológus - lelki problémákra
- védőnő, orvos, betegség megelőzés felvilágosítás



osztályfőnöki órák, életvitel biológia órák, prevenciós
foglalkozások

egészséges táplálkozás



tízóraihoz - törekedni arra, hogy mindenkinek legyen
ennivalója:
ebédlőben a kulturált étkezés biztosítása
(pl. terítő, evőeszköz, szalvéta, szappan...)

mindennapi
testmozgás



a kötelező testnevelési órákon kívül és a táncórán kívül
választható foglalkozáson való részvétel biztosítása
A délutáni foglalkozásokon legalább egyen igazoltan részt
kell venni. ( labdajátékok, foci, mozgásfejlesztés, tánc,
karate…)

a dohányzás,
alkoholfogyasztás és
kábítószer használat
megelőzése



"Prevenciós program” a felső tagozatban



Egyénre szabott fejlesztés, felzárkóztatás kidolgozása.
Szükség esetén szakember igénybevétele,
fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus,
logopédus.



Prevenciós, osztályfőnöki, életvitel órákon:

a fogyatékosok és
hátrányos helyzetűek
integrációja
iskolán belüli
bántalmazás
megelőzése,
rongálások

1. "Másság" elfogadása és elfogadtatásának erősítése.
2. Önkontrol erősítése, gyakorlása
3. Személyiségfejlesztés
- szituációs játékokon
- helyzetgyakorlatokon keresztül
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személyes biztonság,
(közlekedés,
rizikóvállalás)



Osztályfőnöki, életvitel, prevenciós órákon:
- közlekedési ismeretek elsajátítása
- személyiségfejlesztés




Osztályfőnöki, életvitel és prevenciós órákon:
Külső szakember bevonása - Védőnő, Iskola orvos
- Szexuális felvilágosítások
- Családtervezés
- AIDS prevenció

















Játékos gyakorlatok.
Kiegészítik a tanórai programot.
Sportprogramok
Versenyek
Játékos programok ( diáknap, gyermeknap….)
Színház, mozi szervezése alkalmanként
"Egészséges élet" nap
Fogászati vetélkedő
Papírgyűjtés
Parlagfű gyűjtés
"Tegyük szebbé az iskola udvarát"
Kirándulások
Sportrendezvények
Erdei iskolák
Nyári táborok

Szexuális nevelés

Tanórán kívüli
foglalkozások:
Napközi
Délutáni
szabadidős
foglalkozások
Egészségnap

Hétvégi
programok

iskolai

Mindennapos iskolai testedzés program
Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás megvalósuljon az alábbi egészségügyi és
pedagógiai szempontokat kell teljesítenünk:
 minden gyerek minden nap részt vesz a testmozgás programban
 minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési és
légző rendszer megfelelő terhelése
 minden testnevelés órán van gimnasztika, benne a biomechaniakailag helyes testtartás
kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna
 a testnevelési tananyag egészében a gerinc és izület védelem szabályainak betartása
 minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még az
eltérő adottságú tanulókkal is.
 a testnevelés és sport személyiségfejlesztő határai érvényesülnek
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 a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz
 életminőség javítása (a megismert sportok folytatása akár egy életen át)

I.4 A környezeti nevelés iskolánkban
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk:









a fenntartható fejlődés
a kölcsönős függőség, ok-okozati összefüggések
a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései
alapvető emberi szükségletek
emberi jogok
demokrácia
elővigyázatosság
biológiai és társadalmi sokféleség

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink.
Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítanunk:








környezettudatos magatartást és életvitelt
a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt
a környezet értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát
a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését.
a rendszerszemléletet
tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését
az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat,
módszereket.

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban












alternatív, problémamegoldó gondolkodás
ökológiai szemlélet, gondolkodásmód
szintetizálás és analizálás
problémaérzékenység, integrált megközelítést
kreativitás
együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód
vitakészség, kritikus véleményalkotás
kommunikáció, médiahasználat
konfliktuskezelés és megoldás
állampolgári részvétel és cselekvés
értékelés és mérlegelés készsége
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Az iskola környezeti nevelési szemlélete
A diákok számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen
kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív
módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító,
döntéshozásra, konfliktus - kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. A
fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási tanítási stratégiákat tudunk
kialakítani. Kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk,
környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Munkák az iskolai élet sok
területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden
iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek,
hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Nyári táborokban és az erdei
iskolákban megismertetjük gyermekeinkkel a természetszeretetet, gyakoroltatjuk az egyszerű
természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait
keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos
környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőtteké.
Célok:


Hagyományok ápolása
 iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára
 a közösség nevezetességeinek feltérképezése
 nyári táborok szervezése
 prevenciós program folytatása
 osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában
 versenyek, vetélkedők szervezése
 papírgyűjtés, használt elem gyűjtés
 parlagfű akció
 az iskola udvarának szépítése - parkosítás, virágültetés



Szaktárgyi célok







szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre
hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon
interaktív módszerek kipróbálása
természetvédelmi versenyekre felkészítés
multimédiás módszerek alkalmazása a szakórákon,
a számítógép felhasználása a tanórákon.

I.4.1 A helyi értékek megjelenése a konkrét tantárgyakban
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Adottságok
Csepel-sziget
sajátosságai

Tantárgy
földrajz

Lakóhelyünk:
Szigetcsép - vetélkedő
Duna hatása
környezetünkre

biológia

Téma
- a Duna földrajza,
gazdasági szerepe
- talaj szerkezetek
állapota
- talaj fajták
a folyók építő és
romboló munkája
- az emberi beavatkozás
hatásai
- élőhelyek
- fajok védelme
- védett nővények
- úszólápok
- vízparti élővilág
- védett állatok
- vízi világ
- növényhatározás
- madárvédelem

Pedagógiai cél
- környezettudatos
magatartás
- természeti, épített és
szociális környezetünk
ismerete, óvása.

- ökológiai gondolkodás
kialakítása, fejlesztése
- természet szeretete,
tisztelete
- értelmi környezeti
nevelés
- egészséges táplálkozás
- az egészség és a
környezet összefüggései
- egészséges életmód

kémia

rajz

osztályfőnöki

Csepel - sziget
sajátosságai

magyar
történelem
ének

Duna hatása
környezetünkre

- vízminőség mérés
- víz, levegő,
talajszennyezés
- természetes (nővényi
alapú) festékek
- rajzolás a szabadban
- Duna megjelenítése a
művészetben

- érzelmi nevelés
- esztétikai nevelés

- hely ahol élünk
- nemzetiségek és
kultúrájuk
- a szemét
- vizek védelme
- védett nővények,
állatok

- közösségi életre nevelés
- másság elfogadása
- tolerancia
- állampolgári felelősség
felébresztése és kialakítása

- Duna az irodalomban
- a Csepel-szigethez
kötődő történelmi
események
- a Dunához kötődő
történelmi események
- helytörténet

- kultúra szerepe a
környezeti nevelésben
- helyzetfelismerés
- okozati összefüggések
- fenntarthatóságra nevelés

testnevelés
Duna hatása

- a Dunával, halászattal,
szőlővel kapcsolatos

- öröm, vidámság
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Csepel – sziget
sajátosságai
Ipari létesítmények
Itt élő emberek
Épített környezet

kémia
biológia
földrajz

népdalok, zeneművek

- egészséges életmódra
nevelés

- vízi sportok
- sporttörténet

- problémamegoldó
gondolkodás
Százhalombattáról jövő - értékrendszer fejlesztése
légszennyezés
- környezetvédelmi
- káros anyagok hatása a nevelés
szervezetre
- felelősségtudat
- zajártalom
fejlesztése
- égetések
- értékrendszer
- szemétlerakatok
- esztétikai megalapozása
- közvetlen
környezetünk szépítése
- községünk
nevezettességeinek
látogatása, rajzolása

I.4.2 Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei
Földrajz:
 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen
környezettükről
 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és
társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit
 ismerjék meg a világ globális problémáit
 ismerjék meg és őrizzék, a természeti és az ember alkotta táj szépségeit
 éghajlat, talaj, környezet, állatvilág összefüggése
Biológia
 szervezetre ártalmas hatások
 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési
lehetőségeit
 ismerjék és szeressék a természeti, illetve épített környezetet
 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok
között az ok-okozati összefüggéseket
 ismerjék meg a környezet - egészségügyi problémákat
 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére
 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző technikákat
 alakuljon ki ökológiai szemléletmód
Kémia
 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel
 törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására
 legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatra, az eredmények
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értelmezésére
 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre,
valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait
Testnevelés
 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják
egészséges testi fejlődésünket
 legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű
tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia
fejlesztésében
 értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a
környezetszennyezés az egészségre veszélyes
 igényeljék, hogy sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek
az eszközök és a tornaszerek
 sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat
 tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását
Magyar nyelv és irodalom
Alsó tagozat
 ismerjék meg közvetlen természetes - és mesterséges ember alkotta környezetünk
értékeit bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket)
 egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva
érzékeljék az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció
során
Felső tagozat
 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv
egymásra hatását, és mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta
környezettel való kapcsolatteremtésben
 törekedjenek az anyanyelv védelmére
 sajátítsák el a média elemzésének technikáját
 alakuljon ki a hatékony kommunikációra való törekvés
 növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezetés természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával
 fejlesszük az egyéni és közösségi kompetenciákat drámajátékok segítségével,
Történelem
 értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a
természet
 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az
életmódra, a közösségi normák alakulására
 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok
tisztelet
 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat és érezzék, hangsúlyozottan
az egyén és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában,
csökkentésében
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Német és szerb nemzetiségi nyelv
 váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megváltozott szövegek
feldolgozásának segítségével
 legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv
segítségével más országok hasonló problémáit
 ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok
környezetvédelemmel foglalkozó szerveit
 legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában
választ keresni
 állampolgári felelősségtudata fejlődjön
Matematika
 váljanak képessé arra, hogy más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket
matematikai módszerekkel demonstrálják
 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére
statisztikai módszerek alkalmazásával
 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni
 logikus gondolkodásra, szintetizáló és lényegkiemelő képessége fejlődjön
 tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait
 váljanak képessé az adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és
feldolgozására
 ismerjenek konkrét a valós életből vett példákat, és legyenek képesek elemezni,
tudjanak megfelelő következtetéseket levonni
 legyenek képesek reális becslésekre
 tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni
 alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket
Fizika
 váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára
 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások ((sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit
 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek életjelenségei közötti analógiákat, valamint az
élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat
 tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit és ennek tudatában
legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra
 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelőséggel szabad
csak felhasználni
 ismeretük birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó
állampolgárrá váljanak
Ének-zene
 ismerjék fel a természeti, illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát
 ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait
 fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban
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 vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét
 tudják, hogy az élő illetve élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban
egyaránt akusztikus élményt jelentenek
 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést és tudjanak ellene védekezni
Etika
 legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a
lehető legkevesebb károsodást okozzák
 tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni
 mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő
életteret kell hagyni
Rajz és vizuális kultúra






ismerjék fel a természeti, illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát
ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit
ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére
ismerjék a természetes alapanyagok használatát
legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témakörökkel
megfelelően
 kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket
 tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre

I.5 Nemzetiségi nyelv és irodalom iskolánkban
„Minden nemzetnek fő kincse a nyelve.
Bármit elveszíthet, visszaszerezheti,
de ha nyelvét elveszíti,
Isten se adja vissza többé.”
(Gárdonyi Géza)

„Die Fremdsprache lernen ist nützlich
die Muttersprache lieben ist Pflicht
halte die anderen in Ehren
vergiß aber die eigene nicht!
(Engelbert Rittinger)

A kisebbségi oktatás - a magyarországi közoktatás részeként - megvalósítja az iskolai nevelés és
oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a
kisebbség nyelvén való tanulást, a kisebbség történelmének, szellemi és tárgyi kultúrájának
megismerését, a hagyományőrzést és - teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok
megismerését és gyakorlását. A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót
abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak
is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést.
Oktatásunk célja:
 A tanulók számára váljanak nyilvánvalóvá a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és
alakuljon ki bennük a reális nemzetkép és kisebbségkép.
 A tanulók felismerjék az előítéletek és kirekesztés megjelenési formáit és megismerjék
a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok
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megsértésének jelenségét, illetve a jelenség elleni fellépés jogi és egyéb eszközeit.
 A német / szerb nyelv elsajátítása a tanulók képességeinek megfelelően.
Eszközei:
o
o
o
o
o

heti 5 német óra, megfelelő létszám esetén heti 5 szerb óra
nemzetiségi népismeret 1óra a nemzetiség nyelvén
hazai nemzetiségi településekkel való kapcsolattartás,
versenyeken, hagyományőrző programokon való részvétel,
nyelvterületi gyakorlás biztosítása. (önköltséges)

Iskolánk nemzetiségi nyelvoktató iskola német és szerb nyelvből. Mivel a nyelvórákon kívül a
tanulók egy osztályba járnak, ezért minden tantárgyból beépítjük a nemzetiségek kultúrájával,
történelmével, földrajzával, művészetével, tudománytörténetével, kapcsolatos ismereteket.
Minden iskolánkba járó tanulónak ismernie kell egy-egy
 táncot
 minden ünnepkörhöz kapcsolódóan egy éneket, verset, mondókát,
népszokást
 a nemzetiségek történelmi ünnepeit
 gasztronómiai jellegzetességet.
A nemzetiségi jelleg erősítésére minden iskolai ünnepen nemzetiségi nyelvű műsor is szerepel. A
hagyományoknak megfelelően az Adventi gyertyagyújtás német nyelven is, a karácsonyi ünnepély
külön német és külön szerb nyelvű és természetesen más-más időpontban kerül megtartásra.
Amennyiben a törvény által engedélyezett létszámnál kevesebb tanuló igényelné az első osztályban a
szerb oktatást, úgy az iskola heti 2 órában összevont csoportban, vállalja e nyelv tanítását a kötelező
órákon felül.

I.6 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A pedagógusközösség számára a legnehezebb feladat a tudatos közösségfejlesztés, mivel az
iskolai teljesítmény, a jövő építése alapvetően individuális tevékenység: az iskolai tételes,
következményekkel járó értékelés az egyéni teljesítményt méri, s ezt látszólag nem befolyásolja a
közösségben elfoglalt hely.
A napi munka során a személyre szóló fejlesztés a leghatékonyabban alkalmazott nevelési
módszer. Ennek feltétele a tanár részéről olyan szintű empátia, amely segítségével minden
tanítványának hiteles cselekvési mintát tud felkínálni. Személyiség- és közösségalakító munkánk
részeként fejlesztjük a tanulók életpálya-építési és a szociális és életviteli kompetenciáit.
Mind a közösségfejlesztés, mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja a
pedagógustestület műveltsége, intelligenciája, fegyelmezett céltudatossága, meleg-megengedő
igényessége, humorérzéke, következetessége. E tulajdonságok biztosítják hitelességét.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink az egész iskolai életet átfogják. Az
intézményi légkör, a tanulói közérzet alakulásában az emberi kapcsolatok alapvetőek. A legfontosabb
a pedagógus és a gyerek kapcsolata, a közöttük létrejövő kommunikáció, valamint a kortárs
csoport
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viszonyrendszere. Kitüntetett figyelem illeti a tanórán zajló pedagógus- tanuló interakciót.
Azt a nevelési stílust tartjuk sikeresnek, amely a bizalomra épül és jól kialakított emocionális
közeget teremt. Biztatással, megfelelő tapintattal és empátiával a tanulói szorongás oldására
törekszünk a pedagógiai folyamatban. Az osztályközösség, mint meghatározó részközösség igen
fontos szocializációs terep. Kiemelt szerepe van az osztályfőnöknek, az osztályközösség
fejlesztésében. Együttes élmények, kötetlen együttlétek fokozzák az összetartozás érzését és
felelősségét. Direkt és indirekt módszerekkel, irányított és célzott beszélgetésekkel kell egyéni
bánásmódot biztosítani a közösségfejlesztésre. Az alaposabb megismerés érdekében az
osztályfőnöknek minél több információt kell összegyűjtenie tanulóiról.
A kortárscsoport, mint szocializációs közeg hatása főleg serdülőkor idején erősödik fel.
Feladatunk: pozitív hatásainak erősítése. Olyan egyént és közösséget fejlesztő módszerek
alkalmazása, amelynek során erősödnek az egyénben









önismeretre vonatkozó képességei,
példán keresztül érvényesülő értékekkel való azonosulása
fejlődik akarata,
döntésre vonatkozó készségei,
tetteinek következményeit megítélő képessége,
előrelátása,
társas viszonyokra vonatkozó normák elfogadása,
magatartásban megjelenő képessége.

Kialakul





megfelelő kompromisszumkészsége,
toleranciája,
mások tisztelete,
a másság elfogadása.

Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei
 tanórák
 tanórán kívüli foglalkozások
 diák-önkormányzati munka
 szabadidős tevékenységek.
Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, céljai,
abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak:
 az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához,
 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,
 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),
 a másság elfogadásához,
 az együtt érző magatartás kialakulásához,
 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.
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Ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az
iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, hiszen megjelenésükkel, viselkedésükkel,
beszédstílusukkal, társas kapcsolataikkal mindannyian példaként állnak a diákok előtt.
A közösséggé érés és az egyén személyiségfejlődése nem spontán folyamat, tudatos beavatkozásra és
irányításra van szüksége ezek pozitív alakulásához.
a,/ A kisiskoláskorra a társas kapcsolatok dinamikussága és labilitása jellemző. Kevés a tartós
kötödés, a külsődleges tényezők szerepe igen nagy (pl: egy utcában laknak, egymás mellett
ülnek stb.). A felnőttek, a pedagógusok értékítélete számukra irányadó.
b./ A felső tagozatos tanulóknál erősödnek és stabilizálódnak a kapcsolatok. Tudatosabb
társválasztást, népszerűséget, az azonos érdekek, a közös tevékenység és a személyiség
erkölcsi tulajdonságai biztosítják.
I.6.1 A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok
 A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai, az osztályközösséget pedig a
következők jellemzik:
- közösségi érdek,
- közös cél,
- közös értékrend tartja össze
Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, tanulmányi munkájának
összefogó kerete, alapvető élet és munkaközössége, másrészt pedig valójában a tanulók spontán,
véletlenszerű gyülekezete, legfontosabb célul, ebből a (leginkább) nem nevelési szempontból
összetömörült csoportból olyan valódi közösséget formálni, amely képes a közös cél érdekében a
közös értékrend elfogadására és az iskola szervezett keretein (tanórákon) belül ennek megfelelően
viselkedni, munkálkodni.
Ennek a célnak a megvalósításához több esztendő kitartó, állhatatos és türelmes munkára van
szükség.
Ennek érdekében a következőkre kell törekednünk:
 a tanulás támogatása (kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, tanulmányi és
munkaerkölcs erősítésével),
 a tanulók kezdeményezésének a segítése,
 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése,
 közösségi cselekvések kialakításának a segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes
cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével),
 folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő évfolyamon
a már elért eredményekre való építés,
 különböző változatos munkaformákkal (homogén csapatmunka, differenciált csoportmunka,
egyéni munka, verseny, stb.) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének az
erősítése.
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I.6.2 Tanórán kívüli, szabadidős foglalkozások közösségfejlesztési feladatai
A tanórán kívüli nevelési tevékenységünk igen sokrétű. E foglalkozások az iskola célkitűzéseinek
megvalósítását kell, hogy szolgálják, szem előtt tartva azt a meg-állapítást, hogy "a nem, vagy nem
megfelelően szervezett szabadidős tevékenységnek sokszor káros, személyiségtorzító hatásai
vannak".
Szabadidős tevékenység funkciói:
o
o
o
o

a személyiségfejlődés elősegítése,
a pihenés, regenerálódás biztosítása,
szórakozás, játék,
művelődés szélesítése.

A szabadidős tevékenységek szervezésének főbb követelményei:







vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait,
önkéntesen választható legyen,
fizikumot, szellemet átfogó tevékenység legyen,
műveltséget gyarapítson,
elégítse ki az egyéni érdeklődés, önművelés igényét,
közösségformáló legyen.

Feladataink:
 neveljük tanulóinkat az önellenőrzésre, egymás segítésére és az ellenőrzésre;
 szabadidős tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsuk, hogy különböző
foglalkozások (játék, sport, kézműves foglalkozás, vetélkedő, versenyek) megfelelően
fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való tartozás élményét;
 sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás
erősítéséhez;
 figyelem összpontosító, kitartó tevékenykedés elsajátítatása a különböző szabadidős
foglalkozások keretén belül;
 a tanulmányi séták, a közös kirándulások, táborozások által szeressék meg a tanulóink a
természetet, s tudatosuljon bennük a környezet iránti felelősség érzését.
I.6.3 Tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek színterei
Napközis foglalkozások: szervezése az egyik legnehezebb, legsokrétűbb terület. Olyan sokoldalú,
széles látókörű oktatásban-nevelésben jártas pedagógust igényel, aki egyszerre tud családot
helyettesítő " pótszülő ", szabadidő-szervező és szaktanár lenni. Kisebb létszámú csoportok
szervezése volna indokolt, a tanulmányi és foglalkozási terv elkészítésénél is differenciálni kell.
Összegezve a napközis foglalkozások szervezése a szabadidős tevékenységek összes funkciójának a
maximális érvényesülésével kell, hogy történjen.
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Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: A gyermekek tehetségét kibontakoztató
foglalkozások tantárgyakhoz kapcsolódnak szakkör jelleggel. Indítását évente határoznánk meg az
igények, a lehetőségek, az erőforrások figyelembe vételével.
Sportfoglalkozások a mindennapi testedzés színterei: Eddigi tapasztalat alapján a legnagyobb az
igény. A tánc, a labdajátékok, a kosárlabda, a foci, a mozgásfejlesztés, a karate, jó időben a kenu igen
széles a választék. E foglalkozások keretében történik a sporttehetségek kiválasztása, felkészítése is.
Iskolán kívüli foglalkozások szervezése a művelődést szolgálja színház, mozi, múzeum-látogatások,
könyvtári foglalkozások, kirándulások, kiállítások, táborok, erdei iskola. Ezek programok általában
részvételi díjasok, abban az esetben és azon tanulóknak kínáljuk, akiknek erre az anyagiak
biztosítottak, de továbbra is keressük a támogatási forrásokat.
Iskolai rendezvények A nevelők, az alapítvány és a DÖK által szervezett szabadidős programok
rendezvények sorolhatók ide, illetve a különböző versenyek.
Diákönkormányzat: A gyermekek érdekképviseleti testülete. 2.-8. évfolyamok választott
küldötteiből (osztályonként 3 fő) tevődik össze a testület. Felnőtt diákönkormányzati vezetőjüket az
igazgató nevezi ki a tanulók és a pedagógusok javaslata alapján. E tevékenységi területen
megtapasztalva ismerkedhetnek diákjaink a demokrácia szabályaival.
I.6.4 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a zenei nevelésben:
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos teendők színterei a zeneiskolában a szolfézs-,
kamarazene-, zenekari- és énekkari órák, korrepetíciós foglalkozások. A kisegyüttesek és zenekarok
hangversenyei, szereplései nagy összekovácsoló erővel rendelkeznek. A közösségi szellem
kialakításához, az egymásra figyelés képességének kifejlesztéséhez, az egymáson való segítés
igényéhez nagyban hozzájárulnak. Ezért nagyon fontos, hogy amilyen hamar csak lehet, vonjuk be a
gyerekeket a kamarazenélésbe.

I.7 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját az SZMSZ tartalmazza.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:











a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai
kulturális, és sportprogramok szervezése,

KIK 130013
Közös Igazgatású Művelődési Intézmény
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.
Tel. 06-24-513-630
Fax: 06-24-513-630
E-mail: kimi@szigetcsep.eu
OM: 032545















osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő
rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
 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: digitális napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással
kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az
iskola ifjúságvédelmi felelősével.
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
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I.8 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Az iskolai élet, a tehetség, a képesség kibontakozását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési,
magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek.
A tehetség felfedezése a tanulóban esetenként nehéz feladat. Mégis a tehetség felismerése legyen
elsőrendű feladatunk, hiszen mindenkiben rejtőzik valami előnyös adottság. Pl.: nyelvi készség,
számolási készség, emlékezőtehetség, kézügyesség, muzikalitás, szervezőkészség stb.
Pedagógiai feladatunk tehát:
 Tanítási órán, tanórán kívüli foglalkozáson a pedagógus olyan feladatot adjon, szabadidős
programokon olyan pedagógiai helyzeteket teremtsen, olyan programokat válasszon és
szervezzen, melyeknek során a gyermek személyisége és közösségi magatartása a kívánt
irányban fejlődik.
 Feladatunknak tartjuk a közéletiségre való felkészítést is. Megismertetjük velük azokat a
fórumokat, ahová problémáikkal fordulhatnak, illetve megfelelő információt szerezhetnek.
Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos tényező, hogy a pedagógusok oktató munkája a
legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez valamint az egyes
tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez.
A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó
munkaformákat, a kooperatív technikákat, elsősorban a tanulók önálló és csoportos munkájára
támaszkodnak.
A kötelező tanulási időn túl az iskola az alábbi szolgáltatásokat kínálja:
 konzultáció: tanulási problémákról, illetve bármely a tanulót vagy csoportját foglalkoztató
kérdésekről
 felkészítés: tanulmányi versenyekre
 sportudvar, tornaterem használata
 pályaválasztási tanácsadás
 korlátozás nélkül vehetik igénybe a napközi otthonos és tanulószobai foglalkozásokat.
I.8.1 A tehetség, a képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek szolgálják
A tehetség- és képességfejlesztés a velünk szembeni elvárások és az iskola önmeghatározása
következtében kiemelt feladat, amelynek végrehajtására rendelkezésre áll a szakértelem, az
elkötelezettség és a folytonos visszajelzés.





az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
a nem kötelező tanórán kívül tanulható tantárgyak tanulása,
iskolai sportkör,
versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb…),
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 a szabadidős foglalkozások egy része (pl.: színház- és múzeumlátogatások),
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata.
I.8.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő
tevékenységek során történik:





az egyéni képességekhez igazodó kooperatív tanulás megszervezése,
napközi otthon,
felzárkóztató foglalkozások,
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata.

I.8.3 A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek
szolgálják
Abban az esetben, hogy a gyerek, tanuló beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzd vagy
fogyatékosságban szenved a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértő és rehabilitációs bizottság
dönt.






az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
felzárkóztató órák,
napközi otthon,
felzárkóztató foglalkozások,
a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai,
a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.

A beilleszkedési magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység területei:
 A tanuló mentesítése egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés
alól.
 KNT. 47 és 57 § szabályozza
 Ilyenkor az egyéni foglalkozást a tanulóra „igazított „fejlesztési terv alapján kell végezni,
amelynek alapjául a szakértői vélemény szolgálhat. Az egyéni foglalkozások
megtartásához szükséges időkeretet a (NKT 27§ (5.6.7 ill. 6. melléklet) biztosítja.
 A magántanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység (NKT 45§ 5.6. ill. 55§ 2) Kis
létszámú tanulócsoportok szervezése több gyerekkel, tanulóval, ill. a külön
foglalkoztatható tanulók számára (NKT6. számú melléklet)
 Egyéni, 1-3 tanuló részére szervezett, foglalkozás tartható a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatása céljából. (NKT 27§)

I.8.4

A

lemaradó

vagy

gyengébb

képességű

tanulók

állandó

és

rendszerszerű

felzárkóztatásának biztosítása érdekében
 Az egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében - a felzárkóztatás
segítése.
 Képesség kibontakoztató program alkalmazása.
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 Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, tevékenységközpontú
pedagógiák.
 Fontos szerepet tulajdonítunk a hasznos időtöltésre ösztönzésnek (szakkör, fakultáció,
zenetanulás, kézműves foglalkozások, sportolás, néptánc) a szabadidő jó megszervezéséhez.
 Felvilágosítómunkánk kiszélesítése, az alkohol és cigarettafüggőség kialakulásáról, a káros,
egészségre ártalmas szokások hatásairól.
 Hatékony nevelőmunka a kábítószer-felvilágosítás drogprevenciós területén. Rendszeresen
megtartott, kötetlen, ismeretterjesztő, és felvilágosító órák megtartása, szakemberek
segítségével. Propagandaanyag terjesztése. (orvos, pszichológus, védőnő, rendőr)
 Lényeges a család és a közösségi viszonyok feltérképezése, családlátogatások lebonyolítása.
Pozitív, kölcsönös folyamatos kapcsolattartás kialakítása a pedagógus és a szülők között.
 Az iskolai mulasztások figyelemmel kisérése. Szükség esetén intézkedés (felszólítás,
feljelentés)
 A szociálisan hátrányos tanulók segítésére vonatkozó segélyezési lehetőségek (étkezési
támogatás,
tankönyvtámogatás,
iskolai
alapítványi
támogatás,
tanulmányi
kirándulástámogatás, színházlátogatás….)
I.8.5 A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység
 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a
gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése,
 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevelő tevékenysége,
 szoros kapcsolatot tartunk a polgármesteri hivatal gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó
dolgozójával., a gyermekjóléti szolgálattal
 a napközi otthon szervezése, a rászorulóknak kedvezményes, illetve ingyenes étkezési lehetőség
biztosítása.
 a művészeti iskolai térítési díj átvállalása.
I.8.6 A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják
Intézményünk tanulóinak szociális-anyagi helyzete heterogén.
Ezt a tényt figyelembe véve:
 Az alapítvány és a költségvetés adta lehetőségeket kihasználva alkalmanként segítünk a
legrászorultabbaknak.
 Pályázati lehetőségeket kihasználva próbálunk anyagi támogatást szerezni a tanulmányaikban,
magatartásukban helytálló rászorulóknak.
 Kirándulások, nyaralások iskolai szervezésekor tekintettel vagyunk az érintett csoport (osztály)
anyagi helyzetére.
 A tanórán kívüli programokat – a törvénymódosítás 114. § (4) bekezdése következtében – az
iskola nem kezdeményezheti, ha anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé minden tanuló számára a
költségek fedezését. A szülők kezdeményezésére az iskola pedagógusai vállalják a szervezést, a
szülők anyagi hozzájárulásával.
 A tartósan rossz anyagi körülmények között élő gyerek felszereléssel, ruhával történő támogatását
a szülők közösségének bevonásával megszervezzük.
 Olyan kedvezményeket próbálunk szerezni, amelyek hozzásegítik a diákokat kulturális igényeik
minél kevesebb költséggel járó kielégítéséhez (színházi kapcsolatok, filmkölcsönzés).
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 Pályázatokon nyert pénzzel próbáljuk bővíteni az iskola kulturális kínálatát.
 A Diákönkormányzat saját pályázatokkal és a rászorulók segítésére vonatkozó személyre szabott
javaslatokkal segít.
 Alapítványainkhoz bármely osztályfőnök, ill. – közvetlenül – szülő vagy diák adhat be pályázatot:
tankönyv-hozzájárulásra, nyelvvizsga-díj befizetésére, menzaköltségre, évente egyszer
ruhasegélyre.
A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:












az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
felzárkóztató órák,
napközi otthon,
diákétkeztetés,
felzárkóztató foglalkoztatások,
az iskolai könyvtár, az idegen nyelvű tanulóközpont és könyvtár valamint az iskola más
létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata,
a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai,
a szülők a családok nevelési gondjainak segítése,
családlátogatások,
iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevelő tevékenysége,
szükség esetén a rászoruló gyermekeket önkormányzati segélyezésre javasolása.

Pedagógiai célunk: Fegyelmezett, pozitív életszemlélettel rendelkező nyitott személyiség
kialakítása, aki tiszteletben tartja az embert és a természetet.
Feladatok:
 Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink nevelésére, személyiségformálására, olyan képességekkel, készségekkel ruházzuk fel őket, amelyek az életben való helyálláshoz szükségesek.
Morális értékrend, problémamegoldó, érdekérvényesítő képesség illetve tolerancia kialakítása, fejlesztése.
 Fontos feladatunk, a tanulók érzelmi intelligenciaszintjének fejlesztése. Nevelésünk terjedjen
ki az érzelmek megismerésére és azonosítására, önmaguk érzelmeinek megfigyelésére és
szavakkal való kifejezésére
 Hozzásegítjük tanulóinkat a sikerélményhez, ösztönzést adunk tevékenységeikhez,
támogatjuk helyes világnézetük alakítását. Szorgalmazzuk a jogok és a kötelességek helyes
arányainak kialakítását, a pozitív életszemlélet megalapozását.
 Az iskolai pszichológiai munkájának szélesítése. Empatikus nevelés, a szeretettel, párosuló
foglalkozás, toleráns magatartás. Fokozottan figyelni kell a tanulók érzelmi nevelésére. Meg
kell tanítani az indulatkontrollt, a vágyteljesítés késleltetését, a negatív hatásoknak való
ellenállást. Fejleszteni kell a társas készségeket, önbizalomra, és határozottságra kell nevelni
esetenként. A kudarckezelést is meg kell tanítanunk.
 Támogatjuk a problematikus tanulók iskolai beilleszkedését. A peremhelyzetű tanulók helyzetének alakulását figyelemmel kísérjük, bevonjuk őket az osztály, iskola programjaiba.
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 Megfelelő segítség koordinációja, rendszeres meggyőző folyamatos nevelőmunka.
 A pedagógiai munkát differenciáltan kell végezni. Az elhanyagolt, nehezen fejlődő tanulókkal
szemben csak minimum követelményeket szabad támasztani és azt is lassú ütemben.
 Fontos a követelményeink jó megválasztása, megfogalmazása, elvárásaik folyamatos

ellenőrzése, értékelése.

I.9 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
A NKT. 48.§ értelmében az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük
megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben
meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a
nevelőtestület segíti.
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját
közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és
jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A
diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus
szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg
ötéves időtartamra.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
d) a házirend elfogadása előtt.
A diákönkormányzat működését saját SZMSZ-e szabályozza.

I.10 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái

A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai tanítás – nevelés - tanulás folyamatának három egymásra
utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés alkalmazkodási
képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom féltől.
A szülők egyrészről, mint a „szolgáltatás” megrendelői határozott elvárásokkal fordulnak az iskola
(pedagógusok) felé, másrészről partnerkapcsolatot kell kialakítaniuk gyermekük pedagógusaival,
hogy a nevelőmunkában igazi társakként dolgozhassanak.
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A szülők iskolához fűződő kapcsolatában a legfontosabb elem a bizalom, a gyermek reális
ismeretétől és az érte vállalt felelősségtől vezérelt igényesség.
A szülőknek a pedagógusokhoz való viszonyát annak a tudatnak kell áthatnia, hogy a szülő a
gyermek legjobb ismerője, az érte egész életén át felelősséggel tartozó személy, és mint ilyen, joga
van (sőt, kötelessége) gyermeke mellett kiállni, benne bízni, érte szót emelni.
A szülőknek tudniuk kell, hogy az iskolaválasztással a szülő a pedagógust nevelőtársává
fogadta. Ennek minden konzekvenciáját, felelősségét viselnie kell; pontosan tudnia kell, hogy ez mire
kötelezi, és mit tesz lehetővé számára.
A szülőknek joguk van minden olyan, a gyermeküket érintő információhoz, amely kiskorú
gyermekük személyiségfejlődésével, iskolai előmenetelével kapcsolatos.
A pedagógusok fogadóórája, az évi két osztályszülői értekezlet, az évi két választmányi értekezlet,
továbbá – szükség esetén – a szülő vagy a pedagógus által kezdeményezett beszélgetések e
kapcsolattartás fórumai.
Az e-napló és az ellenőrző/ tájékoztató könyv elsősorban a tájékoztatás eszköze, kirívóan deviáns
tanulói magatartás esetén a fegyelmezés egyik eszköze is.
Szülőkkel való kapcsolattartás fejlesztése:
 Munkánk eredménye döntően azon múlik, hogy sikerül-e a szülőkkel közös értékrend alapján
partneri viszonyban, tartalmasan együttműködnünk.
 A család és az iskola sajátos feladatait és eszközeit elismerve törekszünk a hatékonyabb
együttműködésre.
 Együttműködésünk alapja a kölcsönös tisztelet, bizalom és őszinteség.
 A fejlesztés érdekében az iskolai tevékenységekbe és programokba minél több szülőt vonunk
be ( tanulmányi kirándulás, farsang, művészeti bemutató, iskolai ünnepélyek …).
 A munkaprogramba épített szülőkkel történő beszélgetéseket több aktuálisan kezdeményezett
beszélgetéssel kell bővíteni. Az iskolai kohézió erősítésének szándékával kezdeményezzük a
szülők- szülőkkel történő találkozását is. Családi napok szervezése
 A család és az iskola kapcsolatának erősítésében az osztályfőnököknek meghatározó szerepe
és feladata van.
 A fejlesztés érdekében nevelőtestületünk tematikát dolgoz ki és adatbankban rögzíti a szülői
értekezletek témajavaslatait. Ennek célja: a pedagógiai jellegű segítségadás a szülőknek,
otthoni tanulás segítése, életkorhoz kötött nevelési eljárások ismertetése.
Kapcsolattartás fórumai:
 évi két osztályszülői értekezlet,
 negyedévente iskolai szintű fogadó órák,
 a szülő vagy a pedagógus által kezdeményezett beszélgetések,
 telefonon egyeztetve egyéni fogadó óra szükség esetén,
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évi két választmányi értekezlet,
ellenőrző/ tájékoztató könyv,
e-napló működtetése,
szülői elégedettség mérése

A család és az iskola kapcsolatának erősítésében az osztályfőnököknek meghatározó szerepe és
feladata van.

A tanulók iskolai életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a pedagógusok iránti bizalom,
a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a pedagógusokkal kialakított munkatársi
kapcsolat. Az eredményes munkának, a tehetség kibontakozásának feltétele a jó iskolai közérzet, a
színes, változatos diákélet.
A tanulóink szeretnek iskolába járni. Az általános iskolások délutáni napközis foglalkozása nemcsak
a tanulási technikák elsajátítását, a másnapi készülést jelenti a gyerekeknek, hanem számos
szabadidős tevékenység megismerését is..
A szülő – pedagógus - tanuló kapcsolatrendszeréből hiányzik a folyamatos visszacsatolás szervezett,
kidolgozott formája.
A közösségfejlesztés fontos színtere a diák-önkormányzati tevékenység. Feladata és felelőssége is
nagy. Az iskolai közösség építésének és az egyéni érdek megjelenítésének gyakorló terepe.
Fejlesztésének lehetőségét adja, ha az osztályközösségek aktivitását növelni tudjuk, ennek érdekében
az osztályok közötti kapcsolattartást erősítjük, szervezett beszélgetésekkel, életkorhoz igazodó
klubfoglalkozásokkal.
Feladatunk a mindennapokban megjelenő csoport-és ön képviselet gyakoroltatása.
A közösségi fejlesztés érdekében valamennyien nagyobb figyelmet fordítunk az interperszonális
kapcsolatok erősítésére és e képességek fejlesztésére.
A pedagógusok új típusú együttműködését alakítjuk ki: megismerjük és megvitatjuk egymás jó
kompetenciafejlesztő gyakorlatát, szakmai tapasztalatainkat folyamatosan megosztjuk egymással és a
térség pedagógusaival.

I.11 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
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Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek
feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
Javító és osztályozó vizsgák
 A javító- és osztályozóvizsgák a tanév rendje szerint, augusztus 21-31-e közötti időszakban
zajlanak.
 Osztályozóvizsga szervezhető, továbbá minden tanév június 10-éig.
 Javítóvizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges, de az érintett tanuló jelezze vizsgaszándékát az osztályfőnöknél június 30-ig.
 A javító-, különbözeti-, és osztályozóvizsgák beosztását (a tanév folyamán, illetve a tanévzáró
értekezleten hozott nevelőtestületi határozatok alapján) az általános iskola igazgatóhelyettese
készíti el.
 Az igazgatóhelyettes, az érintett tanulóknak hivatalos értesítést küld a vizsgák helyéről és
időpontjáról. Ezzel egyidőben a vizsgabeosztást a tanári szobában közzé teszi.
 A szaktanárok a vizsga időpontjára összeállítják a feladatlapokat és a tételsorokat.
 A különbözeti vizsgák szükségességéről a szaktanár (szükség esetén a munkaközösség
vezető) véleményének meghallgatása után az igazgató dönt. A különbözeti vizsga időpontját
az igazgató határozza meg.
 A vizsgabizottságokat az igazgató jelöli ki.
A vizsgák lebonyolítása
 A vizsga napján az igazgatóhelyettes, előkészíti a vizsgajegyzőkönyveket.
 A vizsgabizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek szabályos vezetéséért, és a vizsgák
szabályszerű lebonyolításáért.
 A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be a naplóba, anyakönyvbe és a bizonyítványba a
megfelelő záradék alkalmazásával. A záradékot az igazgató írja alá.
 A vizsgák eredményének bejegyzése után a vizsgajegyzőkönyveket az iskolatitkár az irattárba
helyezi, és gondoskodik az irattári terv szerinti megőrzéséről.
A vizsgák követelményrendszere
 Arra a tanulóra, aki mulasztása miatt tesz osztályozó vizsgát, ugyanaz a
követelményrendszer vonatkozik, mint aki magántanulói vizsgát szeretne tenni.
 A tantárgyanként külön meghatározott követelményrendszert a munkaközösség
határozza meg.
 Osztályozó vizsgát az tehet, akinek a nevelő testület engedélyezte.
 A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák anyaga lefedi az egész tanév tananyagát,
összhangban a helyi tanterv követelményeivel.
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TANTÁRGYAK

írásbeli

időtartam

Magyar nyelv és
irodalom
Történelem
Német nyelv
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz és Környezeti.
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Testnevelés és sport
Informatika

X

60 perc

szóbeli időtartam gyakorlat időtartam

X

X
X
X
X
X
X
X
X

45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc

X
X

5 perc
10 perc
10 perc
10 perc

X
X
X
X
X

10 perc
10 perc
10 perc
10 perc
10 perc
X
X

X

10 perc
2x45 p

45 perc

témakör

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

A vizsgázás módja
A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák minden alkalommal írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati
részből állnak.
Az írásbeli vizsga időtartalma maximum 45 perc.
A szóbeli vizsga témakör húzás alapján történik. A szaktanár minimum 10 témakört készít elő.
Az osztályzatok megállapítása
Az osztályzatok megállapításra az írásbeli-szóbeli teljesítmény aránya a mérvadó a
vizsgabizottságnak konszenzusra kell jutnia.

I.12 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei
A intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az átvétel jelentkezés
alapján történik. A felvételről és az átvételről az intézmény igazgatója dönt az érvényes
jogszabályoknak megfelelően.
Az általános iskola első osztályába jelentkezni kívánó tanulókat a Köznevelési Törvényben előírt
időben az iskolaérettséget megállapító foglalkozás alapján vesszük föl.
Iskolánk a beiskolázási körzetéből, melyet a fenntartó határoz meg, minden jelentkező tanköteles
korú tanulót felvesz. (KIK határozat szabályozza
A jelentkezéshez, beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 az iskolai lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
 óvodai szakvélemény,
 nevelés tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
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sajátos nevelési igényű gyermekek estében a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:






a tanuló anyakönyvi kivonatát,
a tanuló lakcímkártyáját
tanulói azonosító kártyát
a szülő személyi igazolványát,
az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,

II. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
II. Az iskola évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai
foglalkozások, óraszámok.

ÉVFOLYAM

TANÉV

1.

2.

BEVEZETÓ
SZAKASZ

3.

4.

KEZDŐ SZAKASZ

5.

6.

ALAPOZÓ SZAKASZ

ALSÓ TAGOZAT

7.

8.

FEJLESZTŐ SZAKASZ

FELSŐ TAGOZAT

2013-2014.

ÚJ NAT KÖZNEV.
TÖRV.

KOMP.
ALAPÚ

KOMP.
ALAPÚ

ÚJ NAT

KÖZNEV.
TÖRV.

KOMP.
ALAPÚ

KOMP.
ALAPÚ

2014-2015.

ÚJ NAT ÚJ NAT

KÖZNEV.
TÖRV.

KOMP.
ALAPÚ

ÚJ NAT

ÚJ NAT

KÖZNEV.
TÖRV.

KOMP.
ALAPÚ

2015-2016.

ÚJ NAT ÚJ NAT

ÚJ NAT

KÖZNEV.
TÖRV.

ÚJ NAT

ÚJ NAT

ÚJ NAT

KÖZNEV.
TÖRV.

2016-2017.

ÚJ NAT ÚJ NAT

ÚJ NAT

ÚJ NAT

ÚJ NAT

ÚJ NAT

ÚJ NAT

ÚJ NAT
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Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően készül
fel a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
Az általános iskolában folyó alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a
nyolcadik évfolyam végéig tart. A köznevelési törvény szerint ez a szakasz két részre tagolódik: az
első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó első, illetve az ötödik évfolyamon
kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó második szakaszra.

Alsó tagozat
Az alsó tagozat az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza, mely az 1. évfolyammal kezdődik és a 4.
évfolyam végéig tart. Ez az iskolaszerkezeti tagolás azonban nem jelenthet merev határokat. Mivel
alapozó szakaszról van szó, a tanulókkal való foglalkozás középpontjában a fejlesztés áll. Ezért
fontos, hogy jól lássuk és figyelembe vegyük a gyermekek érési folyamataihoz igazodó, tovább
differenciáló pedagógiai szakaszokat. Ez három különösen fontos területet érint:
 az eredményes és biztonságos alapozás érdekében a tanulás megfelelő tempójának
kialakítása;
 a tanulók fejlesztési szükségleteihez igazodó bánásmódot (oktatási-nevelési
módszerekben, tanulási-tanítási stratégiában, elvárásokban stb.);
 a tantervi követelményeknek való megfelelés pedagógiai szempontú megítélését a tanulók
továbbhaladásáról hozott döntésekben.
Egy fejlesztési szakasznak tekintjük a kezdő iskolaszakaszban:
 a továbbhaladás szempontjából az 1-2. évfolyamot;
 a tantervi követelmények teljesítés szempontjából az 1-4. évfolyamot.

A gyermeki személyiséget oszthatatlan egységnek tekintő fejlesztés elvének érvényesítéséhez
elengedhetetlen a fejlesztő hatások tervszerű összehangolása.
A kisiskolással foglalkozó pedagógusnak tanítói szakképzettséggel kell rendelkeznie.
Az iskola szabad mozgástere a helyi jellegzetességek érvényesítéséhez:



pedagógiai megfontolások alapján megnöveltük az első osztályos magyar tantárgy heti
kötelező óraszámát,
az iskola, a kerettanterv feladat és követelmény rendszerét figyelembe véve, a kompetencia
alapú oktatási modulterveit beépítettük,

Felső tagozat
A felső tagozat szervesen folytatja az alsó tagozaton elkezdett oktató-nevelő munkát. Biztos
ismereteken nyugvó alapkészségeket és képességeket alakít ki, segíti az életkorhoz és a szellemi
fejlettséghez igazodó képzést.
A tananyagtervezés illetve az oktató-nevelő munka középpontjában továbbra is a fejlesztés áll. A
helyi tantervek készítésében illetve átalakításában mindvégig szem előtt kell tartani, hogy bár a felső
tagozat egységes rendszert alkot a gyerekek gondolkodásának fejlődéséhez igazodóan mégis két —
pedagógiailag elkülöníthető — szakaszra tagolódik.
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Az 5-6. évfolyamos tanulókra a konkrét tapasztalatra építő gondolkodás jellemző. Ezért az 5-6.
évfolyamokon a képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik. A 7-8. évfolyamokon az elemző és
elvont gondolkodás kerül fokozatosan előtérbe.
A felső tagozaton tanító szaktanároknak tanári vagy tanítói+speciális szakkollégiumi
szakképzettséggel kell rendelkeznie.
Az iskola szabad mozgástere a helyi jellegzetességek érvényesítéséhez:



pedagógiai megfontolások alapján 5. és 6. osztályban tanulásmódszertan tantárggyal segítjük
a tanulóinkat a tanulásban,
az iskola, a kerettanterv feladat és követelmény rendszerét figyelembe véve, a kompetencia
alapú oktatási modulterveit beépítettük,

II.1 Az iskola tantárgyi rendszere
Általános Iskola
Német nemzetiségi nyelv
Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári ismeretek
Matematika
Környezetismeret
Népismeret
Erkölcstan
Természetismeret
Biológia
Földrajz
Kémia
Fizika
Informatika
Technika - Életvitel
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Testnevelés, sport
Tánc – mozgás
Osztályfőnöki

1-8. osztály
1-8. osztály
5-8. osztály
1-8. osztály
1-4. osztály
1-8. osztály
1-8. osztály
5-6. osztály
7-8. osztály
7-8. osztály
7-8. osztály
7-8. osztály
5-8. osztály
1-6. osztály
1-8. osztály
1-8. osztály
1-8. osztály
1-8. osztály
5-8. osztály

II.2 Szabadon tervezhető órakeret
Szerb nyelv
Népi játékok
Dráma-tánc
Logikai játékok-gondolkodás fejlesztés
Tanulásmódszertan
Háztartási ismeretek

2 csoport
1-4. osztály
5-8. osztály
2 csoport
5-6. osztály
5-8. osztály
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Egyéb foglakozások:
Napközis csoport
Tanulószobai csoport
Differenciált kép.fejl.
Sport - tömegsport
Angol nyelv

4 csoport
1 csoport
24 óra
8 óra
1 csoport

II.3 NAT óratervei az iskolai rendszerünkben felmenő rendszerben 2013.
szeptemberétől
Tantárgy
1.

A heti óraszám évfolyamonként
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Német / szerb nemzetiségi
nyelv és irodalom

5

5

5

5

5

5

5

5

Magyar nyelv és irodalom

7

7

7

7

5

4

4

4

Matematika

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

Biológia és egészségtan

1,5

1,5

Fizika

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

Földünk és környezetünk

1,5

1,5

Történelem
Népismeret

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

2

Természet és egészségtan

Informatika

1

1

1

1

Ének-zene

1

1

1

1

1

1

1

1

Rajz és vizuális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

1

Technika és életvitel

1

1

1

1

1

1
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Testnevelés

3

3

3

3

3

3

3

3

Tánc

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Osztályfőnöki
Erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Kötött óraszám összesen

27

27

27

29

30

30

33

33

II.4 Óraterv a kerettantervhez
1-4. évfolyam
Kötelező órák - 1-4. osztály
TANTÁRGY
Német / szerb nemzetiségi ny.
Népismeret
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének
Rajz
Életvitel – technika
Testnevelés
Tánc
ÖSSZES:

1. évf.
Heti–Évi óra
5
185
1
37
7
259
4
148
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
3
111
2
74
27
999

2. évf.
Heti-Évi óra
5
185
1
37
7
259
4
148
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
3
111
2
74
27
999

3. évf.
Heti-Évi óra
5
185
1
37
7
259
4
148
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
3
111
2
74
27
999

4. évf.
Heti - Évi óra
5
185
1
37
8
296
4
148
1
37
2
74
1
37
1
37
1
37
3
111
2
74
29
1053

A tantárgyak részletes helyi tantervei külön mappában megtalálhatók.
Szabadon tervezhető órák – 1-4. osztály
Szabadon tervezhető órák
vagy Szerb nyelv
Népi játékok
Logikai játékok
Informatika – 2015/2016 tól

2
0,5
1
1
-

2
0,5
1
1
-

3
0,5
1
1
1

3
0,5
1
1
1
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Településünk német és szerb nemzetiségű. Iskolánk felvállalja a szerb nemzetiségi oktatást is, de
az előző évek tapasztalata az, hogy a szülők a német nemzetiségi nyelvet választják elsősorban
gyermekeik számára. Fontosnak tartjuk mindkét nemzetiség fenntartását, nyelvének átadását és
továbbvitelét. Ezért szerb nyelv oktatását szeretnénk biztosítani azon tanulóink részére, akik
szeretnének e nyelvvel, kultúrájával, helyi hagyományaival megismerkedni. Alsó tagozatban
összevontan indítanánk heti 2 órában egy kezdő csoportot, ami felmenő rendszerben folytatódna
a felső tagozatban.
Életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek a gyerekek játszani. Ezért biztosítjuk számukra a
szervezett, célirányos játékos órákat.
Iskolánkban harmadik osztálytól heti 1 órában tanulják az informatikai ismereteket. Az új
kerettanterv viszont ötödik osztálytól írja elő. 2015/2016-os tanévtől azoknak a gyerekeknek
akik szeretnének lehetőséget biztosítani e téren akik érdeklődnek e tantárgy iránt.
A szabadon tervezhető órákból a tanuló a szülővel megbeszélve választhat az évfolyamának
megfelelő óraszámban.
A szabadon választott tantárgyak részletes helyi tantervei külön mappában megtalálhatók.
Tervezhető további időkeret – 1-4. osztály
Egyéb foglakozásokra
differenciált kép. fejl.
sport, tömegsport
mozgásfejlesztés
napközi

23 óra
3
1
1
18

23 óra
3
1
1
18

22 óra
3
1
1
17

23 óra
3
1
1
18

5-8. évfolyam
Kötelező órák – 5-8.osztály
TANTÁRGY
Német / szerb nemzetiségi ny.
Népismeret
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Erkölcstan
Természetismeret
Földrajz
Biológia
Fizika
Kémia

5. évf.
Heti– Évi óra
5
185
1
37
5
185
4
148
2
74
1
37
2
74

6. évf.
Heti– Évi óra
5
185
1
37
5
185
4
148
2
74
1
37
2
74

7. évf.
Heti– Évi óra
5
185
1
37
5
185
4
148
2
74
1
37
1,5
1,5
1,5
1,5

55,5
55,5
55,5
55,5

8. évf.
Heti - Évi óra
5
185
1
37
5
185
4
148
2
74
1
37
1,5
1,5
1,5
1,5

55,5
55,5
55,5
55,5
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Ének
Rajz
Életvitel – technika
Informatika
Testnevelés
Tánc
Osztályfőnöki
ÖSSZES:

1
1
1
1
3
2
1
30

37
37
37
37
111
74
37
1110

1
1
1
1
3
2
1
30

37
37
37
37
111
74
37
1110

1
1

37
37

1
1

37
37

1
3
2
1
33

37
111
74
37
1221

1
3
2
1
33

37
111
74
37
1221

A tantárgyak részletes helyi tantervei külön mappában megtalálhatók.
Szabadon tervezhető órák – 5-8. osztály
Szabadon tervezhető órák
Tanulásmódszertan
vagy Szerb nyelv
Dráma-tánc
Logikai játékok
Háztartási ismeretek

3
1
0,5
1
1
-

3
1
0,5
1
1
-

3
0,5
1
1
1

3
0,5
1
1
1

A szabadon tervezhető órákból a tanuló a szülővel megbeszélve választhat az évfolyamának
megfelelő óraszámban.
A szabadon választott tantárgyak részletes helyi tantervei külön mappában megtalálhatók.
Tervezhető további időkeret – 5-8. osztály
Egyéb foglakozásokra
differenciált kép. fejl.
sport, tömegsport
angol nyelv
tanuló szoba

18 óra
4
1
0,5
12,5

18 óra
4
1
0,5
12,5

20 óra
4
1
0,5
14,5

20 óra
4
1
0,5
14,5

Tanulásban akadályozottak nevelése – oktatása
Intézményünk ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozását, rehabilitációját, attól
kezdődően, hogy a területileg illetékes szakértői bizottság a gyermek igényjogosultságát
megállapította.
Az SNI tanulók köréből az alapító okiratban felsoroltakat látjuk el (enyhe fokban értelmi sérült,
pszichés
fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és
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súlyosan akadályozott: dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, figyelem
zavar.)
Az ellátás módja integrált nevelés és oktatás. A heti kötelező tanórákon túl tanulóinknak a
törvény alapján kötelező pedagógiai, gyógypedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozásokat szervezünk. A rehabilitációs órákat gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus
vezeti. Munkájukat logopédus és pszichológus segíti heti egy alkalommal.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók rehabilitációs óráinak célja a komplex gyógypedagógiai
fejlesztés, amelynek hatására a mentális fejlődésük is jelentős lehet. Cél továbbá a fiatalok
szocializációja, fogyatékosságukból eredő hátrányuk csökkentése, a tanítás-tanulás folyamatában
megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása. A fejlesztő munka egyéni
fejlesztési terv alapján történik. Távolabbi cél a tanulók eredményes társadalmi integrációja.
A különböző műveltségi területek, tantárgyak kiemelt habilitációs, rehabilitációs valamint fejlesztési
területeit a 2/2005 (III.1) OM rendelet irányelvei figyelembe vételével határozzuk meg.
Alapelv a részképesség zavar tüneteit mutató gyermek sajátos nevelési igényeinek kielégítése.
A tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik, egyéni és/vagy kiscsoportos
formában. A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban
rögzítettektől. Az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak a fejlesztő képességek
fejlődési útja, módja, kialakulásának időtartama mindenkor a tanulók egyéni, haladási,
fejlődési tempójának függvénye.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos pedagógiai
diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás eszközök tervezését,
megelőzheti a további - másodlagos - tünetek megjelenését. A habilitációs, rehabilitációs
tevékenység során a fejlesztő programok készítésekor és elemzésekor elsődlegesen azt kell vizsgálni,
hogy a gyógypedagógiai nevelés, a terápiás eljárás és eszközrendszer miként tud vagy tudott
hozzájárulni a pszichikai, a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a
funkcionális képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a
szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez.
A gyógypedagógus, a terapeuta - esetenként más szakember véleményének figyelembevételével készíti el a fejlesztő programot, amely a tanuló különleges gondozási igényére épül és egyedi
tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja.
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók
korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák
elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a habilitációs,
rehabilitációs órákon, valamint a mozgásfejlesztő foglalkozásokon keresztül valósul meg.
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II.5 Helyi tanterv – óraterv
Az iskola 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.
A mindennapos testnevelést úgy valósítjuk meg, hogy heti 3 órában testnevelést és heti 2 órában
táncórát biztosítunk.
Az iskola adaptált helyi tantervekkel dolgozik, melyeket kiegészített a kompetencia alapú oktatás
moduljaival, mint




Természetismeret – Soroksári Duna-ág élővilága
Társadalomismeret – nemzetiségek története, Európai uniós ismeretek
Művészetek – nemzetiségek művészete

Az adaptálandó tantervek kiválasztásánál a legfőbb szempont volt






Feleljen meg az iskola célkitűzéseinek, a kompetencia alapú oktatás követelményeinknek.
Segítse a cél megvalósításához vezető út munkáját.
Óraszámaival igazítható legyen a nemzetiségi iskolák órakeretéhez.
Adjon lehetőséget a helyi sajátosságok beépítéséhez.
Segítse a tanulási technikák elsajátítását.

II.6. Iskolánk helyi tanterv tantárgyi rendszerének és óratervének korrekciója a

kompetencia alapú oktatás terén
Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó
tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és
kompetenciákat: a szövegértési – szövegalkotási, matematikai – logikai, szociális, életviteli és
környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat.
A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket
kölcsönhatásban fejlesztjük.
Pedagógiai alapelveink:
Iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a
lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai
nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek,
nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át
a tanítási-tanulási folyamatokat.
Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át
tartó
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tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének.
Személyi- és társas kompetenciák kialakítása: identitás, másokkal való kooperáció,
alkalmazkodás, motiváltság, érték-centrikusság, önkontroll, sikerkezelés, kudarctűrés.
Érzelmi kompetenciák elsajátítása, alkalmazása: saját és mások érzelmeinek megismerése,
felismerése, tudatossága, kezelése, kifejezése. Önmotiválás, tolerancia, empátia készségének
kialakítása.
Intellektuális kompetenciák kialakítása: információkezelés, problémamegoldás, kritikai
gondolkodás, kreativitás, tudástranszfer, szabálykezelés, rendszerelmélet, valamint környezettudatos
magatartás kialakítása emocionális alapokon, kommunikációs módok normák elsajátítása, más
kultúrák megismerése elfogadása, konfliktuskezelés és megoldási képesség kialakítása.
Módszertani kompetenciák kialakítása, tudás, információs és kommunikációs technikák
alkalmazása.
A komplexitás elve érvényesül, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy a nevelés során
biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk,
Egyenrangú félként vesz részt a folyamatban a pedagógus és a diák, közöttük aktív
kölcsönhatás van.
A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási
gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények
és tapasztalatok gyűjtésére.
Az idegen nyelvek oktatásával iskolánk segíti a világban való eligazodást.
Az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási
esélyegyenlőség megteremtéséhez.
Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a hátrányok leküzdéséhez, az egyéni
szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség
megteremtéséhez.
Az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményorientált
beállítódást, az önálló tanulás képességét.
A nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket
támasztunk.
A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom
műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a
társadalomismeret.
Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód
készségét.
Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány
illetve pálya kiválasztását.
A kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes
világukban való eligazodás képességét.
Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését,
környezetünk megismerésének és megóvásának igényét.
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A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar nyelv és
irodalom; az élő idegen nyelv; a matematika; az ember és társadalom; ember a természetben; földünk –
környezetünk; a művészetek; az informatika; az életviteli és gyakorlati ismeretek; a testnevelés és sport.

A HEFOP 3.1.3 pályázat alapján az egyes kompetencia területekhez készült kerettanterveket
használjuk minden tantárgyhoz, mindegyik területen kiemelt hangsúlyt kapnak azok a tartalomfüggetlen kompetenciák, amelyek nem köthetők tudományágakhoz, tantárgyakhoz, műveltségi
területekhez. Ilyenek pl. a tanulás tanulása, az együttműködés képessége, a problémamegoldó
képesség, a kreativitás és motiváció ezeket is beépítjük minden tantárgyba a következő táblázatok
alapján.
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Kompetencia alapú oktatás óra és modulterve az első évfolyamon
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Kompetencia alapú oktatás óra és modulterve a második évfolyamon
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Kompetencia alapú oktatás óra és modulterve a harmadik évfolyamon
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Kompetencia alapú oktatás óra és modulterve a negyedik évfolyamon
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Kompetencia alapú oktatás óra és modulterve az ötödik évfolyamon
Tantárgy

Magyar nyelv és
irodalom 5/2

Bábdráma

Matematika4/1

Történelem és
állampolgári
ismeretek 2

Ember a természetben/
természetismeret 2

Ének-zene 1/0,5

Rajz/Vizuális
kultúra 1/0,5

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek 1

Néptánc/
Testnevelés és Osztály-főnöki 1,5/1
népismeret 1
sport2

Nemzetiségi
nyelv 5/2

Informatika 1 Tanulásmódszertan
0,5

A modul
93 óra

A modul
49 óra

C modul

B modul

B modul

B modul

14 óra

5 óra
(15x15
perc)

6 óra
(2x90 és
2x45
perc)

6 óra
(2x90 és
2x45 perc)

A modul
26 óra

B modul

B modul

B modul

Matematika

Szövegértés,
szövegalkotás

Kompetenciaterület

A modul
111 óra
C modul
30 óra

2 óra
(1x90
perc)

B modul
4 óra
12x15 perc

2, 5 óra
(7x15
perc)

B modul

A modul

B modul

A modul

A modul

A modul

6óra

4 óra

6óra

15 óra

9 óra

10 óra

A modul

A modul

A modul

12 óra

16 óra

12 óra

A modul A modul

A modul

A modul

A modul

8 óra

18 óra

4 óra

Művészetek

A modul

A modul

A modul

A modul
25 óra
Komplex óra

13 óra

20 óra

18óra

7 óra

11 óra

Idegen
nyelv
IKT*

3, 5 óra
(10x15 perc)

5 óra
5 óra
(225 perc) (225 perc)

Szociális
kompetencia
(B és C modul
lásd szöveges rész)

Életpályaépítés

5 óra
(225 perc)

B modul B modul

4 óra

A modul

36x5 perc

35 óra
(német)

B modul

B modul

B modul

B modul

B modul

B modul

B modul

A modul

10/5 óra

10/5 óra

10/5 óra

10/5 óra

10/5 óra

10/5 óra

10/5 óra

35 óra
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Kompetencia alapú oktatás óra és modulterve a hatodik évfolyamon
Tantárgy

Magyar nyelv és
irodalom 5/2

Matematika4/1

Történelem és
állampolgári
ismeretek 2

A modul
111 óra

A modul
63 óra

B modul

B modul

5 óra
(15x15
perc)
B modul

A modul
111 óra
5 óra
C modul
(225 perc) 30 óra

B modul

B modul

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek 1

IKT*

Néptánc/
Testnevelés és
népismeret 1
sport2

B modul B modul

6 óra
6 óra
(2x90 és (2x90 és
2x45 perc) 2x45 perc)

A modul
26 óra

Rajz/Vizuális
kultúra 1/0,5

2 óra
(1x90
perc)

Osztály-főnöki
1,5/1

Nemzetiségi
nyelv 5/2

Informatika 1 Tanulásmódszertan
0,5

B modul
4 óra
12x15 perc

2, 5 óra
(7x15
perc)

3, 5 óra
(10x15 perc)

B modul

5 óra
5 óra
(225 perc) (225 perc)

B modul

B modul

A modul

A modul

A modul

6óra

6óra

15 óra

9 óra

10 óra

A modul

A modul

A modul

12 óra

16 óra

12 óra

A modul A modul

A modul

A modul

A modul

8 óra

18 óra

4 óra

Művészetek

A modul

A modul

A modul

A modul
25 óra
Komplex óra

13 óra

20 óra

18óra

7 óra

11 óra

Idegen
nyelv

Szociális
kompetenci
ÉletpályaSzövegértés,
a
Matematika
építés
szövegalkotás
(B és C
modul
lásd

Kompetenciaterület

fizika 0,5 Ének-zene 1/0,5
Ember a
természetben/
természetismeret/eg
észségtan 3

4 óra

A modul

36x5 perc

35 óra
(német)

B modul

B modul

B modul

B modul

B modul

B modul

B modul

A modul

10/5 óra

10/5 óra

10/5 óra

10/5 óra

10/5 óra

10/5 óra

10/5 óra

35 óra
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Kompetencia alapú oktatás óra és modulterve a hetedik évfolyam
Tantárgy

Magyar
Matema-tika
nyelv és
4
irodalom 4

Történelem 2

Biológia 2

Fizika 1,5

Kémia 1,5

Földrajz 1,5 Népismeret/
néptánc 1

Testnevelés és
sport 2

Énekzene 1

Rajz/Vizuáli
s kultúra 1

Médiaismeret 1

A modul
140 óra

B modul
5 óra
(225 perc)

B modul
B modul
B modul
B modul
B modul
3 óra
3 óra
1,5 óra
1,5 óra
1,5 óra
(2x90, 2x45 (2x90, 2x45
(0,5 x45,
(0,5 x45,
(1x90, 1x45
perc)
perc)
0,5x90, 4x15 0,5x90, 4x15
perc)
perc)
perc)
A modul
148 óra

B modul
5 óra
(225 perc)

A modul
23 óra

Életpályaépítés

Matematika

Szövegértés-szövegalkotás

Kompetenciaterület

B modul
5 óra
(225 perc)

A modul
Ember a természetben

B modul
20/10 óra

37 óra
B modul
20/10 óra

A modul
9 óra

A modul
9 óra

Osztályfőnöki 1

Infor-matika
1

B modul
5 óra
(225 perc)

A modul
11 óra

Idegen nyelv
IKT*

Szociális
kompetencia
(B és C modul
lásd szöveges
rész)
B modul
20/10 óra

A modul
10 óra

Nemzetiség
i nyelv 5

C modul
30 óra

4 óra
12x15 perc

A modul
15 óra

A modul
7 óra

A modul
7 óra

33 óra

A modul
Történelem
20 óra;
Társad. ism.

Életvitel
és gyak.
ismeretek 1

A modul
8 óra

A modul
4 óra

C modul
Real Game
adaptálása

C modul
Real Game
adaptálása

4 óra

A modul

36x5 perc

35 óra
(a, n, fr.)
20 óra
(m.i.ny.)

Művészetek
A modul

A modul
10 óra

A modul
5 óra

A modul
10 óra

5 óra
B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

Komplex óra
B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

A modul
70 óra
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Kompetencia alapú oktatás óra és modulterve a nyolcadik évfolyamon
Magyar
Matema-tika
nyelv és
4
irodalom 4
A modul
140 óra

B modul
5 óra
(225 perc)

A modul
148 óra

Életpályaépítés

SzövegérMatematés-szövegtika
alkotás

Tantárgy

Történelem 2

Biológia 2

Fizika 1,5

Kémia 1,5

Földrajz 1,5 Népismeret/
néptánc 1

B modul
B modul
B modul
B modul
B modul
3 óra
3 óra
1,5 óra
1,5 óra
1,5 óra
(2x90, 2x45 (2x90, 2x45
(0,5 x45,
(0,5 x45,
(1x90, 1x45
perc)
perc)
0,5x90, 4x15 0,5x90, 4x15
perc)
perc)
perc)
B modul
B modul
B modul
5 óra
5 óra
5 óra
(225 perc)
(225 perc)
(225 perc)

Énekzene 1

Rajz/Vizuáli
s kultúra 1

Médiaismeret 1

Életvitel
és gyak.
ismeretek 1

A modul

A modul

A modul

A modul

A modul

A modul

23 óra

Ember a természetben
33 óra

11 óra

15 óra

7 óra

7 óra

Idegen
nyelv

A modul
Történelem
20 óra;
Társad. ism.

B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

37 óra
B modul
20/10 óra

A modul
10 óra

A modul
9 óra

A modul
9 óra

Nemzetiség
i nyelv 5

Osztályfőnöki 1

Infor-matika
1

C modul
30 óra

4 óra
12x15 perc

A modul
8 óra

A modul
4 óra
4 óra

C modul
Real Game
adaptálása

C modul
Real Game
adaptálása

4 óra
36x5 perc

Szociális
kompetencia
(B és C modul
lásd szöveges
IKT*

Testnevelés és
sport 2

A modul
35 óra
(a, n, fr.)
20 óra
(m.i.ny.)
Művészetek
A modul

A modul
10 óra

A modul
5 óra

A modul
10 óra

5 óra

B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

Komplex óra
B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

B modul
20/10 óra

A modul
70 óra
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II.7 Az egészségnevelés terén kitűzött célok
Testnevelésórákon
Évente két alkalommal mérjük a tanulók fizikai állapotát. Fizikai és motorikus képességük méréséhez,
minősítéséhez az Oktatási Minisztérium által kiadott útmutatót használjuk.
A mérések a következők:






alap-állóképesség mérés: 12 perces futás
izomerőmérés: helyből távolugrás páros lábbal
dinamikus erő állóképesség: hanyattfekvésből felülés
a hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés, leengedés
vállövi karizmok erő-állóképességének mérése: karhajlítás fekvőtámaszban.

A feladatok, valamint a mérések eredményei tanulócsoportok szerint számítógépes adatbázisba
kerülnek. A program a testmagasság és a testsúly alapján kiszámítja a testsúlyindexet, ez adja a fittségi
pontok alapját. A pontszámok fejezik ki a tanulók pillanatnyi fizikai állapotát.
A mérések eredményeit a testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök, a szülők, valamint az
iskolai védőnő is.
A tanulók fizikai állóképességének fejlesztéséhez ez adja a mérhető, összehasonlítható adatokat.
A testnevelést tanítók a mindennapos munka során alkalmazzák a tartásjavító gyakorlatait.
Tevékenységi formák a tanórákon:
Osztályfőnöki órákon kötelező egészségnevelési témákat dolgozunk fel osztályonként, melynek során
kiemelt fontosságú a testi egészség mellett a lelki egészség is.
A lelki egészség fejlesztését szolgálják a személyiségtesztek (a felsős évfolyamokon) értékelése utáni
feladat-meghatározások az osztályfőnöki tevékenység során.
Igény szerint külső szakember (orvos, védőnő, egészségszervező) meghívására.
A helyes testtartás megkövetelése minden évfolyamon.
A testi egészségre nevelést erősíti az Iskolai Egészségnevelő Program témaköreinek feldolgozása az
osztályfőnöki, természetismeret, biológia, technika és életvitel, prevenciós órákon.
Ezek:
 egészséges táplálkozás
 dohányzás
 alkohol és drog
 szexualitás, AIDS.
A lelki egészségre nevelést a program konfliktuskezelés témájának feldolgozása szolgálja, a
feldolgozandó anyagnál, természetesen figyelembe véve gyerekek életkorát (önismeret, stresszkezelés, döntéshozás, pozitív döntéshozás).
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Tevékenységi formák tanórán kívül:
 Sportköri foglalkozásokat szervezünk tanulóinknak a törvényben előírtaknak megfelelően.
 Támogatjuk és elősegítjük a sportegyesületben végzett munkájukat.
 A kulturált táplálkozás követelményeinek megismertetése és gyakoroltatása a tízórai szünetekben,
az ebédlőben, a délutáni uzsonnázás során, szabadidős programok során.
 Osztálykirándulásokon, táborozások alkalmával az egészséges életre nevelés kiemelt hangsúllyal
szerepel.
 Prevenciós órákat szervezünk, vendégeket, előadókat hívunk.
 A lelki egészségre nevelés érdekében nem hiányozhatnak a kulturális programok sem a tanórán
kívül: színházlátogatás, rendhagyó irodalomórák, kiállítások, mozi látogatások, művészeti
közösségformáló csoportok működtetése.
Szabadidős programok:
Osztályprogramok a szabad levegőn az évszakokhoz igazodva (séta, akadályverseny, hóemberépítés,
korcsolyázás, kerékpározás, körjátékok, labdajátékok, kirándulások, táborok).
Az egészségnevelési hónap eseményei november hónapban.
(Javasolt tevékenységformák az osztályoknak.)
- tablókészítés
- egészségnevelési TOTÓ korcsoportonként
- keresztrejtvények kitöltése,
- találós kérdések gyűjtése
- csapatverseny a felső tagozaton a védőnő bevonásával
- salátakészítő verseny
- gyümölcs- és zöldségbábok készítése
- gyümölcsnap
- sportversenyek
-

Tevékenységek a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódóan
(Javasolt tevékenységi formák az osztályoknak.)
- hagyományőrző nemzetiségi ételek, sütemények készítése
- hagyományőrző húsvéti ételek készítése
- szüreti mulatság, mustkészítés
- mézes receptek versenye karácsonyi időszakban

Egészségnevelési feladataink megoldásában kiemelt jelentőségű a napközi otthon, a tanulószoba és a
menza a helyes szokásrend kialakításában, gyakoroltatásában betöltött szerepével.
Az iskola, az alapítvány és a szülői munkaközösség szervezésében hagyomány júniusban a családi
nap, ahol az egész iskola és a szülők együtt sportolnak, főznek az egészség érdekében.
Az egészségügyi felügyelet és ellátások rendje
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója
megállapodást köt iskolaorvosi teendők ellátására.
Az iskolaorvos és az iskolai védőnő munkáját a megállapodásnak megfelelően végzi, s tevékenységét a
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NM rendelet szabályozza. A tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő az
igazgatóhelyettessel egyeztetett rend szerint végzi.
Együttműködés az évente visszatérő feladatok során:
Az iskolaorvossal, iskolai védőnővel egyeztetett időpontokban kerül sor a szükséges
szűrővizsgálatokra és védőoltásokra. A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
Az osztályfőnökök tanévenként két alkalommal fogászati rendelésre kísérik tanítványaikat.
Az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata, és a Pedagógiai Programunk első része részletesen
tartalmazza az egészségneveléssel kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat
-

A védő – óvó intézkedéseket
A tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírásokat
A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat
A rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket

A gyermekek életvitelüket minták követelésével is alakítják, ezért különösen jelentős a pedagógus, a
pedagógusközösség életmódja.
A pedagógusok személyes példamutatása nevelésünk felelőssége.
Az iskola, mint élettér is befolyásolja a gyerekek egészségi állapotát, ezért az iskolai környezetnek
meghatározó szerepe van az egészségnevelésben.
Az egészségnevelés együttműködést kíván az iskolán kívüli közösségekkel is. Alapvető a családokkal
való együttműködés, a kezdeményezés tudatos vállalása.
Lényeges az egészségügyi hálózat lehetőségeinek felhasználása.

II.8 Mindennapos testnevelés
A mindennapos testedzést a 2012-2013. tanévtől felmenő rendszerben felváltja a mindennapos
testnevelés. Iskolánkban nagy hagyománya van a táncoktatásnak, eddig is beépítettük a délelőtti
órákba. Felmenő rendszerben történik az órák növekedése.
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Köznevelési Törvény 27. § (11)
bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.
2013. szeptembertől

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OSZTÁLY
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály

TESTNEVELÉS
3 óra
3 óra
2 óra
2 óra
3 óra
3 óra
2 óra
2 óra

TÁNC
2 óra
2 óra
1 óra
1 óra
2 óra
2 óra
1 óra
1 óra

TÖMEGSPORT
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
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A tömegsport keretein belül mozgásfejlesztés, labdajátékok, foci, kosárlabda között választhatnak az
év elején, ami egész tanévre szól.

II.9 A tanulók fizikai állapotának mérése
A törvényi szabályozás okán az iskolai helyi tantervébe került a tanulók fizikai állapotfelmérésének
módszertana. Ezt iskolánkban a tanulók életkorát, nemét, mozgáskoordinációs- és fizikális állapotát
figyelembe véve végezzük el.
A felmérés során mérjük:









a futógyorsaságot
gyorsasági állóképességet
állóképességet
a váll- és törzsizmok dinamikus erejét
az alsó végtagok dinamikus erejét
a váll- és karizmok erő-állóképességét
a hasizmok erő-állóképességét
a test koordinációs- és gyorsasági állóképességét

Gyakorlatok:










30m futás időre /fiúk, lányok/
12 perces futás /fiúk-lányok/ (méter)
tömött labdadobás két kézzel, fej fölött hátra /méter/
5.-6. oszt. lány: 2 kg-os, fiú: 3 kg-os tömött labdával
7.-8. oszt. lány: 3 kg-os, fiú: 4 kg-os tömött labdával/
ugrás páros lábról, karlendítéssel
mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan, kifáradásig /db/
hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan, kifáradásig /db/
hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan,

Kifáradásig /db/
 törzshajlítás hátra hason fekvésből folyamatosan kifáradásig((db)
 4 ütemű gyakorlat folyamatosan 1 percig /db/
Időpont:



tanév elején /szeptember hónapban/
tanév végén /május hónapban/

Értékelés: szóban és írásban
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II.10 Projektoktatás
„A gyermek abból tanul leginkább, amit maga lát és figyel, nem pedig attól lesz értelmes, hogy
elhiszi nevelője magyarázatát.”
Celesti Freinet
A projektek végzésekor közös cél, hogy fejlesszük a gyerekek problémamegoldó képességét, kritikai
gondolkodását, különféle források felhasználását, együttműködési készségét, kutatási módszerek és
azok megválasztásának ismeretét, kommunikációs képességét, saját maga szerepének, lehetőségeinek
és határainak felismerését a problémák megoldásában.
 Tartalma több tantárgy anyagából, komplex, illetve integrált módon tevődik össze.
 Közvetlen kapcsolatban van az iskolán kívüli világgal, az „élettel”, lehetővé teszi az aktív tapasztalást,
a saját élményű tanulást. A tanítványok világához tartozó, őket érdeklő gyakorlati probléma
megoldásából indul ki, erre fűzi fel a tanítási-tanulási folyamatot.
 A különféle tanulási technikák elsajátítása itt eszköznek tűnik, valójában kiemelt feladat.
 Hangsúlyos szerepet kap az ismereteken kívül a képességek és attitűd fejlesztése is.
 A tanulás irányításának folyamatában a pedagógus elsősorban indirekt módon működik közre.
 Valamennyi projekt a gyerekek együttműködésére épül, egyes fázisai azonban egyéni munkát is
igényelnek.
 Végső megjelenési formája valamilyen közös termék, amelyben a részletek egésszé állnak össze
(például előadás, faliújság, kiállítás, maguk készítette újság, rádió- vagy video- „adás”, könyv, makett
stb.).
 A gyerekek a projekt alakításának aktív közreműködői a tervezés fázisától a szervezésen, kivitelezésen
át egészen az értékelésig. A spontaneitás a folyamat „tervezett” része.
 Továbbépíthető a gyerekek, pedagógusok, bárki más (például szülők) kezdeményezésére. A tanultak
más helyzetre is átvihetők.
A projekt az alábbi szakaszokból áll:
o
o
o
o
o
o
o

témaválasztás,
tervkészítés,
adatgyűjtés,
a téma feldolgozása,
a termék, produktum összeállítása,
a projekt értékelése,
a termék, produktum bemutatása.
Projektmunka eredménye, értékelése
A projekt egyik alapvető jellemzője a tanulói aktivitásra, problémamegoldásra építő tanulásszervezési
eljárás. Ebben a formában elkerülhetetlen a zárás, az eredmény bemutatása. Szemben a tradicionális
tanulásszervezési eljárásokkal, a produktum nem előre meghatározott eredmény, hanem a folyamat
hatékonyságától függő kimenet. Éppen ezért az értékelés kialakításakor
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összetett szempontokat kell figyelembe venni. Az értékelési eljárás módjának előzetes meghatározása
a projektben résztvevő pedagógusok feladata, de kiemelten fontos a tanulók előzetes tájékoztatása is.
Meg kell határozni a részvétel és a teljesítmény arányát. Adott esetben a teljesítmény súlya sokadrangú
lehet. A célok prioritása egyben az értékelés szempontrendszere is. Ebből következően az értékelésnek
differenciáltnak és személyre szabottnak kell lennie.
Visszacsatolás
A visszacsatolásnak legalább két szinten kell történnie. Egyrészt a gyerekek oldaláról: fontos, hogy
készüljön egy tanulói értékelő lap, amelyen a gyerekek a projekt egészét, saját részvételüket, a
többiekkel való együttműködésüket értékelhetik. A tanárok részéről is fontos az azonnali értékelés, a
célok függvényében. Mennyiben tekintik sikeresnek az adott projektet, rögzíteni a látható hibákat,
jelölni a problémákat, a nehézségeket.
A csoportban végrehajtott projekt egy összetett hatásrendszerben megvalósuló tevékenység, melynek
alapvető jellemvonása a kooperativitás. Csak akkor sikeres, ha lebonyolítói a tervezéstől az értékelésig
átfogják az egész munkát, rugalmasan reagálnak a felmerülő problémákra, képesek módosítani, tudják
megfelelő munkamegosztással szétosztani a feladatokat, szervezni a munkamegosztást. Van szerep- és
feladattudatuk, érzik a felelősség jelentőségét, a közösségben alkotás módját. Képesek elfogadni
egymás véleményét, meggyőzni a másikat, van vitakultúrájuk, és megfelelő a kommunikációjuk.
A pedagógiai projekt jellemzői
1. Tevékenységorientáltság
Bármi is a feldolgozandó téma vagy a megoldásra váró probléma, mivel a gyakorlatból indul ki, csakis
valamiféle tevékenységen keresztül lehet megközelíteni, és nyilvánvaló, hogy valóságos helyzetekhez
kapcsolódik.
2. Tartalmi komplexitás
Meghatározó, szervező eleme lehet egy tantárgy vagy inkább műveltségterület, de egyes részeiben
teljesen más területekhez kapcsolódó ismeretekből is integrálhat elemeket. Olyan témakörök, tartalmak
kerülnek az iskolai munka homlokterébe, amelyek eddig semmilyen tantárgyi összefüggésben sem
kerültek elő. Tartalma több tantárgy anyagából, komplex, illetve integrált módon tevődik össze.
Természetesen nagyon sokféle következménnyel járhat a tartalom ilyen szintű szabad kezelése,
kinyitása.
3. Kooperatív technikákra épül
A tartalom sokat veszít tantárgyi kötöttségeiből, a szilárd pontot itt a feldolgozás szabályozása adja. A
feldolgozás lényegét tekintve a kooperatív tanítási formára épít. Ez annyit jelenet, hogy kiemelkedő
szerepet kap a kooperatív csapatmunka, tehát maga a tanulói aktivitás és a csoporton belüli verseny
helyett az együttműködés. Ezt az együttműködést erősíti továbbá az a közös termék is, amelyben a
részek egésszé állnak össze.
4. A képességfejlesztésre koncentrál
A tartalom szabadabb felfogása mellett a képességfejlesztés szigorúbb megjelenése látható. A
tevékenységorientáltság és a kooperatív tanulási módszerek alkalmazása természetesen céljaiban és
elvárásaiban is a különböző képességek fejlesztését szorgalmazza. Maga a munkaforma alkalmas arra,
hogy többféle képesség is egyszerre fejleszthető legyen. Egyrészt azok a képességek, amelyek nem

KIK 130013
Közös Igazgatású Művelődési Intézmény
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.
Tel. 06-24-513-630
Fax: 06-24-513-630
E-mail: kimi@szigetcsep.eu
OM: 032545

köthetők tantárgyakhoz (empátia, szociális érzék, önértékelés helyessége, egymásra figyelés stb.),
másrészt azok, amelyek általában tanulási képességek (szövegértés, információgyűjtés és rendszerezés,
matematikai logika stb.), és természetesen fejleszthetőek a szaktantárgyi képességek is. A képességek
mellett a személyiségfejlesztésre és ezen belül az attitűd alakítására is nagy lehetőség kínálkozik.
5. Időkezelés
Az egyes projektek időkezelése rendkívül rugalmas. A feldolgozásra váró téma, a korosztály, a
résztvevők száma és a célok határozzák meg a tervezett időtartam hosszát.
6. Motiváló
Az iskolai tanítási-tanulási folyamat során gyakran kerülünk szembe azzal a problémával, hogy
diákjaink nem érdeklődőek, nem motiváltak. A pedagógiai projekt kikerüli a ezt a problémát azzal,
hogy megkívánja, hogy a kiindulópont a diákok problémafelvető kérdése legyen, és a tervezés közösen
történjen.
7. Tanár és diák közösen alkot
A projekttanulás alapvetően felborítja a hagyományos tanár-diák szereposztást. A tanár az ismeret és
tudás megtestesítőjéből a tanulásmódszertan, az ismeretszerzés és a gondolkodás segítőjévé,
módszertani szakértővé kell, hogy váljon.

II.11 Témahét
A témahét a projektek sajátos formája, mégis inkább szimuláció, mintsem klasszikus projekt, mert bár
formailag megfelel a projekt kritériumoknak, de tervezettebb, részleteiben kidolgozottabb.
A célok megfogalmazása a témahetek esetében eltér a tantervek megfogalmazásától. Természetesen az
iskolai tanulás hagyományos eleme, az ismeretszerzés e tanulási formában is jelen van, de a hangsúly
az ismeretszerzés napi gyakorlattól eltérő formáin van, és a képességfejlesztés szempontjai kiemelkedő
jelentőségűek.
A témahéten olyan témák kerülnek feldolgozásra, amelyek valamilyen oknál fogva szétfeszítik a
hagyományos tantárgyi kereteket – komplexitásuk, rejtett tantervi céljaik, feldolgozási módszerük
(élményszerűség, együttműködés) vagy más, tantárgyakon átívelő képességfejlesztés okán.
A témahét a következő kritériumoknak kell, hogy megfeleljen:
o a tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges eszköze;
o az adott témát a diákok három-öt tanítási napon dolgozzák fel;
Jellemzői:
o iskolai és iskolán kívüli helyszínek,
o rugalmas időkeretek,
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o változatos tevékenységtípusok,
o sokszínű módszertani eszközök,
Megjelennek benne az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozások és az egyes
részterületekhez kötődő, kutatást és alkotótevékenységet biztosító választható programok,
A témahetek egy-egy kulcstéma integrált feldolgozására alkalmasak.
A témahetek lezárt programúak, s a végén közös alkotásban és egyéni értékelésben egyaránt
megjelenik a tanulók munkája.
A témahét alkalmas az eltérő attitűdű, felkészültségű gyerekek eltérő motivációjának megteremtésére.
A tantárgyak együttműködése a tárgyi szétbontottság megszüntetését, a globális megközelítést teszi
lehetővé. A témahetek nem csupán játékos tanulást, hanem egyéni alkotást is lehetővé tesznek,
valamint közösségi élményt nyújtanak.

II.12 Alkalmazható tankönyvek, segédletek és taneszközök
A tankönyv és taneszköz kiválasztás elvei
 Szerepeljen a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzéken.
 Feleljen meg az iskola helyi tantervének és az iskola oktatási-nevelési célkitűzéseinek.
 Segítse az évfolyamok közötti tananyagok egymásra épülését.
 A szövege legyen érthető és az adott életkorhoz igazodó, fejlessze a logikus gondolkodást, az
illusztrációk legyenek funkcionálisak és áttekinthetőek.
 A taneszközök, segédeszközök legyenek kompatibilisek a tankönyvekkel, munkafüzetekkel.
 A szülők által megfizethető legyen.
 A törvényi előírások alapján a szabad tankönyvválasztás pedagógiai elvének sérülése nélkül
figyelembe veendő a munkaközösségek javaslata.
A tankönyvlista minden évben egyeztetésre kerül a Szülői Szervezettel.

II.13 A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának
ellenőrzése és értékelése
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha
 az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben „A továbbhaladás feltételei” c. fejezetekben
meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.
 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el.
 Minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a
továbbhaladáshoz.
 Ha a tanuló a tanév végén egy, kettő maximum három tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot,
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a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.
 Ha a tanuló a tanév végén háromnál több tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot, az
évfolyamot ismételni köteles.
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak
osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól, magántanuló volt.
Kivétel:
 igazolt és igazolatlan mulasztások miatt nem tudta a tantervi követelményeket teljesíteni,
 szülői írásbeli kérésre évet ismétel,
 az adott tanítási évben 250 óránál többet mulasztott.
Ebben az esetben az osztályfőnök az osztályban tanítók segítségével egyéni felzárkóztató programot
állít össze, melynek megvalósításáról a fejlesztő pedagógus és a szaktanár gondoskodik.
A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló az egyes tantárgyakban meghatározott követelményeket az
adott évfolyamon a tanév végére teljesítse.
Az ötödik - nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az "elégséges" év végi osztályzatot kell
megszereznie a továbbhaladáshoz az alapismeretekből. A pedagógusok a követelmények teljesítését a
tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el.
Az 5 és 6. osztályban a tanulásmódszertan tantárgyat szövegesen minősítjük
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon
Az első és a második évfolyamon az első félévben minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést
alkalmazunk az Oktatási és Kulturális Minisztérium által összeállított minta alapján.
A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik a negyedik az ötödik, a hatodik, a
hetedik és a nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden
tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.
Az iskolai beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött
szerepe, súlya.
Az iskolai beszámoltatás formái:



szóbeli beszámoltatás
írásbeli beszámoltatás

Szóbeli beszámoltatás:
Szóbeli felelet - A tananyag mennyisége, a feszített előre haladás, miatt sok esetben időigényes a
szóbeli számonkérés. Ennek ellenére egyetlen tantárgynál sem hiányozhat ez a
forma, hiszen a gyerekek beszédkészség-kialakítása és fejlesztése fontos feladat.
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Kiselőadás - A kiselőadást - vázlat segítségével - szabadon adja elő a tanuló. Az ehhez szükséges
irodalmat a tanár adhatja vagy a tankönyv szövegét kell feldolgoznia.
Írásbeli beszámoltatás
Tájékozódó felmérés – témazáró - jelzés a pedagógusnak. (Megíratása a nevelő belátása szerint.)
Röpdolgozat - Egy-egy kisebb téma, anyagrész írásbeli számonkérése. Lehetséges, hogy minden
tanuló, vagy csak néhány ír röpdolgozatot. Néhány kérdésre adott írásbeli válasz, kb. 15 perc
időtartamú. Íratása alkalomszerű.
Témazáró dolgozat - A nagyobb témakörök végén, az ismétlő és összefoglaló órákat követően
minden tanuló témazáró dolgozatot ír. A hiányzó tanulónak lehetősége van ennek pótlására.
Szeptemberben év eleji felmérést készítünk. A témazáró dolgozatok előtt tájékozódó felmérést
készítünk a pedagógus belátása szerint. Félévi, év végi dolgozatot iratunk kötelező jelleggel.
Értékelésben betöltött szerepe:
A tájékozódó felmérést értékeljük, de nem osztályozzunk, az eredményről a tanulót tájékoztatjuk.
A röpdolgozat egyenértékű a szóbeli felelettel.
A témazáró, a félévi és év végi dolgozatok hangsúlyozottan számítanak, piros színnel kerül az
érdemjegy a naplóba.
A tanulók munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli
dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért pontszám érdemjegyre átváltását a
következő arányok alapján végezzük
A százalékos értékelést a következőképpen váltjuk át osztályzatokra:
0 – 35% elégtelen
36 – 59% elégséges
60 – 75% közepes
76 – 90% jó
91 – 100% jeles
A tanulók munkáját, előmenetelét folyamatosan értékeljük, az értékeléskor a következőket kell
viszonyítani:




gyermeket saját tudásszintjéhez,
a tantervi követelmények minimum szintjéhez,
a közösséghez, osztályhoz.

A tanulók tudásának értékelésénél és minősítésénél az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
A folyamatos értékelés érdekében minden tantárgyból havonta legalább egy érdemjeggyel értékeljük a
gyermekek teljesítményét. Az érdemjegy beírásra kerül az osztálynaplóba és az ellenőrzőbe valamint
az e-naplóba. Az érdemjegy ellenőrzőbe történő beírása vagy beírattatása a szaktanár feladata. Az
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ellenőrző bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi és az esetleges elmaradt érdemjegy beírását
pótolja. Az értékeléshez minimum 3 érdemjegy szükséges.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei:
A magatartás fogalma
A tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez, a Házirendben rögzített viselkedési normák és íratlan
viselkedési szabályok betartásának szintjei, a tanuló viszonya társaihoz, tanáraihoz, az iskola
dolgozóihoz.
A magatartás nem azonos a magaviselettel. A magatartásjegy kialakításában a tartás, a morális
tulajdonságok (becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem) játsszák a döntő szerepet.
A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut:
 az iskolába járási fegyelme (a Házirendben meghatározott bizonyos igazolatlan óraszám, amely
mellett a tanuló magatartásjegye – ha az egyéb feltételek teljesülnek – lehet példás, jó, változó);
 társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás, stb.);
 a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság);
 beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az iskolai
szervezésű rendezvényeken;
 a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) változás;
 óra alatti magaviselet (a fegyelmezettség szintje).
A tanulók magatartását iskolánkban a pedagógiai célokban megfogalmazottak alapján a gyakorlati
életben várható és teljesíthető magatartás alapján értékeljük.
Példás az a tanuló,
 akinek magatartása cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból
 aki kerüli a durvaságot, szeretettel közelít társai felé
 aki tiszteli és elismeri mások értékét
 aki életkorának szintjén képes tudatosan értékelni a család, a szülőföld, a nemzetisége iránti
elkötelezettségét
 aki nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket
 aki jó indulattal segíti társait, aki tudásával a közösségben elért helyzetévek soha nem él vissza
 aki képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében
 aki szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, aki öregbíti iskolája hírnevét
 aki ügyel környezete rendjére, tisztaságára
 aki szándékosan soha nem okoz kárt
 aki betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét
Jó az a tanuló

akinek cselekedeteit a jóra vágyó hajlam irányítja, de időnként a körülmények hatására ettől
eltér

igyekszik elkerülni a durvaságot, ám a játék, a munka hevében ez nem mindig sikerül

szereti társait, elismeri mások sikereit, eredményeit, de cselekedeteit, ítéleteit időnként az
indulat vezérli

tiszteli a felnőtteket, társait
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trágár, durva kifejezéseket nem használ
feladatait becsülettel elvégzi, de közösségéért vállalt munkára önként ritkán vállalkozik
ügyel környezete rendjére, megjelenése, ruházkodása nem kihívó
ismeri és betartja az iskola házirendjét, életkorának megfelelő illemszabályokat

Változó magatartású az a tanuló
 cselekedetei következményeit nem képes felmérni, így gyakran vét a házirend ellen, bár kellő
motiváltsággal képes a viselkedés normáinak betartására
 játékban, közösségi munkájában gyakran durva
 társaival nem mindig van jó viszonyban, mert csínytevéseivel bosszantja őket, közeli barátaival
viszont megértő, segítőkész
 órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik
 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, ha nem is kellő figyelemmel
 környezete rendjéért semmit nem tesz
 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg
 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá
Rossz a magatartása annak a tanulónak
 aki nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes viselkedési
szabályokat
 aki szereti, ha társai félnek tőle
 aki visszaél fizikai fölényével, különösen, ha nála gyengébbel kerül szembe
 aki gyakran bosszantja társait, tanárait
 aki a tanórai munkát szándékosan zavarja, akadályozza
 aki nem becsüli közössége értékeit
 aki szándékosan rongálja környezetét
A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei
A szorgalom fogalma - A tanuló viszonya a tanuláshoz, aktivitás, érdeklődés.
A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut:
 a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden tárgyat igyekszik tanulni),
 a tanuló képességéhez mért teljesítménye,
 a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége, igényessége),
 a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás),
 a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó igényessége (pl.
gyakran otthon hagy-e kötelező felszerelési tárgyat).
A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei:
 az abszolút teljesítmény helyett a relatív, tehát a képességhez mért teljesítmény minősítésének
eszköze,
 az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembevételével minősíthető (a
zárt, csendes, lassú, elmélyült tanuló nem kaphat elmarasztalást, amiért az órákon ritkábban
jelentkezik, nyilvános szereplést nem szívesen vállal önként),
 a szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak (a korábban tanúsított szorgalom javulásának
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vagy romlásának),
 a szorgalomjegytől – amennyire lehet – el kell különíteni a magatartásjegyet. (A fegyelmezettség
önmagában nem példás szorgalom, a fegyelmezetlenség nem jelenti a szorgalom hiányát, illetve aki
aktív, szorgalmas, nem biztos, hogy példás magatartású is.)
Példás szorgalmú az a diák, aki

képességeihez mérten szorgalmas

a tanulási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik

szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett plusz tudását megosztja társaival

aktív önművelődéssel fejleszti tudását, műveli adottságait

szívesen, aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban, akár
szervezőként is

ha alkalma adódik jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolája hírnevét

jó eredmények elérésére törekszik / játékban, tanulásban, munkában /
Jó a szorgalma annak a diáknak, aki
 a képességeihez mérten általában szorgalmas
 a tanórákon rendszeresen felkészül, s azokon aktívan részt vesz
 felszerelése általában hiánytalan
 a házi feladatot rendszeresen elvégzi, esetleges mulasztás esetén pótolja
 szívesen olvas szakirodalmat, s érdeklődési körén belül aktív önművelődéssel fejleszti tudását
 a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz
Változó a szorgalma annak, aki
 nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint
 munkájában, feladatelvégzésében felületes
 felszerelése gyakran hiányos
 nem törekszik önművelésre
 tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban nem vesz részt
Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki

nagyon keveset tesz tanulmányi fejlődésének érdekében

a feladatokat nem, vagy csak felületesen végzi el

felszerelése gyakran hiányos

a házi feladatot nem készíti el

nem törődik önművelésével
A magatartás és a szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a
felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte/megsértése szükséges.
A magatartás és szorgalom minősítésének (a jegy kialakításának) formái
Folyamatos minősítés:
A pedagógusok folyamatosan, rendszeresen, következetesen
megnyilvánulásaira (órán és órán kívüli szervezett foglalkozásokon).


reagálnak

a

tanulók

Kirívó magatartásbeli vétség, illetve a munkamorál feltűnő romlása esetén a szülőket szóban vagy
írásban tájékoztatjuk.
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Kiemelkedő teljesítmény (versenyeredmény, rendezvényen való szereplés, szervezőmunkában
való részvétel, stb.) jutalma szóbeli és írásbeli dicséret.


Félévi és év végi minősítés, jegy kialakítása:


a tanuló önértékelésének figyelembe vételével,



az osztályfőnök a tanulók, az osztályközösség által elfogadott saját minősítésükre vonatkozó
javaslatát figyelembe véve kialakítja javaslatát,


az osztályban tanító tanárok testülete megvitatja azt,



a döntést (vitás esetben szavazás segítségével) az osztályozó értekezlet hozza meg.

Mind a magatartás, mind a szorgalom értékelése a tanulói személyiség alakításának, a tudás
megszerzésére irányuló tevékenység segítésének eszköze.
Nem szabad a tanuló magatartását és szorgalmát mereven, a személyiségvonásainak figyelmen kívül
hagyásával értékelni. Semmilyen körülmények között nem megengedett a kollektív büntetés (csoport
vagy osztály szintű alulértékelés). Az értékelés nem tükrözhet tanári rokon- vagy ellenszenvet. A
minősítés nem büntetés és nem megtorlás, hanem folyamatos értékelés: célja minden esetben a
nevelés, a jobbítás, a segítségnyújtás. Amennyiben a szülő nem ért egyet a pedagógusok által
kialakított minősítéssel, az osztályfőnököknek (ill. az osztályban tanító bármely tanárnak) törekednie
kell a szülő meggyőzésére.
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
 példamutató magatartást tanúsít,
 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon
vesz részt,
 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez az iskola
jutalomban részesíti.
A jutalmazás formái
1.





Tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
szaktanári dicséret
osztályfőnöki dicséret
igazgatói dicséret
nevelőtestületi dicséret

2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett a tanulók a tanév
végén
 szaktárgyi teljesítményért
 példamutató magatartásért
 kiemelkedő szorgalomért
 dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell írni.
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3. Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók könyvjutalmat
kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.
4. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet az
iskola közössége előtt vehetnek át.
5. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen
szereplő tanulók dicséretben részesülnek.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni.
Az iskolai elmarasztalás formái
Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti
 a házirend előírásait megszegi
 igazolatlanul mulaszt
 bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben kell részesíteni.
Az iskolai büntetés formái
 szaktanári figyelmeztetés
intés
megrovás
 osztályfőnöki figyelmeztetés
intés
megrovás
 igazgatói figyelmeztetés
intés
megrovás
 tantestületi figyelmeztetés
intés
megrovás
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el
lehet tekinteni. A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni.

II.14 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
A „házi feladat” céljai:





újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;
készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat;
önálló kutatómunkát végezni valamely témában;
alkotómunkát végezni valamely témában.
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Elvek:


Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja).


A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a
tanulónak naponta 5-7 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó
feladatot.

Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló
képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig
legyen olyan része, amelynek elvégzésére/elkészítésére/ megtanulására mindenki képes.)

A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra
vonatkozóan) ellenőrizni kell. Mennyiségileg minden feladatot, minden tanulónál ellenőrizni kell.

Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni
a mulasztás okai szerint:
-

nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szolgáló anyag
nem értéséből fakad;
meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (igazolt
betegség) mulasztotta azt el;
a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. (Érdemjegyet csak
tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A házi feladat elvégzésének
hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet és kell
büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő
megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.)


Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok
elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.

Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról
a másikra szokásos.


Péntekről hétfőre írásbeli házi feladatot nem adunk.


A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes
kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, forráselemzés) az
elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.
 A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl.
versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló
kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.
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Alapfokú Művészeti Iskola
Tárgyi feltételek

Az iskola tárgyi feltételei folyamatosan, az igényeknek megfelelően bővültek. A községi
önkormányzat segítségével a szükséges eszközök biztosítottak.
A német kisebbségi önkormányzat segítségével sikerült a táncruhákat is beszerezni.
A képző és iparművész tagozaton van a legnagyobb szükség a fejlesztésre, a belépő tanszakoknak
megfelelően eddig sikerült az eszközbeszerzés, reméljük a továbbiakban sem lesz akadálya a
működésnek.

Az alapfokú művészetoktatás célja, feladatai
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó művészeti nevelés
alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkorra
jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja
készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek
átadására és az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Alapvetően nem művészképzés kell, hogy
folyjék, hanem a zene és egyéb művészetek iránti szeretetet, befogadóképességet kell fejleszteni az
emberkékben. Tudjuk, hogy minden gyerek nyitott a környezeti hatásokra. Nekünk az a dolgunk, hogy
ezt a nyitottságot kihasználva egy kulturáltabb, érzékenyebb nemzedék nőjön fel. Pedagógusaink igen
nagy önállóságot kapnak ahhoz, hogy elsősorban játékosan formálják a növendék személyiségét,
fejlesszék szépérzékét és kitartó munkára ösztönözzék őket.
Művészeti iskolánkban nemcsak az egyén szakmai fejlődése a cél, hanem az is, hogy ki tudja magát
fejezni, merjen és tudjon önmaga lenni, valamint nagymértékben fejlődjön együttműködési készsége.
Fontos törekvésünk a bizalom, mások iránti tisztelet, megbecsülés, empátia, önmegvalósítás és belső
aktivitás fejlesztése, erősítése.
Pedagógiai alapelvünk, hogy:
• iskolánk nevelő - oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a
lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai
nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek,
nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a
tanítási-tanulási folyamatokat;
• alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének;
• személyi- és társas kompetenciák kialakítása: identitás, másokkal való kooperáció, alkalmazkodás,
motiváltság, érték-centrikusság, önkontroll, sikerkezelés, kudarctűrés.
• érzelmi kompetenciák elsajátítása, alkalmazása: saját és mások érzelmeinek megismerése,
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felismerése, tudatossága, kezelése, kifejezése. Önmotiválás, tolerancia, empátia készségének
kialakítása.
• Intellektuális kompetenciák kialakítása: információkezelés, problémamegoldás, kritikai
gondolkodás, kreativitás, tudástranszfer, szabálykezelés, rendszerelmélet, valamint környezettudatos
magatartás kialakítása emocionális alapokon.
• Kommunikációs módok normák elsajátítása, más kultúrák megismerése elfogadása,
konfliktuskezelés és megoldási képesség kialakítása.
• Módszertani kompetenciák kialakítása. tudás, információs és kommunikációs technikák
alkalmazása.
• kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák
iránti nyitottságra;
• pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy a
nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell
számolnunk;
• a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a
folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van;
• a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában,
a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük
fejlesztésében;
• a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének,
önkormányzó képességének kibontakoztatásához;
• az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi
méltóságát;
• minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek okos
szeretete hatja át;
• iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a
tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása;
• a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási
gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények
és tapasztalatok gyűjtésére;
• alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében;
• minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az
önmegvalósítás lehetőségét;
• az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási
esélyegyenlőség megteremtéséhez;
• minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás
alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és kompetenciákat: a
szövegértési - szövegalkotási, matematikai - logikai, szociális, életviteli és környezeti, az
életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat;
• a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket - készségeket és attitűdöket
kölcsönhatásban fejlesztjük;
• hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez;
• iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával;
• az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal;
• az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményorientált
beállítódást, az önálló tanulás képességét;
• a nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű" követelményeket
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támasztunk;
• a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom műveltségi
blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a társadalomismeret
(jelenismeret);
• megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód
készségét;
• reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve
pálya kiválasztását;
• a kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes
világukban való eligazodás képességét;
• alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk
megismerésének és megóvásának igényét;
• a NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar
nyelv és irodalom; az élő idegen nyelv; a matematika; az ember és társadalom; ember a természetben;
földünk - környezetünk; a művészetek; az informatika; az életviteli és gyakorlati ismeretek; a
testnevelés és sport;
a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés
segítségéval járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás
csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási.
továbbtanulási esélyének növeléséhez.
Művészeti iskolánk kiemelkedő célja a kompetencia-alapú oktatás elterjesztése, feltételrendszerének
megteremtése. Fejlesszen, alkalmazzon olyan tananyagokat, pedagógiai koncepciót, tanulói és tanári
segédanyagokat, értékelési eszközöket, pedagógus továbbképzési programot, amelyek - az esztétikaiművészeti kompetenciák intenzív fejlesztésével egy időben - hozzájárulnak a hatékony, önálló
tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséhez, a szociális és állampolgári kompetenciák erősítéséhez
a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztése útján.
Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák, képességek, készségek elsajátításának
lehetőségét biztosítani, melyek segítik a társadalmi munkamegosztásba történő bekapcsolódást. Célunk
támogatni az integrációs és inkluzív programok elterjedését, az egyéni képességeket és érdeklődést
szem előtt tartó nevelési szemlélet meghonosítását, az ezt megvalósítani képes oktatási és képzési
rendszereket, pályaorientációs programokat, IKT kompetenciák fejlesztését, annak érdekében, hogy a
munkaerő-piaci esélyei növekedjenek.
Olyan pedagógusok képzése, akik képesek a tanuló egyéni képességeikhez szakszerűen
alkalmazkodni, egyénre szabott fejlesztést eredményesen megoldani, a kor színvonalával és
eszközeivel tudást közvetíteni.
Cél egy olyan tanuló hálózat létrehozása, amely horizontálisan és vertikálisan is szervezett, tagjai
részére biztosítja a megfelelő információ-áramlást, konzultációs lehetőséget. Alakítsuk ki az alapvető
kulcskompetenciákat a tanulókban:
- anyanyelvi (szövegértés - szövegalkotás)
- logikai
- digitális (SDT alkalmazás)
- a hatékony önálló tanulás
- szociális (állampolgári) életviteli és környezeti kompetenciák
- kezdeményezőképesség és vállalkozói
- esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
- életpálya-építés
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Kompetencia alapú nevelés - oktatás feladatai
Alapvető feladatunk az alábbi kompetenciák kiemelt fejlesztése.
Szociális kompetenciák:
•

empátia

•

tolarencia

•

problémakezelés

•

szabályalkotás, szabálykövetés

•

kreativitás

•

környezettudatos magatartás
•

önállóság

•

önbizalom, pozitív énkép

•

önértékelés

•

felelősségvállalás

•

együttműködés

•

társadalmi részvétel

•

kooperativitás

•

alkotókedv

A megszerzett szociális készségek magukba foglalják az empatikus kompetenciát: annak a képességét,
hogy magunkat más helyébe képzeljük; az interperszonális kompetencia: a jó modort, az érzelmek
kifejezését, önirányítást, valamint a fentiek integrálását öleli fel.
Ennek alappillére az önismeret és önbizalom. A szorongás-mentességet a megfelelő magabiztosság és
önbecsülés mutatja.
Pedagógiai feladatunk, hogy a gyermekeket megfelelő önismerethez juttassuk, erősítsük önmagukba
vetett hitüket. Fejlesszük szociális készségeiket, mely differenciált viselkedési repertoárt, jól
differenciált észlelési és problémamegoldó képességet jelent.
A szociális részterület fejlesztése:
-

differenciált viselkedési minták alkalmazása,

-

kooperációs képesség fejlesztése,

-

az élethelyzetek differenciált észlelési képessége,

-

a másság felismerése és elfogadása, és

-

probléma - megoldó készség fejlesztése
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Esztétikai - művészeti tudatosság kulcskompetenciák:
•

identitás

•

alkalmazkodás

•

másokkal való kooperáció

•

motiváltság

•

társas kompetenciák

•

önkontroll

•

sikerkezelés, kudarctűrés

•

önmotiválás

•

tolarencia, empátia

•

beleélés, fantázia
•

kritikai gondolkodás

•

kreativitás

•

tudástranszfer

•

kommunikációs módok, normák

•

más kultúrák megismerése, elfogadása

•

tudás, információs és kommunikációs technikák alkalmazása

A szellemi részterület fejlesztése:
-

a divergens gondolkodás kialakítása és fejlesztése

-

az intellektuális és kognitív készség, általános intelligencia

-

az iskolázottság (tanulmányi eredmények);

-

észlelés, érzékelés,

-

szemantikus memória

-

beszédkészség

-

kreativitásfejlesztés

Az intézmény speciális feladatai közé tartozik a község képviselete itthon és külföldön egyaránt.
Ezek a rendezvények nagyon fontosak az iskolának, hiszen ez az, ami az igazi célja a
művészetoktatásnak.
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A tanulók munká jának ellenőrzése és értékelése
A tanulók munkáját a tanév közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A feladatok értékelését a
tanulókkal együtt kell végezni. Mindenki értékelje önmagát, saját munkáját majd a többiek hozzászólása
bírálata segítse a helyes önértékelés, önkritika kialakulását.
Ezt követően a tanár személyenként értékeli a feladatot illetve a munkát, helyt adva az előzőekben
elhangzottakban, vagy éppen azokat megcáfolva segítve a tanulók helyes meglátását lényegre
koncentrálását. Szükséges a soron következő feladatok előtt az új témáról az egyénre szabott problémáról
beszélni.
Az előképző 1-2. évfolyamán az érdemjeggyel való osztályzás helyett a következő minősítéseket
használjuk:
-

jól megfelelt
megfelelt
nem felelt meg

Tantárgyi dicséretet kaphat az a tanuló, aki az adott tárgyból egész évben kiemelkedően teljesített.
Nevelőtestületi dicséretet kaphat az a tanuló, aki minden tárgyból kiemelkedően teljesített
Az alapfok és a továbbképző évfolyamain az értékelés osztályzattal történik:
- jeles
- jó
- közepes
- elégséges
- elégtelen
A tanulói munka és szorgalom értékelése
A tanulói munka:
( 5 ) - Ha a tantervi követelményeknek pontosan, igényesen eleget tesz. Ismeri, érti és tudja a
tananyagot és azt gyakorlatban is ötletgazdagon alkalmazni képes. A különböző fejlesztési feladatok
követelményeit precízen, jó tempóban, kreatívan oldja meg és adott helyzetben kifogástalanul
alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli munkái önállóságra vallanak.
( 4 ) - Ha a tantervi követelményeknek lelkiismeretesen eleget tesz, de apró hibákat elkövet. A
tananyag alapvető részeit jól ismeri, tudja, de bizonytalanságok mutatkoznak. Ismereteit a
gyakorlatban különösebb nehézségek nélkül alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli munkái
megbízhatóak.
( 3 ) - Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget. A tananyagot jól elsajátította, de a
feladat megoldásakor tanár segítségre szüksége van. Elméleti ismereteit a gyakorlat során
megfelelően alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli munkái felületesek.
( 2 ) - Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tud eleget tenni. A tananyag
elsajátításában minimális ismeretekkel rendelkezik. Elméleti hiányosságai nem teszik lehetővé a
gyakorlati alkalmazást még a tanár segítségével sem. Munkája folyamatos korrigálást igényel. Szóbeli
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feleletei és írásbeli munkái gondatlanok.
( 1 ) - Ha a tantervi követelményeknek tanári útmutatásokkal sem tud eleget tenni. Szóbeli feleletei és
írásbeli munkái értékelhetetlenek. A minimum szintet nem tudja teljesíteni.
Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló léphet aki az éves tantervet teljesítette, a tanévet eredményesen
elvégezte.
Az év végén nem megfelelő eredményt elért tanuló osztályát folytathatja.
A tanulói szorgalom:
Szorgalom
Tanulmányi
munkája
Munkavégzése

Kötelességtudata
Órai aktivitása

Példás
Pontos, Precíz,
Ötletgazdag
Önálló,
Rendszeres,
Kitartó
Példamutató,
Segítőkész
Aktív, előre lendíti
az órát

Jó
Lelkiismeretes,
Igyekvő
Kicsit bátortalan,
de lehet rá
számítani

Változó

Hanyag

Bizonytalan

Rendetlen

Pontatlan

Igénytelen

Megbízható

Átlagos

Érdeklődő

Felületes

Szinte
megbízhatatlan
Nehezen
ösztönözhető
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Művészeti iskolánk céljai:
CÉLOK

I. Olyan művészeti
alapok adása, amely
képessé teszi a
gyermekeket a
művészeti alkotások
tudatos élvezetére, a
bennük való
gyönyörködésre

RÉSZCÉLOK

1.1. Rendszeresen vegyen
részt művészeti
eseményeken
■ Tárlat, kiállítás
■ hangverseny
■ táncverseny
■ bemutatók
■ témahét
■ három hetet meghaladó
művészeti projekt
1.2 Legyen képes közvetlen
környezetének esztétikus
alakítására.

A TELJESÍTÉS KRITÉRIUMAI

A cél teljesültnek tekinthető, ha a
tanulók 80%-a a választott
művészeti területéhez kapcsolódó
eseményeken - évente legalább
három alkalommal- részt vesz,
valamint legalább egy alkalommal
más művészeti eseményen is részt
vesz.
A tanulók 60%-a igényes saját
maga és környezete esztétikus
megjelenésére és aktívan tesz is
érte.

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK ,
ÉRTÉKELÉSÉSNEK
A MÓDJA

B

Statisztikai
adatgyűjtés

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK
AZ IDŐPONTJA

Tanév vége

FELELŐS

Főtárgy tanár

Tanévenként
kétszer
osztályfőnökök

B
Megfigyelés
adatgyűjtés

II. A választott
művészeti területen
legyen képes az
ismeretek önálló
megszerzésére és
feldolgozására.

2.1. Legyen képes térben és
időben tájékozódni a megszerzett
ismeretek körében.
2.2. A választott művészeti
területen legyen képes
életkorának, képességének
megfelelő feladat önálló
megoldására.
Moduláris oktatás

A tanulók 80%-a jól tájékozódik a
művészeti korok között és tanult
darabjait el tudja helyezni.
Minden tanuló a tanév során
legalább egy munkadarabot
önállóan készít el.

B

K

Tanulói
munkák
elemzése ,
értékelése
képességmérés

Félévenként

Főtárgy tanár

kétévente
Művészettörténetet,
zenetörténetet,
népművészetet
tanítók

KIK 130013
Közös Igazgatású Művelődési Intézmény
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.
Tel. 06-24-513-630
Fax: 06-24-513-630
E-mail: kimi@szigetcsep.eu
OM: 032545

Az értékelés az
eredményesség vagy
eredménytelenség mércéje
az önismeret és a
személyiségfejlesztés
eszköze. Az értékelésnél
figyelembe kell venni a
tanult elméleti tudását és
gyakorlati tevékenységét,
3.2. Alakuljon ki a
valamint fejlődésének
tanítványokban a
mértékét. Az iskola
változáshoz való
alkalmazkodás tulajdonsága, tevékenységét
ez nem csupán egyes szakok, eredményesnek ítéljük, ha
a tanulók 75%-a
pályák betöltésére teszi
alkalmassá növendékeinket, eredményes.
hanem az életben a
helytállásra, a változásokhoz Év végén: az adott
évfolyam követelményei
történő igazodásra, a
IV. Alakítsuk ki az
alapján összeállított feladat
módosulások tolerálására.
alapvető
( elmélet + gyakorlat )
kulcskompetenciákat a
megoldása kerül
tanulókban:
értékelésre, valamint a
4.1 Fejlesszük
- anyanyelvi,
tanulóinkban
az második félévi tanulói
- logikai
egész életen át tartó teljesítmény alapján
- digitális,
történik az osztályzattal
tanuláshoz
- a hatékony önálló
szükséges
motívumokat, való minősítés.
tanulás,
önfejlesztő elképzelések és Figyelembe kell venni az
- szociális és
egyes művészeti tanszakok
tanulási képességeket.
állampolgári
sajátosságait
- kezdeményezőképesség
4.2 A kulcskompetenciák
- esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejező- által
A tanulók 60-80%-ának
képesség ____________ meghatározott rendszer
legyen elképzelése arról,
járuljon
III. Növendékeinket
sokoldalú,
nyitott,
érdeklődő,
kreatív személyiséggé
kívánjuk nevelni
Kompetencia
alapú
oktatással
az esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével

3.1.A nyitottságra nevelés,
az új befogadására való
alkalmasság az élet sokszínű
és követelményű világába
való beilleszkedés
képességét alapozza meg.

Neveltségi szint mérés

Páratlan
évfolyamokon

Igazgatóhelyettes

A tanulót tanító
minden nevelő
Tanulói munkák
értékelése

Minden tanulóra
tanév végén

Kérdőívek
kiértékelése

igazgatóhelyettes.
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hozzá a szükséges ismeretek, hogy a humanizmus, az
képességek és attitűdök
egyén tisztelete, a
közvetítésével a
lelkiismereti szabadság, a
személyiség fejlődése, az
kritikusgondolkodás, a
alapvető közösségek
kreativitás,
kezdeményezőképesség, a _____(család, nemzet, az európai
nemzetek
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Minden kompetenciaterület tartalmazza a
szükséges ismeretek,
képességek és attitűdök
tárházát a NAT szerint
V. Esztétikai-művészeti
kulcskompetenciák
fejlesztése

problémamegoldás, a
kockázatértékelés, a
döntéshozatal és az érzelmek
kezelése elsajátításához.
5.1. az esztétikai-művészeti
kulcskompetenciák
rendszerének alkalmazásával a
tanulók váljanak befogadóvá,
alkalmazóvá gyakorlati
tevékenységeken keresztül az
élmény átélésével.

közössége, az emberiség)
együttműködésének
kibontakoztatása, a népek,
nemzetek, nemzetiségi, etnikai
csoportok és a nemek
egyenlősége, a szolidaritás és a
tolerancia értékei hatják át a
tanítási-tanulási folyamatokat.
Értsék meg, hogy az egész
életen át tartó tanulás
elengedhetetlen összetevője a
mindennapi életnek.
A tanulók legyenek képesek a
saját és mások érzelmeiknek
felismerésére, kezelésére,
kifejezésére. Fejlődjön ki
bennük a másokkal
valókooperáció,
alkalmazkodás, empátia,
tolerancia, sikerkezelés,
kudarctűrés. Váljanak
motiválttá, érték-centrikussá.
Legyenek képesek az
információkezelésre,
problémamegoldásra, kritikai
gondolkodásra,
környezettudatos magatartás
emocionális alapokon.
sajátítsák el a
rendszerszemlélet,
szabálykezelés, tudástranszfer
módszereit. fontossá váljék

Témahét,
háromhete
meghaladó
projekt
megszervezése
minden
évben.

igazgatóhelyettes,
munkaközösség vezető,
szaktanárok
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CÉLOK

RÉSZCÉLOK

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

számukra a más kultúrák
megismerése, elfogadása.
Kommunikációs módok,
normák elsajátítása.

AZ EREDMÉNY

AZ
EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK ,
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉ
ÉRTÉKELÉSÉSNEK N
EK
A MÓDJA
AZ
IDŐPONTJA

FELELŐS
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A REFERENCIA INTÉZMÉNY ÉS FELSŐFOKÚ GYAKORLÓHELY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
CÉLKITŰZÉSEK
CÉLOK

I. A KOMPETENCIA ALAPÚ
OKTATÁS PEDAGÓGUS:
A kompetencia alapú oktatás alkalmazása
intézmény szinten.
Képes legyen együttműködni a
hallgatóval; valamint az elméleti és
gyakorlati tudását átadni.
HALLGATÓ:
Sajátítsa el a kompetencia alapú oktatás
sajátosságait és legyen képes azokat
alkalmazni.
Nyitott legyen a gyakorlati ismeretek
befogadására és alkalmazására.

RÉSZCÉLOK

A TELJESÍTÉS KRITÉRIUMAI

Minden pedagógus építse be a szakterületébe a Óráinak minimum 50%-ba építse be a
kooperatív tanulási technikákat.
kooperatív technikákat.

Vegyen részt az együttműködési terv
készítésében.

Az együttműködési tervben foglaltak sikeres
megvalósítása.

A kooperatív tanulási technikák lehetőségeit
A felsőoktatási intézmény kérdőív formájában
ismerje meg és a saját szakterületén alkalmazza jelezzen vissza, hogy a hallgató milyen
mértékben alkalmazza az elsajátított
azokat.
ismereteket.
Vegyen részt az együttműködési terv
Az együttműködési tervben foglaltak sikeres
elkészítésében.
megvalósítása.
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CÉLOK __________________________ RÉSZCÉLOK ____________

II. IKT ESZKÖZÖK
PEDAGÓGUS:
Az IKT eszközök ismerete és gyakorlati
alkalmazása intézmény szinten.
Képes legyen az IKT eszközök
használatának átadására.
HALLGATÓ:
Sajátítsa el az IKT eszközök használatát
az iskolai feladatok bármely területére
vonatkozóan.
Nyitott legyen az eszközök
alkalmazásának befogadására.

A TELJESÍTÉS KRITÉRIUMAI

Minden pedagógus építse be a
szakterületébe az IKT eszközök
alkalmazását.

Óráinak minimum 50%-ban alkalmazza
az IKT eszközöket.

Nyújtson segítséget a hallgatónak az
eszközök használatában.
Az eszközöket a saját szakterületén
kiemelten alkalmazza.

Az IKT eszközök sikeres alkalmazása.

Az eszközöket a saját szakterületén
kiemelten alkalmazza.

A felsőfokú oktatási intézmény jelezzen
vissza, hogy a hallgató milyen
mértékben alkalmazza az IKT
eszközöket.
Az IKT eszközök sikeres alkalmazása.
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CÉLOK __________________________ RÉSZCÉLOK ____________

III. EGYUTTNEVELÉS
PEDAGÓGUS:
Minden pedagógus legyen tisztában az
együttnevelés elveivel, lehetőségeivel és
fejlődési - értékelési rendszerével.
Képes legyen átadni ismereteit és
gyakorlati tapasztalatait az együttnevelés
területén.
HALLGATÓ:
Ismerje meg és legyen tisztában az
együttnevelés elveivel, lehetőségeivel és
fejlődési - értékelési rendszerével.
Nyitott legyen az ismeretek
befogadására és gyakorlati
alkalmazására.

A TELJESÍTÉS KRITÉRIUMAI

A pedagógusok mindennapi
munkájában jelenjen meg az
együttnevelés fontossága.

Tanulásszervezésébe építse be a
gyerekek egyéni, sajátos fejlődési
lehetőségeit.

kísérje figyelemmel, majd vegyen részt
az együttnevelési feladatokban.

Az együttnevelési feladatok sikeres
megvalósítása.

Folyamatosan építse be az együttnevelés A felsőfokú oktatási intézmény jelezzen
lehetőségeit az iskolai feladataiba.
vissza, hogy a hallgató milyen
eredménységgel tudja alkalmazni az
együttnevelési lehetőségeket.
Vegyen részt az együttnevelési
A felsőfokú oktatási intézmény jelezzen
feladatokban.
vissza, hogy a hallgató milyen
eredménységgel tudja alkalmazni az
együttnevelési lehetőségeket.
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A kompetencia alapú oktatás megvalósítása érdekében:
• újszerű tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása:
- témahét
- három hetet meghaladó művészeti projekt
- moduláris oktatás
A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai
■ kompetencia alapú fejlesztés, valós élethelyzeteket
feladatrendszer,
■ egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása,
■ tehetséggondozó eljárások,
■ kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer,
■ egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer,
■ közösségfejlesztő módszer,
■ játékos, élményre épülő oktatás.
Nevelési eszközök:
■ minta,
■ példa, példakövetés,
■ utánzás,
■ magyarázat,
■ megfigyelés,
■ gyakorlás,
■ egyéni utak bejárásának lehetővé tétele.
Mindezek érdekében a különböző művészeti ágak módszereinek átvétele.
Gondolkodásfejlesztő eszközök:
■ összefüggések önálló felfedezésére nevelés,
■ az asszociációs gondolkodás fejlesztése.
Ösztönző eszközök:
■ megerősítés,
■ dicséret,
■ biztatás,
■ előadások, hangversenyek,
■ jutalmazás.

modellező
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA
KÖVETELMÉNYEI

ÉS

ZÁRÓVIZSGA

ÁLTALÁNOS

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. Művészeti
záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsga
tantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló
felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt
kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. A művészeti
alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja
szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi
követelményeknek eleget tett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga,
illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen egyéni versenyzőként - helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi
szintet teljesítette.
Ha a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett
alapvizsga- vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális alkotógyakorlat
főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként különkülön osztályzattal kell minősíteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsga
tantárgy végső eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott
osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt
vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
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Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve
vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból
a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek
vizsgakövetelményét nem teljesítette.
KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG - A KÉPZÉS
STRUKTÚRÁJA
Tanszakok és tantárgyak
Képzőművészeti tanszak (előképző 1-2. évfolyam + 1-3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1-2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1-3. alapfokú évfolyam)
Kötelező tantárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat (1-3. évfolyam)
Választható tantárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1 -2. évfolyama)
Népművészet (1 -3. évfolyam) Művészettörténet (3.
évfolyam)
Grafika és festészet tanszak - (a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig)
Főtárgy:
grafika és festészet műhelygyakorlat
Kötelező tantárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat (4-10. évfolyam)
Választható
tantárgyak:
Népművészet (4-10. évfolyam)
Művészettörténet (4-10. évfolyam)
Fém és zománcművészet tanszak (a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig)
Főtárgy:
fém és zománcművészet
Kötelező tantárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat (4-10. évfolyam)
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Választható
tantárgyak:
Népművészet (4-10. évfolyam)
Művészettörténet (4-10. évfolyam)
Szobrászat és kerámia tanszak (a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig)
Főtárgy:
szobrászat és kerámia
Kötelező tantárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat (4-10. évfolyam)
Választható tantárgyak: Népművészet
(4-10. évfolyam) Művészettörténet (410. évfolyam)
Környezet és kézműves tanszak (a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig)
Főtárgy:
szobrászat és kerámia
Kötelező tantárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat (4-10. évfolyam)
Választható tantárgyak: Népművészet
(4-10. évfolyam) Művészettörténet (410. évfolyam)
A tantárgyak tartalma
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai,
egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat.
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya.
Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák
megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség
értékeinek továbbadását.
A vizuális alkotó gyakorlat a képző- és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a
médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár
bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív
feladatsorokon keresztül.
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és
alkalmazását teremti meg.
Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát.
A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző- és iparművészeti,
valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi lehetőségektől
függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének megfelelően választ.
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ÓRATERV
Tantárgy

Évfolyamok
Alapfok

Előképző

Képzőművészeti tanszak
Főtárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok
Főtárgy: Grafika és festészet alapjai
Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó
gyakorlat
Választható tárgy: Vizuális alapozó
gyakorlatok
Grafika és festészet tanszak
Grafika és festészet műhelygyakorlat:
Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó
gyakorlat
Választható tárgy: Népművészet
Választható tárgy: Művészettörténet
Fém és zománcműves tanszak
Fém és zománcműves
műhelygyakorlat:
Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó
gyakorlat
Választható tárgy: Népművészet
Választható tárgy: Művészettörténet
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2
2

2
2

2
2

(12)
(12)

(12)
(12)

(12)
(12)

(12)
(12)

(12)
(12)

(12)
(12)

(12)
(12)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(12)
(12)

(12)
(12)

(12)
(12)

(12)
(12)

(12)
(12)

(12)
(12)

(12)
(12)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(2)

(1- (1- (12) 2) 2)
(12)

(1- (1- (12) 2) 2)
(12)

Szobrászat és kerámia tanszak
Szobrászat és kerámia
műhelygyakorlat:
Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó
gyakorlat
Választható tárgy: Népművészet
Választható tárgy: Művészettörténet

(1- (1- (1- (1- (1- (1- (1- (1- (1- (12) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)
(1- (1- (1- (1- (1- (1- (1- (12) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)
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Környezet és kézműves tanszak
Környezet és kézműves
műhelygyakorlat:
Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó
gyakorlat
Választható tárgy: Népművészet

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(1- (1- (1- (1- (1- (1- (1- (1- (1- (12) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

Választható tárgy: Művészettörténet
Összesen:

2

(1- (1- (1- (1- (1- (1- (1- (12) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)
2-(4)

2- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4(4) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)

A fenti táblázat „Összes óra" rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg
a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre
utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1 -3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható.
A főtárgyak képzési ideje:
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Grafika és festészet műhelygyakorlat
A tanítási órák ideje: 45 perc
AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA
A tanulók elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük.
Ismereteiknek, készségeiknek, képességeiknek szintjét, a tanulók teljesítményét, előmenetelét év
közben érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük.
Az elméleti tárgyak számonkérési formája a szóbeli és írásbeli beszámoló. A tanév során
legalább három alkalommal bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon kell szerepelni, az itt
nyújtott teljesítményt is értékelni, minősíteni kell.
A számonkérésnél teljesíthető követelményeket kell a tanulók elé állítani. Az értékelés az
eredményesség mércéje, az önismeret és a személyiségfejlesztés eszköze. Minden esetben a
tanuló fejlődését kell figyelembe venni.
A tanulók értékelésénél figyelembe kell venni az egyes művészeti tanszakok sajátosságait
is, amelyet a tantervi programok külön tartalmaznak.
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Képző és Iparművészeti tagozat céljai:

CÉLOK

RÉSZCÉLOK

vizuális műveltségüket. 1.2A
tanulók érdeklődésére, vizuális
tapasztalataira építve gyarapítja
ismereteiket, fejleszti
képességeiket és kialakítja
készségeiket.
1.3.Az alkotás és tárgykészítés
esztétikai és technikai
lehetőségeinek megismerése és
alkalmazása.
2.1 A manipulativ képességek
fejlesztése, mely közvetlenül
II. A vizuális alkotóképesség
fejlesztése- kézügyesség, kitartás, készít elő a kétkezi munkára, a
könnyű és a finommechanikai
esztétikai intelligencia,
érzékelésiészlelési fogékonyság, feladatok gond nélküli
megoldására.
teremtőképzelet , esztétikai
2.2. A kreatív gondolkodás
érzékenység, erkölcsi
kifejlesztése, a feltaláló, újító,
fogékonyság kialakítása.
1.1A tanulók képességeiknek és ember nevelése.2.3. A kialakított
szorgalmuknak
megfelelően képességek összekapcsolása a
fejleszthetik
manipulatív ügyességgel.
I..Olyan vizuális alapismeretek
adása, amely megalapozza a
művészeti
kifejezőkészséget, illetve
előkészít szakirányú
továbbtanulásra

A TELJESÍTÉS KRITÉRIUMAI

FELELŐS

AZ EREDMÉNY I
AZ Képes a tanár által vagy
önállóan kijelölt témák EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSÉS korrektúra segítségével
történő feldolgozására
NEK A MÓDJA

MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK
AZ IDŐPONTJA
Képesség mérés

A cél teljesültnek tekinthető, ha a
tanuló az alapfok végén ismeri a
rajz- festésmintázás alapelemeit,
a vizuális gondolkodás formáit és
nyelvezetét, a tervezéstől az
alkotásig tartó kreatív folyamat
részeit.
Legyen képes a látványt
értelmezni, síkban és térben
alkotásokat létrehozni
kompozíciós ismeretek
alkalmazásával.
A továbbképző végén ismeri és
alkalmazza a vizuális nyelv

Tanulói munkák
értékelése
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2.4.Az esztétikai igényesség
vonja maga után az életvitel
igényességét, a
munkateljesítmény pontosságát

kifejezőeszközeit, és azok jel- és
jelentésrendszerét, a rajzi,
festészeti, plasztikai ábrázolás és
az adott művészeti ág
leggyakrabban használt eljárásait.
Ismeri a médiaművészet - film,
videó, animáció kifejezőeszközeit és azok
jelrendszereinek alapjait.

Tanév végén
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3.1.
■ Érzékeny érzékelésészlelésre való nevelés
■ Képi tükrözés kialakítása
■ Vizuális alkotóképesség
fejlesztése
■ Esztétikai érzékenység
fokozása.
■ Vizuális jelek olvasására
3.2. Esztétikai érzékenység,
nyitottság, igényesség, ízlés,
erkölcsi fogékonyság
kialakítása
3.3. A látás kiművelésével és
tudatosításával bővítve a népi
műveltséget, a képi emlékezet
és képzelet gazdagításával.

A TELJESÍTÉS KRITÉRIUMAI

A cél teljesültnek tekinthető, ha a

AZ
EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
,
ÉRTÉKELÉSÉ
S NEK
A
MÓDJA
B

és

ismeri a

művészettörténet nagy korszakait.
A látvány, illetve a képi megjelenítések
elemző
értelmezésére
és
sokrétű
feldolgozása - tanári segédlettel - által fel
tudja használni a nagy művészettörténeti
korok eredményeit és tanulságait saját
alkotó munkája során.

Az alapfok
befejezésekor

tanuló képes műelemzési eljárások
alkalmazására

AZ EREDMÉNY FELELŐS
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNE
K AZ
IDŐPONTJA

igazgatóhelyettes

III. A múlt értékeinek
megszerettetése és
tovább éltetése, a
hagyománytisztelet
megteremtése, az
életkornak megfelelő
vizuális műveltség
kialakítása.

RÉSZCÉLOK

Szóbeli vizsga

CÉLOK
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak
- Műhelygyakorlat
- Vizuális alkotó gyakorlat
A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy:
- Művészettörténet
- Népművészet
A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli és szóbeli
vizsgarészekből áll. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy
választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a
tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.
A részletes helyi tantervek külön mappában megtalálhatók.
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ZENEMŰVÉSZETI AG
Tanszakok és tantárgyak zeneművészeti ágban
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, klarinét

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, harmonika, ütő
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, kórus
Hangszeres tanszakok - egyéni képzés

„A"TAGOZAT
Főtárgy: hangszeres tantárgyak
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező (ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit
- szolfézs alapfok 4. évfolyam -, akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles
egyet felvenni.
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene,
zenekar, kórus
Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar,
kórus
Óraterv
Az „A" tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző
évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem
kötelező elvégezni.
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Tantárgy

—y -------------------------------------------------------------------------------------------Évfolyamok
Előképző
Alapfok
Továbbképző
(1)
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(2)
(2)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(2)
(2)
2
2
2
2

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választhat (0-2)
ó tantárgy
Összes óra: (4-6)

2

2

2

2

2

2

(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak számai
(2)+6+4 évfolyam: furulya, klarinét, trombita, gitár, zongora,harmonika, ütő.
A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más
művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is
bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.
A zenetörténet-zeneirodalom tantárgyak kötelezően választható, vagy választható tantárgyként az
alapfok 5. évfolyamától tanulhatók.
A kamarazene kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható.
A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje:
szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam (előképző 1-2) + alapfok 1-4. évfolyam
zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától
tanulható zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható kórus:
kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható
A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „A" tagozaton 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig
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Csoportos foglalkozás: 2x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő)
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc. (zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene: 2-8 fő)
„B"TAGOZAT
Főtárgy: hangszeres tanszakok - alapfok 2. évfolyamától
javasolt. Kötelező tantárgy: szolfézs
Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora főtárgy esetében) a 3. évfolyamtól
Választható tantárgyak: zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar, kórus
Óraterv
Az „B" tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a
továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A" tagozaton végzett
előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
Tantárgy

Évfolyamok
Előképző
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választhat (2)
ó tantárgy
Összes óra: (4-6)

Alapfok
(1)
2
(2)
2
(2)
2

3
2
2

4
2
2

5
2
2

6
2
2

Továbbképző
7
8
9
2
2
2
2
2
2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

10
2
2

(2)

(2)

0-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak számai
(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, klarinét, trombita, gitár, zongora, harmonika, ütő.
A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más
művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is
bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.
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A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „B" tagozaton 2x45 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás: minimum1x30
perc
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
Az értékelés módja: A növendékek az évfolyamok után beszámolón vesznek részt. A beszámoló
anyaga az adott hangszer, az adott évfolyam és tagozat követelményének megfelelő legyen.
Beszámoló formái:
• Előképzőn - közös óra
• Alapfokon - 1-3. évfolyam- zártkörű vizsga
4-6. évfolyam- nyilvános vizsga
6. évfolyam zárásakor művészeti alapvizsga
• Továbbképzőn - koncert

A tanév során minden növendéknek legalább három alkalommal bemutatón kell részt vennie.
A részletes helyi tantervek külön mappában megtalálhatók.
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CÉLOK

RÉSZCÉLOK

I. Az értékes zene
szeretetének
kialakítása.

1.1. Alakuljon ki a tanulókban
az igény a zenei élet
eseményeinek figyelemmel
kisérésére.
1.2. Legyen igényük rendszeres
opera és hangverseny
látogatásra.
1.3. Fejlessze a növendékek
adottságait, a zenei hallást, a
ritmus és metrum érzéket, a
muzikalitást és a hangszeres
technikát.

II.Az életkori
sajátosságoknak
megfelelően
fejlődjenek a
beiratkozott tanulók
zenei képességei, és
ezáltal járuljon hozzá
az érett , kreatív
személyiség
kialakításához.

2.1. Fejlődjön kreativitásuk,
zenei befogadóképességük.
2.2. A növendékek zenei
ízlésének, érdeklődésének,
zenei kultúrájának és
műveltségének megalapozása.
2.3. A hangszeres zene
művelésének megalapozása.

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉSNEK A
MÓDJA

B
A cél akkor tekinthető
teljesültnek, ha a tanulók
többsége tagja az Ifjú
Operabarátok körének és
évente legalább három
zenei eseményen részt
vesz.
A fejlesztés céljait
illetően akkor sikeres az
iskola tevékenysége, ha a
megjelölt képességek
mentén az iskola
valamennyi tanulója
fejlődést mutat.
A fejlesztés céljait illetően B
sikeresnek tekinthetjük az
iskola tevékenységét, ha a
kiemelt képességek
mentén
Valamennyi tanuló
A tanulók 90%-a
A tanulók 80%-a fejlődést
mutat

Statisztikai adatgyűjtés

Képesség mérés,tanulói
munkák alapján

AZ EREDMÉNY FELELŐS
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉN
EK AZ
IDŐPONTJA
Évente egyszer Főtárgy tanár

félévente

Főtárgy és kötelező
tárgy tanára
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CÉLOK

III. Rendszeres zenei
ismeretek adásával
tegye képessé a
növendékeket
ismereteik gyakorlati
felhasználására.

RÉSZCÉLOK

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉSNEK A
MÓDJA

3.1. A zenei írás, olvasás
képességének kialakítása
3.2. Ismerjék fel a zene
logikáját, a formai
összefüggéseket.

Akkor tekintjük
sikeresnek
tevékenységünket, ha a
tanulók teljesítménye
legalább 60%-os.

B

Zenei írás, olvasás
készség mérése

3.3. Neveljen a zenei tárgyú
könyvek, ismeretterjesztő
művek olvasására.
3.4. A nemzetiségi tanulók
ismerkedjenek meg népük
zenéjével.

Az alapfok 3.osztályától
kezdve minden tanuló
évente egy alkalommal
beszámol zenei tárgyú
könyv olvasásáról.
5.osztályban készít egy
írásos beszámolót
maximum 10 oldalban
6. osztályban egy általa
választott német, szerb
zeneszerző életútjáról
készít dolgozatot és
kiselőadást tart társainak,
valamint tanszakának
megfelelően egy darabot
bemutat.

B

Tanulói szóbeli
beszámoló
Tanulói írásos anyagok
elemzése
Tanulói kiselőadás és
hangszeres bemutató
értékelése

AZ EREDMÉNY FELELŐS
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉN
EK AZ
IDŐPONTJA
Előképző és
páros
évfolyamok
végén

Kötelező tárgy tanár

Főtárgy tanár
Évente egyszer

5. osztály

6. osztály végén

Zenetörténet tanár
Művészeti
munkaközösség vezető
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CÉLOK

RÉSZCÉLOK

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

IV. A zene
eszközeinek
segítségével a tanulók
legyenek képesek az
érzelmi, intellektuális,
kommunikációs
kompetenciák
elsajátítására.

A zenét tanuló diákok ismerjék
fel saját és mások érzelmeit,
legyenek alkalmasok azok
kezelésére, kifejezésére.

V. Társas,
intellektuális és
kommunikációs
kompetenciák
elsajátítása

A tanulók legyenek képesek a
másokkal való kooperációra,
alakuljon ki bennük az
alkalmazkodás,
problémamegoldás,
információkezelés, kreativitás,
szabálykezelés,
rendszerelmélet,
konfliktuskezelés és megoldási
képesség. Legyenek
motiváltak, érték-centrikusak.

Tanév végén a művészeti
iskola tanulói hangverseny
keretein belül bemutatják
hangszeres, zenekari
darabjaikat, a hangverseny
záróakkordja közös
zenélés, egy előre
megbeszélt és hangsterelt
mű előadása.
Témahét és háromhetet
meghaladó projekt
megszervezése

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉSNEK A
MÓDJA
Hangverseny értékelése.

a témahét és háromhetet
meghaladó projekt
produktumainak
kiértékelése,
összefoglalása egy
emlékkönyvbe.

AZ EREDMÉNY FELELŐS
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉN
EK AZ
IDŐPONTJA
Minden tanév
Munkaközösségvezető,
végén
szaktanárok

a témahét,
Igazgató,
projekt
igazgatóhelyettes,
befejezése után. szaktanárok
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyai
Alapvizsga tantárgyai
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A"
tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B" tagozatos tanulók számára
mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok főtárgya „A" tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zeneismeret,
vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok főtárgya „B" tagozat: szolfézs

2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok főtárgya „A" tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zeneismeret,
vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok főtárgya „B" tagozat: szolfézs

3. Gyakorlati vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok főtárgya „A" és „B" tagozat: főtárgy
Záróvizsga tantárgyai
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A"
tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B" tagozatos tanulók számára
mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A" tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom,
vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok „B" tagozat: szolfézs
2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok „A" tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom,
vagy zeneelmélet
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Hangszeres tanszakok „B" tagozat: szolfézs
3. Gyakorlati vizsga tantárgya: Hangszeres
tanszakok „A" és „B" tagozat: főtárgy
A vizsgák ideje:
Hangszeres főtárgyak Gyakorlati vizsga „A" tagozat minimum 10 perc „B" tagozat minimum 10
perc Elméleti tantárgyak
„A" tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum
10 perc „B" tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli:
minimum 15 perc
Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes
befejezése előtt szervezhető.
A részletes helyi tantervek külön mappában megtalálhatók.
TÁNCMŰVÉSZET
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tantárgyak
Főtárgy:
- Népi játék (1-2. előképző évfolyamon)
- Néptánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy:
- Folklórismeret (3-6. alapfokú évfolyamon)
- Tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban:
- Folklórismeret
- Tánctörténet
Választható tantárgy:
- Népi játék (1 -2. előképző évfolyamon)
- Néptánc (1 -6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon)
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ÓRATERV

Tantárgy
Főtárgy: Népi játék
Főtárgy: Néptánc

Előképző
1.
2.
2
2

1.

2.

3-4

3-4

Kötelező tantárgy:

Évfolyamok
Alapfok
3.
4.
5.
3
1

3
1

3
1

Továbbképző
8.
9. 10.

6.

7.

3
1

3-4

3-4

3

3

1

1

Folklórismeret
Kötelező tantárgy:
Tánctörténet
Kötelezően választható

1

tantárgy: Folklórismeret

1

Kötelezően választható
tantárgy:

1

1

folklórismeret
Választható tantárgy: Népi
játék
Választható tantárgy:
Néptánc
Összesen:

(2)

(2)
(1)

(1) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2)

2- 2-(4) 4-(6) 4-(6) 4-(6) 4-(6) 4-(6) 4-(6) 4-(6) 4-(6) 4-(6) 4-(6)
(4)
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A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második
helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző
évfolyamainak számát jelenti
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak
vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet
A tanítási órák időtartama: 45 perc
Iskolánkban a tanulók nemzetiségének megfelelően nemzetiségi táncoktatást tartjuk fontosnak, a
nemzetiségi tudat erősítésére, a kulturális értékek megőrzésére kell kiemelt figyelmet fordítani. A tanszak
követelményeit, tananyagát is ennek megfelelően állítjuk össze.
AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA:
A pedagógus folyamatosan értékeli a tanuló munkáját az alábbi szempontok szerint:
• tanulás színvonalának fejlődése (koncentráltság)
• pontos végrehajtás fejlődése (mozdulatok, irányok, ritmus, dinamika),
• saját mozgásanyag gazdagságának fejlődése,
• kapcsolatteremtő-, kifejezőkészség fejlődése,
• mozgáshatárok, erőnlét fejlődése, tartáshibák javítása.
A számonkérés részletes formája a tanszakok programjában kerül meghatározásra.
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Táncművészeti ág céljai:
CÉLOK

I.A tanulók
mozgáskultúrájának sokirányú
fejlesztése, egészséges
életmódra, magabiztosságra
nevelés.

RÉSZCÉLOK

Alakítsa ki a tanulókban
1.1.

a rendszeres munka
igényét

1.2. a megfelelő
munkafegyelmet,
munkájuk tudatos
kontrolálását
Fejlessze a tanulók

II. Olyan táncművészeti
alapismeretek adása, hogy a
gyermekek nyitottá váljanak a
közösségi alkotó tevékenység
és általában a művészetek
iránt.

1.3 testi lelki állóképességét
1.1 kapcsolatteremtő
képességét
1.2 erős, egészséges, jó
tartásukat, mozgásukat
Fejlessze a tanuló
1.1. zenéhez való
alkalmazkodását
1.2. mozgásmemóriáját
1.3. vizuális memóriáját
1.4. képzelőerőt
alakítsa ki a tanulókban az
általános szemléletmódot,
amely a népi kultúra, népélet
egyes jelenségeit

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI
Céljait illetően akkor
tekinti az iskola
tevékenységét sikeresnek,
ha
valamennyi tanuló

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK,
ÉRTÉKELÉSÉSNEK A
MÓDJA

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK
AZ IDŐPONTJA

Felelős

B

Statisztikai
adatgyűjtés

Tanévenként egy
alkalommal

Tánctanárok

B

Bemutatók
értékelése

Félévente egy
alkalommal

Művészeti
munkaközösség

a tanulók 90%-a rendszeresen részt vesz az
iskolai programokon,
legalább egy alkalommal
szereplést vállalesetére megállapíthatjuk,
hogy fejlődést mutatnak a
kiemelt képességek
mentén.

A tanulók 80%-a ismer
- legalább 20 tanult
játékot és népdalt a
nemzetiségi
kultúrkörből
a tanult táncrendeket és
legalább kettőt
magabiztosan improvizál
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CÉLOK

RÉSZCÉLOK

A TELJESÍTÉS
KRITÉRIUMAI

III. Adjon teret a gyermeki
fantázia kibontakozásának, a
tanulók kreatív
megnyilatkozásának, fejlessze
improvizáló készségüket.

Alakítsa ki a tanulókban
3.1. a művészeti előadásmód
kivitelezését
3.2 az esztétika érzését
3.3. fogékonyságot a múlt és a
jelen értékeinek befogadására
Fejlessze a tanuló
3.4. társművészetek iránti
érzékenységét
3.5. ösztönözzön néprajzi és
kultúrtörténeti ismereteinek
rendszeres gyarapítására
3.6. aktív részvétel igényét az
iskolán kívüli alkalmakon való
részvételre.

A tanulók döntő többsége
ismerje a nemzetiségek
jeles napjait, időpontját.
- a jeles napok vallási,
hiedelmi funkcióját
magyarázó történetét
- népszokások idejét,
rítusrendjét
a népszokáshoz tartozó
táncokat

AZ EREDMÉNY
MÉRÉSÉNEK,
ÉRTÉKELÉSÉSNEK
A MÓDJA
B
tudásmérés

AZ EREDMÉNY
Felelős
MÉRÉSÉNEK
ÉRTÉKELÉSÉNEK
AZ IDŐPONTJA
Páratlan
Igazgató
évfolyamokon
helyettes
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyai
Művészeti alapvizsga
Néptánc
Folklórismeret
Művészeti záróvizsga
Néptánc
Tánctörténet
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az
országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként, illetve párban - helyezést ért el
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön-külön
osztályzattal kell minősíteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok
számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény
meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő). Amennyiben az intézmény
előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a
művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből,
illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.
A részletes helyi tantervek külön mappában megtalálhatók.

ZÁRADÉK


Az intézmény pedagógiai programja, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó,
jóváhagyásával válik érvényessé.
 A nevelőtestület a pedagógiai programot megtárgyalta és elfogadta.
 A pedagógiai programot az Iskolai Szülői Munkaközösséggel, a Német és Szerb Kisebbségi
Önkormányzattal egyeztettük, a benne foglaltakat támogatják.
 Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, megtalálható az iskola fenntartójánál, az
igazgatónál, az iskola tanári szobájában, az iskola könyvtárában.
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