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1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI
PROGRAMJA
1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
1.1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei - iskolánk nevelőtestületének
pedagógiai hitvallása

A Rumi Rajki István Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és
oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.
1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.

-

Ennek keretében:
a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így
tudhatják, mit várunk el tőlük,
minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi
munkájában és életének egyéb problémáiban,
az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
 tanuló és tanuló,
 tanuló és nevelő,
 szülő és nevelő,
 nevelő és nevelő között.

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb
pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket
kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.
Ennek érdekében:
- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra
korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,
- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a
tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a
tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat
szűkebb és tágabb környezetükben,
- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű
fejlesztésében látjuk,
- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
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szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának
becsülete legyen,
törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat,
törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és
helyes formáinak kialakítására,
szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk
eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek
megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván
venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:
- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről,
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint településeink
érdeklődő polgárai,
- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a községeinkben található intézményekkel,
- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven –
továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken, illetve a tanulók
számára szervezett települési szintű megmozdulások szervezésében és
lebonyolításában maga is részt vegyen.
4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.
Ennek érdekében
- biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képességkibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres
integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi
beilleszkedés követelményeinek.
5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés
eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
- humánus,
- erkölcsös,
- fegyelmezett,
- művelt,
- kötelességtudó,
- érdeklődő, nyitott,
- kreatív, alkotó,
- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,
- képes a problémák érzékelésére és megoldására,
- gyakorlatias,
- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,
- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),
- van elképzelése a jövőjét illetően,
- becsüli a tudást,
- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban,
- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,
- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni,
- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti,
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képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni
szóban és írásban,
a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,
ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
 a természet, a környezet értékeit,
 más népek értékeit, hagyományait,
 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti
környezetben,
ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését
biztosító szabályokat,
ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
formáit és módszereit,
viselkedése udvarias,
beszéde kulturált,
társaival együttműködik,
szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
képes szeretetet adni és kapni,
szereti hazáját,
megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
szellemileg és testileg egészséges, edzett,
egészségesen él,
szeret sportolni, mozogni,
megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden
egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb
diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.
1.1.2. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei,
eljárásai
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra,
érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos
alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és
határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges
és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek
kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az
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egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek
megelőzése).
3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és
létrehozására.
4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés,
tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi
érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére,
készség a megegyezésre.
7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra
ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak,
jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és
hazaszeretet.
9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik
tiszteletben tartása.
10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi
tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra
kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez
kapcsolódó folyamatos értékelés.
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
1. Szokások kialakítását
célzó, beidegző
módszerek.
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- Elbeszélés.
- Tények és jelenségek
bemutatása.
- Műalkotások bemutatása.
- A nevelő személyes
példamutatása.
3. Tudatosítás (meggyőződés - Magyarázat, beszélgetés.
kialakítása).
- A tanulók önálló elemző
munkája.

- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés
- Ösztönzés.
- A nevelő részvétele a tanulói
közösség tevékenységében.
- A követendő egyéni és
csoportos minták kiemelése a
közösségi életből.
- Felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról.
- Vita.

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat
sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik
évfolyam végén:
- minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy
tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények
teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az
iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.)
- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás
követelményeknek a későbbiekben megfeleljen,
- ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,
- határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.
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1.1.3. A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS GYAKORLATA
Az egész életen át tartó tanulás központi szerepet tölt be a versenyképesség, a
foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, az aktív állampolgárság és a személyes fejlődés
fejlesztésének tekintetében. A kompetencia-alapú képzésre épülő új tanulási kultúra
hozzájárul ahhoz, hogy mindenki egyenlő mértékben részesüljön a tudástársadalom
előnyeiből. Mindenki számára hozzáférést kíván biztosítani a tanuláshoz, és a tanulás iskolán
kívüli formáit is felöleli.
A HEFOP 3.1.3 pályázati projekt megvalósítása, fenntartása nagymértékben hozzájárul
ahhoz, hogy gyermekeink, tanulóink az ismeretek hatékony elsajátításához, intelligens
felhasználásához szükséges motivációt és képességeket megszerezzék. Elsajátíthassák az
önálló ismeretszerzés képességét, mellyel lehetővé válik számukra - a tudás alapú társadalom
által megkövetelt - egész életen át tartó tanulás megalapozása.
Tanulóinkat meg kell ismertetnünk az egyre újabb technikákkal, hogy az általuk biztosított
lehetőségeket felhasználva meghaladják jelenlegi korlátjaikat, és képesek legyenek feltárni a
tudás új határvidékeit.
Pedagógusaink felkészültek az iskola oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának
fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszközök alkalmazására az
iskola életének minden területén.
Az egész életen át tartó tanulás megalapozása érdekében szükséges a pedagógiai kultúra
folyamatos fejlesztése. A frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat iskolánkban
fokozatosan felváltja az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetencia alapú nevelési,
oktatási módszertan. A módszertani változást a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének
alkalmazása kíséri. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek
és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és
munkába állás feltételeiként szolgálnak.
A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű,
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt nevelve érdeklődésüknek,
képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítjük fel a további tanulásra, a társadalomba
való majdani beilleszkedésre, biztosítva számukra az esélyegyenlőséget. Növeljük az
együttműködésre építő (kooperatív-interaktív) tanulási technikák és tanulásszervezési módok
szerepét, a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát. Lehetőséget
teremtünk az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. Meg
akarjuk alapozni az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat.
Célunk az új pedagógiai eljárások fogadására alkalmas intézményi és pedagógiai
környezet létrehozása. Olyan képességfejlesztés-alapú pedagógiai programnak a bevezetése,
általánossá tétele, amely arra törekszik, hogy olyan képességeket, kompetenciákat alakítson
ki, amelyek lehetővé teszik a megtanult tudás felhasználását. Ehhez szükséges a
szemléletváltás kialakítása a pedagógusok körében. Kimondottan az alapkészségek - írás,
olvasás, számolás, környezettudatos szemlélet, demokratikus szemlélet - kialakítására
helyezve a hangsúlyt kívánjuk megalapozni a felsőbb évfolyamok további munkáját. Az
oktatásszervezési, módszertani változások segítségével gyermekközpontúvá, az
iskolahasználók számára élhetőbbé változtatjuk az iskola hétköznapi működését.
A kompetencia alapú oktatás implementációja a TÁMOP-3.1.4 pályázati támogatás
segítségével az alábbi tevékenységek keretében valósul meg iskolánkban:
A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztése, újszerű tanulásszervezési eljárások
alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. A
tevékenység tartalmazza a következő kötelező elemeket:
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a szociális életvitel, környezeti kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási
program, programcsomag alkalmazása (az 1. osztályban és a 3. osztályban a „B” és „C”
modul, a 7. osztályban a „C” modul) felmenő rendszerben;
 1 tanulócsoportban (7. o.) az idegen nyelv (angol) kulcskompetencia területen
kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;
 1 tanulócsoportban (5. o.) a szövegértés „B” kulcskompetencia területen kompetencia
alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása.
 műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen
(Ember és természet műveltségterület a természetismeret tantárgy keretében az 5.-6.
osztályban)
 Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását
segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan
alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.).
 A tevékenységet úgy tervezzük meg, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások
bevezetésének keretében) a következő elemek megvalósuljanak:
o Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként
o Legalább egy témahét megszervezése tanévenként
o Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges
életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi
nevelés stb. témakörben) tanévenként
 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek
fejlesztése. A programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak
50%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósul meg.
Az intézmény pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára,
megvalósítására, a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében kötelezően megvalósítandó
továbbképzésekkel, szaktanácsadói támogatás igénybevételével megtörtént.
A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges
tanulói és tanári taneszközök beszerzését is megvalósítottuk, folyamatos szinten tartása,
fejlesztése nélkülözhetetlen
módszerek,
szervezési módok

évfolyam
1

2

3

4

5

6

7

8

projektoktatás
műveltségterület
tantárgyi bontás
nélküli tervezés
három hetet
meghaladó projekt
megtervezés
témahét
megtervezése
moduláris oktatási
programok
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módszerek,
szervezési módok

évfolyam

megtervezése
önálló intézményi
innováció

módszerek, szervezési módok

évfolyam

projektoktatás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Éves munkatervben megjelölt témában

X

X

X

X

X

X

X

X

műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tervezés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

X

X

5.

6.

7.

8.

X

X

X

X

5.

6.

7.

8.

- Természetismeret
három hetet meghaladó projekt megtervezése

1.

2.

3.

4.

- Ünnepeink, vagy Éves munkaterv szerint

X

X

X

X

Éves munkaterv szerint
témahét megtervezése

1.

2.

3.

- Ember a természetben

4.
X

- Egészségnevelés hete

X

X

X

X

X

X

X

X

- Magyar nyelv hete

X

X

X

X

X

X

X

X

moduláris oktatási programok megtervezése

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- angol nyelvi

X

- Egészségtan

X

- Hon és népismeret

X

X

- Mozgókép és média (iskolarádió)

X

X

Önálló intézményi innováció

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- Tanulói laptoppal a kompetenciák fejlesztéséért

X

X

X

X

X

X

X

X

- Határtalanul programban való részvétel saját,
kidolgozott kirándulási terv keretében
- Ember a természetben témahét kidolgozása,
megszervezése 5 napos erdei iskola program keretében
- Jeles napok a tanév végén

X
X
X

X

X

X

 A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai:
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a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó
tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése,

A kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan
széleskörű megismerése, és megvalósítása,

a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése,

a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése

az esélyegyenlőség érvényesítése

újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése

szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása

egyéni fejlesztési tervek készítése
 digitális írástudás elterjesztése


A kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó tevékenységrendszer, sikerkritériumok
meghatározása a kompetencia alapú oktatás elterjesztésére vonatkozóan.


A kompetencia alapú oktatás implementációja

Tevékenységek
teljes
tanórai
lefedettséget biztosító
programcsomag

évfolyam
1-8.
osztály

kompetenciaterület
szövegértés;
szövegalkotás

teljes
tanórai
lefedettséget biztosító
programcsomag

1-8.
osztály

matematikai logika

egy
választott
kulcskompetencia
területi programcsomag

1-8.
osztály

Idegen nyelvi

műveltségterület
tantárgyi bontás nélküli
oktatása

5-6.
osztály

természetismeret,

digitális
tartalmak,
taneszközök használata
(50 %)
A hátrányos helyzetű és
SNI
tanulók
esélyegyenlőségének
javítása
önálló
intézményi
innováció
megvalósítása
jó gyakorlatok

1-8.
évfolyam

Mind

1-8.
évfolyam

Mind

1-8.
évfolyam

Tanulói
program

laptop

Tanulói laptop alkalmazása a
tanórák 30 százalékában

1-8.
évfolyam

Kompetencia alapú
oktatás
IKT

IKT alapú oktatás a tanórák
50 százalékában
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Sikerkritérium
Országos
Kompetenciaméréseken
tartósan az országos átlag
feletti eredmény a községek
viszonylatában
Országos
Kompetenciaméréseken
tartósan az országos átlagnak
megfelelő
eredmény
a
községek viszonylatában
Nyelvi tagozatos, előkészítő
évfolyamokon évente egyegy tanuló sikeres felvétele a
középiskolákba
Rendszeres
tantárgyi
koncentráció a tanórákon a
biológia,
kémia,
fizika,
földrajz tudományágak között
digitális
tartalmak,
taneszközök
használata
tartósan eléri az 50 %-ot
Lemorzsolódás 0%-on tartása
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Drámapedagógia

 A kompetenciamérések eredményeinek felhasználása, javító tevékenységek
megszervezése, a bevezetett kompetencia területekhez kapcsolódóan. (Tanévre készített
intézkedési tervek)
 Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók együttnevelését-oktatását
meghatározó célok és sikerkritériumok megfogalmazása. (HH; HHH; SNI tanulókkal való
foglalkozás megszervezése)
 A kompetencia alapú oktatás implementációjának célrendszere. A célok ütemezése.
Célok, indikátormutatók

Implementáció
éve
2009/ 2010

teljes tanórai lefedettséget
biztosító programcsomag
egy
választott
kulcskompetencia területi
programcsomag
műveltségterület tantárgyi
bontás nélküli oktatása
digitális
tartalmak,
taneszközök használata (50
%)
A hátrányos helyzetű és
SNI
tanulók
esélyegyenlőségének
javítása
új módszerek intézményi
alkalmazása, elterjesztése,
önálló
intézményi
innováció megvalósítása
jó gyakorlatok átvétele


Fenntarthatóság
2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

50%

50%

50%

50%

50%

50%

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Az elektronikus írástudás elterjesztésének intézményi célrendszere. Az IKT
eszközhasználat megvalósítását támogató tevékenységrendszer meghatározása.

IKT
eszközhasználat
tevékenységrendszere
Információs és Kommunikációs
Technológia
IKT alapú eszközök
IKT-val támogatott tanóra
IKT-val
támogatott
mérés,
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szövegértés

matematikai
logika

választott
kompetenciaterület

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
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értékelés




Az új tanulásszervezési eljárások intézményi célkitűzései:
A NAT kompetenciaterületek fejlesztését az újszerű tanulásszervezési eljárások
alkalmazása tovább erősíti, illeszkedik az oktatási programok implementációját
támogató IKT taneszközök bevezetéséhez.
A differenciálás iskolai lehetőségeinek cél és eszközrendszere:

A differenciálás területén az oktatás- és tanulásszervezés megelőző jellegű. A gyerekek
közötti különbségeket természetesnek tartjuk, és azokhoz alkalmazkodunk. Nem annyira az a
lényeges, hogy segítsünk a diákoknak felzárkózni, hanem sokkal inkább az, hogy lehetővé
tegyük számukra a saját ütemüknek megfelelő fejlődést, tanulást. Így nem alakulnak ki
problematikus tanítási helyzetek, mivel olyan ismeretelsajátítási módokat biztosítunk a
gyerekeknek, amelyekben valóban önmaguk lehetnek. Cél: minden tanuló teljesítményének
növelése. Célcsoport minden gyermek. A gyermekek szükségleteire koncentrálunk.

Tanulásszervezés
Alkalmazott tanulásszervezésünk a tanulók közötti különbségeket elfogadja, és a három
alapvető szükségletre összpontosít. Arra, hogy minden gyerek:
tartozzék valahová, legyen fontos, számítsanak rá (kapcsolat);
legyen képes megtenni valamit, hihessen magában (kompetencia);
legyen önálló, tudja szabályozni cselekedeteit (autonómia).
Tanulásszervezésünk során alkalmazott alapelvek:
 Minden gyerek képes eredményesen tanulni
 Minden gyerek (tanulási) képességei eltérő, egyéni ütemben fejlődnek.
 A gyermek egészséges fejlődéséhez alapszükségleteinek kielégítésére van szükség.
Ennek megfelelően:
 Az iskolai tanulási folyamat középpontjában nem a tananyag, hanem a tanuló áll.
 A tanulásszervezés során a pedagógus fő feladata minden egyes gyermek
alapszükségleteinek kielégítése.
 Ennek legáltalánosabban használt eszközei: az interakció, az instrukció és az
osztályszervezés.
 Az osztálytermi folyamatokat szervező, irányító pedagógus feladata, hogy minden
egyes gyerek tanulásának támogatása érdekében ösztönző, támogató és bizalom-teli
légkört teremtsen a tanuláshoz.
A három alapszükséglet: a kapcsolat, a kompetencia és az autonómia jelenti az adaptív
oktatáshoz szükséges pedagógiai környezet alapvető alkotóelemeit. Az adaptív
tanulásszervezés kulcsfigurája a tanító vagy tanár, akinek mindennapi pedagógiai
tevékenysége során úgy kell megszerveznie az osztály munkáját, olyan utasításokat kell adnia
és oly módon, hogy az figyelembe vegye a tanulók három alapszükségletét. Az adaptív
tanulásszervezés tehát a pedagógiai differenciálás olyan eszköze, amely a tanulói különbségek
figyelembevételével az emberek legalapvetőbb pszichológiai szükségleteire épít.
Kapcsolat
Minden embernek – felnőttnek és gyereknek egyaránt – szüksége van arra, hogy
kapcsolatba kerüljön másokkal. A tanulónak éreznie kell, hogy tartozik valahová. A
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külvilágtól, a gyermek környezetétől kapott elismerés igényének kifejezésére a megelőzés
pedagógiája a „kapcsolat” szót használja. A kapcsolat fontossága tehát a következőképpen
írható le: az a gyerek, aki biztonságos környezetben nő fel, ahol érzi, hogy a többiek
(felnőttek és kortársak) szeretik, elfogadják és tisztelik őt, képes lesz minden figyelmét és
energiáját a tanulásra fordítani. Az ilyen gyerek kérdez, kíváncsi, szívesen tanul,
kezdeményez, szeretne minél többet megtudni a környező világról és uralni azt. A kapcsolat
alapvető szükséglete akkor teljesül, ha tanulóink szeretnek iskolába járni, mert megbecsülik
őket, biztonságban érzik magukat, átélhetik a valahová tartozás és a fontosság érzését. Ehhez
a pedagógus a következőket biztosítja:
 érezteti a tanulókkal, hogy értük dolgozik, kész figyelni rájuk;
 mindig időt szán arra, hogy beszélgessen a diákokkal;
 érdeklődést mutat a tanulók munkája, játékai és környezete iránt;
 ösztönözi a gyerekeket arra, hogy dolgozzanak, játsszanak együtt, segítsék egymást;
 megtartja és teljesíti a tanulókkal közösen vállalt megállapodásokat, kötelezettségeket;
 szavai és cselekedetei egyaránt azt sugallják, hogy elítéli az etnikai alapú
megkülönböztetést és a diszkrimináció egyéb formáit;
 megfelelő diszkrécióval kezeli a tanulókkal és családi helyzetükkel kapcsolatos
bizalmas információkat.

Kompetencia
Az ember folyamatosan képességei fejlesztésére törekszik, ez a gyerekekre még inkább
igaz, mint a felnőttekre. A tanuló képes akar lenni arra, hogy elolvasson egy könyvet, levelet
írjon a barátainak, a kapuba rúgja a labdát, egyedül felverje a sátrat, rajzoljon egy szép képet,
önállóan megtalálja a térképen Portugáliát. Tudni akarja, mi a különbség az elnök és a király
között, hogyan olvashatja le a bicikli kilométerórájáról, milyen messzire tekert, vagy mennyi
ideig tartott a túra. Ezek közül a képességek közül sokat azonban nem az iskolában sajátít el.
A legtöbb gyerek – szó szerint és képletesen is – gazdag tanulási környezetben nő fel, mely
bőségesen kínál számára kihívásokat és ismeretelsajátítási lehetőségeket. A jó tanítás
művészete abban rejlik, hogy ezeket a lehetőségeket behozzuk az iskolába, és mind a diák,
mind a pedagógus számára értelmes célokhoz kötjük őket. Más szóval az a tanár feladata,
hogy fogékonyságán és a helyzetekre adott helyes válaszain keresztül az egyénhez igazítsa az
oktatást.
A kompetencia érzésének megélése azért különösen fontos, mert ha a gyerek nem bízik saját
képességeiben, gyakran bele sem kezd a munkába vagy a játékba. Azok, akik
megtapasztalhatták, hogy tudásuk egyre gyarapodik, egyrészt egyre többre lesznek képesek,
másrészt önbizalomra tesznek szert, és ezt világosan ki is mutatják. Felfedezik, hogy ezeket a
sikereket ők maguk érték el vagy azért, mert keményen dolgoztak, vagy azzal, hogy ügyesek
voltak. Ezek fontos és csodálatos tapasztalatok a gyerekek számára, s minél több ilyen
élményben van részük, annál jobban megtanulnak bízni önmagukban, elhiszik, hogy
legközelebb is sikerrel járnak majd, úgy érzik, hogy értenek valamihez.

Autonómia
Mindenki igényli azt, hogy életét úgy szervezhesse meg, ahogyan akarja, döntéseit maga
hozhassa meg, felelősséget vállalhasson önmagáért. Az adaptív pedagógia azt vallja, hogy a
tanulónak meg kell tapasztalnia az autonómia élményét ahhoz, hogy a tanulásban proaktív és
motivált legyen. A gyerekek belső késztetést éreznek a függetlenségre, maguk akarják a
dolgokat csinálni, a felnőttek segítsége nélkül. A választás és a döntés lehetősége motiválja
őket. Az olyan tevékenységek azonban nem ösztönzőek számukra, melyek során nincs
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lehetőségük valami egyénit is hozzátenni az eredményhez, mert valaki szükségtelenül fogja a
kezüket – ezeket a helyzeteket gyakran unalmasnak és értelmetlennek érzik.
A tanítás szervezése, a gyerekek felügyeletének és folyamatos ellenőrzésének módja, a
fegyelmezetlenségre adott reakciók, az órák közötti szünetek, a segítségnyújtás és az irányítás
módja, a tanteremben alkalmazott szabályok, valamint az, hogy a gyerekek mekkora
szabadságot kapnak, az autonómia szempontjából mind-mind fontos tényezők. A valódi
önállóság azonban csak olyan gazdag tanulási környezetben valósulhat meg, melyben minden
gyereknek magának kell saját fejlődésén dolgoznia. Más szóval az autonómia egy olyan
iskolai közeget igényel, melyben a gyerekek sok mindent tehetnek önállóan,
kezdeményezhetnek, együtt dolgozhatnak és tanulhatnak, közös felfedezéseket tehetnek,
illetve közösen szerezhetnek tanulási tapasztalatokat is. Az ilyen iskolai, tanulási légkörnek
két szempontból is pozitív hatása van:
a gyerekek kiélhetik belső késztetéseiket az önállóságra és az önmegvalósításra;
a pedagógus külön támogatásban, figyelemben részesítheti, illetve más feladatok
kiosztásával fejlesztheti azokat, akik ezt igénylik.
Az intézményben folyó tanulásszervezés jellemzői:
Kapcsolat
A tantermeket a gyerekek díszítik, láthatóan a magukénak érzik.
Az osztályterem berendezése különböző funkciókra alkalmas.
Lehetőség szerint nem hangzik el negatív visszajelzés az órán, nem dorongolja le a
pedagógus a gyereket.
A gyerekek csoportmunkát végeznek.
Munkájukat bemutatják egymás számára.
A pedagógus úgy fogalmaz, hogy a gyerekek értsék, amit mond. Ezzel kapcsolatban
visszajelzést is kér.
Kompetencia
Az utasítások differenciáltak, motiválóak.
A különböző képességű diákok más-más feladatot kapnak.
A gyerekek a saját tempójuk szerint dolgoznak.
Autonómia
A segédeszközök a diákok számára könnyen elérhetők és használják is azokat.
A gyerekek ellenőrzik saját munkájukat.




Az intézményi megvalósítás tevékenységrendszere.
Olyan konstruktív pedagógián alapuló tanulási, tanítási módszerek konstruktív tanulási
módok, módszerek megvalósítása, amelyek lehetővé teszik, hogy az infokommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz kerüljön alkalmazásra.
Élet közeli tanulási környezet kialakítása, amelyben az informális tanulás meghatározó
lehet, ennek intézményi célrendszere, eszközei.
o A valóság sokféle bemutatásra törekvés és a web 2 alkalmazások iskolai
tevékenységrendszereinek folyamatos bevezetése.
o Az új tudás megszerzésében a tanuló előzetes tudásának szerepe, és az ehhez
kapcsolódó intézményi feladatok, tevékenységek.
o A
tanulási
stratégiák
alkalmazásában
a
sokszínűségre
törekvés
tevékenységrendszerei. A sokszínű tanulói tevékenység biztosításának lehetőségei
a kompetencia alapú oktatás kiterjesztésével. Multimédiás oktatóprogramok
kidolgozása, és átvétele. Digitális tananyagok fejlesztése, és alkalmazása.
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o Az eredményes ismeretelsajátítás és készségfejlesztés érdekében meghatározásra
kerültnek a helyi tantervben a tananyagmodulok, és a moduláris oktatás
elterjesztése.
o Tanulási tevékenységekben megfelelő hangsúlyt kap gyakorlat, konzultáció, önálló
tananyag-feldolgozás, feladatmegoldások, az önálló szakirodalmi elemzések, az
eLearning használata.
o A nevelőtestület feladata a kompetencia programcsomagok minél szélesebb körű
adaptációja, az intézmény tanulóinak szociokulturális sajátosságainak és az
intézmény adottságainak figyelembevételével történő beépítése és alkalmazása.
Ennek során minden képzésbe bevont pedagógus az általa vállalt
kompetenciaterülethez kapcsolódó fejlesztési téma kidolgozását és gyakorlati
megvalósítását vállalja. A szakmai munkaközösségek feladata, hogy az új
módszereket és eszközöket az intézmény minden pedagógusa megismerje és
munkája során alkalmazza.

A Támop 3.1.4 projekt fenntartását támogató fejlesztési alapelvek
Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás
A pedagógiai munka során prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási folyamat
során minél önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a
mindennapi életben, a közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető
tudáselemeket. A hasznosítható, folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő
ismereteket kell a műveltségi területnek közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia.
Ehhez szükséges, hogy a műveltségterületek ismeretanyaga bizonyos szintig tantárgyi bontás
nélküli oktatás keretében sajátítsák el a tanulók. A műveltségterületek meghatározása a helyi
tantervben történik.

A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása
Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi fejlesztésben
mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani. A tudásfejlesztésnek nagyobb hagyományai
vannak, módszertana kidolgozottabb.
A képességfejlesztésre kiemelt figyelmet kell fordítani. A tantervi programok, modulok
kidolgozásakor arra kell törekedni, hogy a képességfejlesztési módszereket a hozzájuk
kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel együtt kerüljenek alkalmazásra a kompetencia alapú
oktatási gyakorlat kiterjesztése során is. (Országos kompetenciamérések, helyi mérések
trendvizsgálata, intézményi és egyéni fejlesztési terv készítése).

Képesség- és személyiségfejlesztés
A programfejlesztés során az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként
kezeljük a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a
szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott,
befogadó és empatikus személyiség kialakítását, a társas aktivitást.

Új típusú tanári attitűd
Olyan tanulási programokat vezetünk be és dolgozunk ki, amelyek nem előadó tanárt
igényelnek, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív pedagógust.
Ebben meghatározóak a konstruktivista és konnektivista tanuláselméletek.
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Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása
Olyan tanulási programokat kell alkalmazni, amelyek során - az életkori sajátosságoknak
megfelelő szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szereznek,
maguk fedezik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból
következtetéseket vonnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket
alkalmazzák.
Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan
kialakított véleményeiket, azokat meg tudják vitatni, érvekkel alátámasztani és meg tudják
védeni.
Új tanulásszervezési eljárások, új módszertani ismeretek bevezetése az intézményben, az éves
beiskolázási tervek újragondolásával.

Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség
Differenciált tanulásszervezési módszercsomagokat a kompetencia programtanterv alapján
szükséges adaptálni és alkalmazni, amelyek lehetővé teszik a tanulók személyi
szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének megfelelő
fejlesztést.
Alkalmazni szükséges a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit.
Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy - egyéni
képességeik, lehetőségeik figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat,
bővítsék ismereteiket.

Fokozatosság és folyamatosság
Előnyben részesítjük azok a programokat, modulrendszereket, amelyek egymásra épülnek,
amelyek a folyamatosságot, a folytonosságot teremtik meg az oktatásban és nevelésben. A
www.sulinovadatbank.hu oldalon elérhető programtantervek adaptálásakor előnyben
részesítjük azokat, amelyek a tanulók különböző ütemű képességfejlődésével, az egyes
képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési folyamatával az intézmény tanulói
összetétele alapján számolnak.

Valóságos tanulási környezet
Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak közvetlen
és közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára. (fejlesztési innovációs
tevékenységek, önálló intézményi innováció)
A tanulás hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a
környezettel. A tartalmakat és a megközelítéseket úgy kell megválasztani, hogy a tanulási
helyzeteket az iskolán kívüli munkán is megtapasztalják.

A kompetenciafejlesztés fókuszai az iskolában:
személyes kompetencia:
 önismeret, önfejlődés igénye, önreflexió, szabálykövető képesség, információ
kezelésének képessége,
kognitív kompetencia:
 logikus gondolkodás, összehasonlítás, megkülönböztetés, észlelés, szókincs,
kreativitás, fantázia, szövegértés, lényegkiemelés
szociális kompetencia:
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 empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó
képesség, kommunikáció.
A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott
munkaformák és módszerek:
Módszertani elemek:
 óvoda-iskola átmenet
 hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás.
 habilitációs és rehabilitációs tevékenység
 az inkluzív nevelés
 attitűdváltást segítő programok pedagógusoknak
 multikulturális tartalmak
 tanórai differenciálás (heterogén csoport.)
 kooperatív tanulás
 a drámapedagógia eszközei
 tevékenységközpontú pedagógiák eszközei
 projektmunka (egyéni és csoportos)
 prezentációs technikák
 tanulói értékelési formák gazdagítása
 módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére.
A tanulásszervezés módszerei:
Alapmódszerek:
 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás,
szemléltetés
 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat
 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.
Motiváló módszerek:
 páros munka
 csoportmunka
 játék
 szerepjáték (drámapedagógia)
 vita
 kutató-felfedező módszer
 kooperatív módszerek
 projekt módszer.
A tanulásszervezés alapelvei:
 differenciálás
o egyéni különbségek figyelembevétele
o tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése.
 szociális készségek fejlettsége-szociális kompetencia
o divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás,
kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés,
társismeret.
 motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia.
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A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések
A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés:
 Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése
 IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése
 A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése
Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok:
 Csoportmunka
 Pármunka-tanulópár
 Egyénre szabott munka
 Részben egyénre szabott munka
 Önálló munka
A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít,
amelynek a következők a megvalósulási formái:
 Mennyiségi differenciálás
 Minőségi differenciálás
 Tanulási követelmények differenciálása
Ajánlott óratípusok:
 Új ismeretanyag feldolgozása
 Alkalmazás-gyakorlás
 Összefoglalás, ellenőrzés-diagnosztikus mérés
Alkalmazására szánt feladattípusok:
 Problémamegoldó csoportfeladatok
 Alkotó feladatok
 Felfedező, kutató feladatok
 Érvelésre-vitára alkalmas feladatok
 Ellenőrzés, értékelés
Digitális tartalmak:






az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal,
az intézmény saját belső hálózatán tárolt digitális oktatási anyagok,
multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk,
hangállományok),
multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök,
eTanulás rendszerekkel kezelhető, módosítható tartalmak, tananyagok

IKT-val támogatott mérés-értékelési tevékenységek
A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő-formatív és szummatív célú pedagógiai
ellenőrzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások
alkalmazásával, támogatásával történő megvalósítása, elősegítve ezzel a Nat
célkitűzéseinek megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a
differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás
kialakulását.
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Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló
számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók egyéni
tanulási stratégiáinak kialakítását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának optimális
kibontakozását, a digitális kultúra elterjedését.
Lehetőségek:
 számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok
megoldása (önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel)
 bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók
felkészültsége megfelelő szintű-e az új tartalom befogadására, elsajátítására)
 fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a
továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére)
 összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének,
tudásszintjének mérésére
 számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök
(projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.)
igénybevétele a tanórán a mérési-értékelési folyamatban
 aktív tábla, tanulói laptopok alkalmazása.
 csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő
eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.)
 mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele
(SDT, internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli
elérés, stb.)

1.1.4. IPR Integrációs felkészítés
A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése érdekében alkalmazzuk a
hátrányos helyzetű tanulók integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítésének
pedagógiai rendszerét.
INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS keretében történik a szociális helyzetből és fejlettségből
eredő hátrányok ellensúlyozása. A gyermekek, tanulók a többi gyermekkel, tanulóval együtt,
azonos iskolai osztályban, osztálybontás esetén azonos csoportban vesznek részt a
foglalkozáson. A csoportok szervezésénél az érintett gyermekeknek, tanulóknak a többi
gyermekekhez, tanulókhoz viszonyított aránya nem haladhatja meg a jogszabályban
meghatározott mértéket. Az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével.
A tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából
képesség-kibontakoztató felkészítést szervezünk, melynek keretei között a tanuló egyéni
képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási,
továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. Az integrációs felkészítés és a képességkibontakoztató felkészítés közötti különbség a felkészítésben részesülő és nem részesülő
tanulók - tehát a halmozottan hátrányos helyzetű és nem halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók - arányában van.
INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER (IPR):
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere nem választandó tantervekben,
tankönyvekben, konkrétan alkalmazandó programokban gondolkodik, hanem az egyéni
különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességét hangsúlyozza. Kiindulópontja,
Módosítva: 2017. 02. 20.
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hogy a gyermekek, tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség széles
dimenzióiban írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai
eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás az adott gyermek komplex
személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő fejlesztés biztosítását jelenti. Alapul veszi a
tanuló előzetes tudását, erősségeit és gyengeségeit, a gyermek, tanuló igényeit, törekvéseit,
érdeklődését, személyiségének jellemzőit. Törekvése az, hogy a nevelés, és az oktatás egyénre
szabott legyen, igazodjon a gyermekhez. A HHH integráció tehát a társadalmi, szociális
hátrányokból adódó egyéni különbségek csökkentését biztosítja a közoktatási rendszerben,
szervezett keretek között. Célja, hogy megteremtse az esélyt a felzárkózásra, könnyítse a
beilleszkedést.

Módosítva: 2017. 02. 20.
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1.1.5. TANULÓI LAPTOP PROGRAM megvalósítása

a HEFOP 3.1.3/B, valamint a TIOP-1.1.1/09 „A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” pályázati projektek fenntartása
keretében
2009. szeptemberétől 2 osztályban, 2010. szeptemberétől pedig már mind a 8
osztályban megteremtettük a feltételét az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép)
oktatási környezet bevezetésének. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val
támogatott oktatás eszközrendszerének azon legújabb generációja, amelyben a frontális
pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos
tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás
képességének és a kooperatív technikák fejlesztését. A konstrukció hozzájárul a digitális
oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során. A
konstrukció keretében megvalósított infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az elektronikus
mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.
A projekt megvalósításának időszakában a programba bevont tanulói csoportok
vonatkozásában az alábbi feltételeket teljesítjük (dokumentáljuk is a naplóban):
- A tanórák legalább 30%-nak IKT-val támogatott 1:1 eszközellátással való
megtartása az érintett tanulócsoportokban.
- Havonta legalább egy alkalommal online mérés-értékelést végzünk,
amennyiben ennek technikai feltételei megteremtődnek.
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1.1.6. REFERENCIAINTÉZMÉNYI SZEREP megvalósítása

A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója
Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó,
gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt
szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény
Szolgáltatásunk célja megmutatni azt a kiegyensúlyozott, szakmai alázattal végzett munkát,
melynek eredményeként iskolánk jó szakmai hírnévnek örvend. Példát adni arról, hogy a múlt
értékeit, hagyományait és a XXI. sz. oktatástechnikai vívmányait hogyan ötvözhetjük
harmonikus egységgé annak érdekében, hogy minden gyermekből előhívjuk a benne
szunnyadó tehetséget. Átadni azt a szellemiséget, mely a hétköznapi munkánkat áthatja.
A referencia-intézménnyé válás alapfeltételei
- Befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő
pedagógiai módszereket alkalmaz.
- Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak
és módszereinek alkalmazása.
- Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil
szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek. Vezetése és
tantestülete egyaránt elkötelezett a referencia-intézménnyé válás folyamatában, a
szolgáltatás feladataiban.
- Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső
értékelésben való konstruktív részvételt.
- Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik.
- Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a
pedagógusok közötti aktív együttműködés.
- Az IKT-eszközöket és - módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint
alkalmazza, valamint iskola esetén használ valamilyen iskolai adminisztrációs és ügyviteli
szoftvert.
- A fenntartó biztosítja és támogatja a referenciaintézményi működés lehetőségét.
- Az intézmény az általa megjelölt referenciaterületen minimum kétéves gyakorlattal
rendelkezik.
- Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek
biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti
támogatását.
A referencia-intézmények szerepe
Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti az
intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen
megtapasztalásához, honosításához.
A referencia--intézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos kínálati
rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő
gyakorlat megerősítésére.
A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal
szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Részt vesznek az intézmények
nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában
és megvalósításában. A szolgáltatási rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos
intézményközi együttműködését, a referencia-intézményi mentorpedagógusok tapasztalatának
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hasznosulását a partner intézményekben. A horizontális tanulás regionális, térségi, kistérségi,
mikrotérségi formái az intézmények önszerveződésében működnek; e folyamatot az
országosan és regionálisan kiépülő hálózatkoordináció ösztönzi és támogatja szakmailag.
Ennek célja, hogy az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra az egyenlő
hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonja, mely eddig
távol maradt az innovációtól. A referencia-intézmények megerősödő hálózati
szolgáltatásainak minősége, sokfélesége és kiterjedése a biztosíték arra is, hogy a fejlesztési
folyamathoz újonnan csatlakozó intézmények munkáját hiteles példák és személyre szabott
támogatási formák segítsék.
Referenciaterületünk, szolgáltatásaink
"A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó
intézmény, referenciahely."
„Az
infokommunikációs
technológiák
alkalmazásában
példaértékű
intézmény,
referenciahely.”
Referenciaterületünk
- jó gyakorlatok, tapasztalatok átadása
- mentorálás a választott területen
- hospitálások biztosítása
- közös kidolgozó, fejlesztő munkában való részvétel
- konferenciák, szakmai napok, értekezletek lebonyolításában részvétel (helyszín
biztosításával, szakmai segítségnyújtással)
A referencia-intézménnyé válás előnyei
- A szervezeti és módszertani kultúra folyamatosan fejlődik
- Az innovációs tapasztalatok hasznosulnak
- Az intézményközi együttműködés erősödik
- Nő az iskola kapcsolatrendszere
- A pozitív visszajelzések új lendületet adnak a pedagógusoknak
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1.1.7. „HATÁRTALANUL” Határon túli kirándulás program

A Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok
közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország
határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozat, valamint a 2011.
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. § (4) bekezdése alapján a hetedik- évfolyamon
határon túli kirándulást szervezünk.
A HATÁRTALANUL! programban való részvétel célja a határon túli magyarsággal
kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítése.
A határon túli kiránduláshoz – pályázat benyújtásával igénybe vesszük a központi
költségvetés támogatását.
A határon túli kirándulást sikeres pályázat esetén valósítjuk meg. Sikeres pályázat érdekében
külhoni iskolával igyekszünk cserekapcsolatot kiépíteni.
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1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét
a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A tanulók erkölcsi nevelése.
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és
meggyőződéssé alakítása.
2. A tanulók értelmi nevelése.
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez
szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való
törekvés igényének kialakítása.
3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas
kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség
kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire
és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek
kialakítása.
5. A tanulók önismeretre nevelése.
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása.
6. A tanulók nemzeti öntudatra nevelése.
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A
nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek
tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.
7. A tanulók állampolgárágra, demokráciára nevelése.
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése.
Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény
kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben
való részvételre.
8. A tanulók családi életre nevelése.
Feladata: A harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek
megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek
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és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a
családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. A szexuális kultúra
fejlesztése.
9. A tanulók munkára nevelése.
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A
tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló
tevékenységek gyakoroltatása.
10. A tanulók testi és lelki egészségre nevelése.
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény
felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges
életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges
életmód iránti igény kialakítása. A családdal együttműködve felkészíteni a
tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok
betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és
anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok
motiválják és segítik a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében.
11. Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelése.
Feladata: A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális
érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy saját
élményű tanuláson keresztül ismerjék meg ezeknek a csoportoknak a sajátos
igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás során az együttérzés,
együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás gyakorlása a tudatos, felelős állampolgári lét érdekében.
12. Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelése.
Feladata: Felkészíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári
kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni arra, hogy a tanulók
megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek
változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be
közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe,
gyarapításába.
13. Pályaorientációra nevelése.
Feladata: Olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítása, amelyek révén a
diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek
megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik
megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez
megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a
segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos
magatartásmódokat és azok kezelését.
14. Gazdasági és pénzügyi nevelés.
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Feladata: Hasznosítható ismeretekkel kell ellátni a tanulóinkat a
világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét
meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról.
Biztosítani kell a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi
szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a
fogyasztóvédelmi jogok tanítását.
15. Médiatudatosságra nevelés.
Feladata: A tanulók ismerkedjenek a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös
kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas
érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az
említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
16. A tanulás tanítása.
Feladata: Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is
képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A
tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a
tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a
tudás minőségének értékelése.
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartjuk a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a
gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is
tartsuk.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat
a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis
állandó aktivitását biztosítják.
c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az,
hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb
mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes
tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin
előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban
a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.
Az egységes alapokra épülő differenciálás
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a
tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési
képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való
azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.
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A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő
tanítási folyamat, tanulási tevékenység.
A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása
és értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és
tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét,
önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe
állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás
a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az
ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.

1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
1.3.1. Az iskolai egészségfejlesztés kiemelt feladatai
1. a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;
2. tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
3. a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb
ismeretekkel
- a táplálkozás,
- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,
- a családi és kortárskapcsolatok,
- a környezet védelme,
- az aktív életmód, a sport,
- a személyes higiénia,
- az elsősegély-nyújtás alapismeretei,
- a szexuális fejlődés
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területén.
4. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
5. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:
- testnevelés órák;
- játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon;
- az iskolai sportkör foglalkozásai;
- tömegsport foglalkozások;
- úszásoktatás;
b) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, testnevelés
tantárgyak tananyagai
c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
ismeretek;
d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára;
e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- szakkörök (egészségvédelmi, túra);
- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;
- minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos
osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan;
f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
- félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki
óra megtartásában;
- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében.
1.3.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.
- ismerjék fel a vészhelyzeteket;
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit;
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;
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a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.

3. Az
elsősegély-nyújtási
alapismeretek
elsajátításával
kapcsolatos
feladatok
megvalósításának elősegítése érdekében
- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági
Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;
- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;
- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel
foglalkozó továbbképzésen.
4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő
tevékenységformák szolgálják:
- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:

TANTÁRGY

biológia

kémia

fizika
testnevelés
-

-

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés
mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés
égési sérülések
forrázás
magasból esés

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

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
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szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);
minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak
az Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával;
évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó projektnap (témahét) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára.

1.4. Iskolai környezeti nevelési program
1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő
szokásrendszer megalapozása;
- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához
szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi
környezet zavartalan működését elősegíthetik;
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából
legfontosabb ismeretekkel:
 a környezet fogalmával,
 a földi rendszer egységével,
 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
 a környezetvédelem lehetőségeivel,
 lakóhelyünk természeti értékeivel,
 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival
kapcsolatosan.
2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, technika, biológia,
földrajz, testnevelés tantárgyak tananyagai
b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
ismeretek;
c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a
környezeti értékek felfedezésére;
- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap
(témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel,
akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára;
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minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a
településen;
a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában.

1.4.1. „Ökoiskola” címmel a fenntartható fejlődésért
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium közösen hozta létre az
„Ökoiskola” címet a fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható
fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése
érdekében. Iskolánk, a Rumi Rajki István Általános Iskola sikeresen pályázott, s a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium által felkért Értékelő Bizottság javaslatára iskolánk a 2011-2014
közötti időszakra elnyerte az Ökoiskola címet.
A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerését szolgálja, melyek
átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a
fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti
neveléssel. Az „Ökoiskola” cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra
oktatás” 2005–2014 évtizedének programjához. Az „Ökoiskola” cím pályázati rendszerének
kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több
évtizedes tapasztalatai alapján történt.
A cím elnyerésének előnyei:
 A
nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar "Ökoiskola"
kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a
szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az iskola munkájáról a fenntartó számára.
 Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a
környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
 A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.
 A címet elnyerő iskola tanulói részt vehetnek a Vidékfejlesztési Minisztérium
Ökoiskoláknak szervezett környezet- és természetvédelmi tárgyú programjain, rendezvényein,
pályázatain.
Az iskola a lehetőségeihez mérten törekszik az ökoiskolai célok megvalósítására, s távlati
céljának tekinti az ökoiskolai kritériumok minél szélesebb körű teljesítését.
Iskolánk a környezeti nevelés terén rendelkezik már olyan hagyományokkal, melyek
kifejezetten a környezeti nevelést szolgálják. Az épületeink, tárgyi feltételrendszerünk, az
iskola technikai felszereltsége kiváló, a szükséges eszközök adottak. A környezeti nevelés
szempontjából az iskola „nyitott”, azaz szerves, integráns részét képezi a településnek. A
környezeti nevelés megtervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk a település természeti és
társadalmi-kulturális jellegzetességeire, adottságaira; a helyi értékek és gondok
feltérképezésére. Ezeket a helyi értékeket, adottságokat az iskolai programba (és konkrétan a
tantervekbe) beépítjük mind a tanítás tartalmát, mind a hozzá rendelt tevékenységrendszert
illetően.
Célul tűztük ki, hogy kialakítjuk tanulóinkban azokat az új környezettel kapcsolatos
magatartási és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős
személyiségeivé válhatnak. Ennek céljából fontos biztosítanunk mindenki számára azt a
lehetőséget, hogy elsajátíthassa a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget,
értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget. A környezeti nevelés élethosszig
tartó folyamat, nemcsak az iskolában folyik, hanem az élet más színterein is (család, óvoda).
A környezeti problémák igazából soha nem helyi jellegűek, mindig tágabb környezetre
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hatnak, mégis érzelmileg fontos, hogy a környezeti nevelés helyi problémákra, a helyi
természeti-társadalmi jellemzők megismerésére támaszkodjon, miközben megláttatja ezek
globális összefüggéseit. Az aktuális problémák szemléletformáló hatásán keresztül eljut a
gyermekekben a jövő iránti erkölcsi felelősség kialakításáig. Célunk olyan emberek nevelése,
akik a természetes és a társadalmi környezet szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni,
majd a természettel harmonikusan tudnak együtt élni, életvitelüket harmonikusan tudják
vezetni, ezért a nevelésnek a valóságos életben kell gyökereznie.
A jövő problémái sok esetben még előreláthatatlanok, ezért fontos feladata a környezeti
nevelésnek a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus, problémamegoldó gondolkodás
képességének kialakítása, fejlesztése.
Konkrét céljaink és feladataink:
 A gyermekekben hajlandóságot ébresztünk az aktív részvételre, kialakítjuk a tenni akarást a
problémák megoldására, kifejlesztjük az eredményes konfliktuskezelés cselekvő képességét,
aktivitást és jó együttműködést.
 Érzékennyé tesszük a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befogadására,
élvezetére.
 Segítjük a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos életvitel
kialakítását, lehetővé tesszük a természet teljességének, osztatlan egységének megérzését, az
ehhez kötődő pozitív emóciók megélését, a környezetérzékenység javulását.
 Megvalósítjuk a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek átadását, a
magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika kialakulásához
nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását.
 Lehetővé tesszük a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének, látásmódjának
kialakítását.
 Felkészítjük a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni akkor a
környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakítjuk a gyerekekben
a károsodásokat megelőző gondolkodást, megismertetjük a gyerekekkel a takarékos és
mértékletes életvitel lehetőségeit.
 A jelenségek természettudományos összefüggéseit bemutató tantárgyak kiemelt szerepet
töltenek be a helyi tantervünkben.
 A környezeti nevelést beépítjük a természettudományokon kívüli tantárgyakba, ez lehetővé
teszi, hogy az összetett és bonyolult környezeti jelenségeket, folyamatokat könnyebben
megértsük több tudomány eredményeinek felhasználásával, a sokoldalú megközelítéssel.
 A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programokat
szervezünk rendszeresen: erdei iskola, témahét, jeles napok megünneplése, terepi
foglalkozások a természetismeret és az egészségnevelés tantárgy keretében.
 Konkrét természetvédelmi és környezetvédelmi oktatást valósítunk meg a felsőbb
évfolyamokon a természetismeret tantárgy keretében.
 Az ökológiai szemlélet tükröződik a természetes életközösségek sokféleségének
megfigyelésével, a környezetben bekövetkező változások nyomon követésével, az élőhelyek
megóvásával, a megfelelő irányítással történő természetvédelmi tevékenységgel.
 A gyermekek környezetóvó, javító tevékenységének szervezésekor bekapcsolódunk
különböző természetvédelmi szervezetek és az önkormányzat munkájába.
Ökoiskolai címhez kapcsolódó vállalásaink, törekvéseink:
1. ALAPDOKUMENTUMOK (PP, iskolai és ökoiskolai munkaterv)
Az iskola pedagógiai programja kiemelten képviseli a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit.
A helyi tantervben minden tantárgy esetében azonosíthatóak a fenntarthatóságra nevelést célzó elemek.
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A munkaközösségi munkatervek kapcsolódnak az intézmény ökoiskolai munkatervéhez.
Az IMIP része az iskola fenntarthatóságra nevelési tevékenységének szisztematikus monitorozása és
fejlesztésének terve.
Az ökoiskolai kritériumrendszerhez igazodó munkaterv készítése és nyilvánossá tétele.
2. SZERVEZETI FELTÉTELEK
Ökoiskolai munkacsoport működtetése.
Az ökoiskolai munkacsoportba a tantestület lehetőleg minden munkaközössége delegál tagot.
Az ökoiskolai munkacsoportba az iskola technikai dolgozói is delegálnak tagot.
Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti kör) jelenjenek meg a
környezettudatossággal kapcsolatos kérdések.
A fenntarthatóságra nevelés témakörében tartott tantestületi szakmai műhelymunka, előadás, beszámoló.
Fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzésen részt vevő pedagógusok száma.
Van a diákönkormányzatnak a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó, programmal rendelkező csoportja, vagy
független "zöld" diákönkormányzat.
3. PEDAGÓGIAI MUNKA
Komplex tanulás-szervezési formák (pl. témanap, projektmódszer) használata a fenntarthatóságra nevelés
érdekében.
Kooperatív technikák rendszeres használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében.
A fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó pedagógiai munkában helyet kapnak szabadtéri és/vagy külső
helyszínen zajló tevékenységek.
Fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó projektnapok száma.
Erdei iskoláztatás programjaiba egy tanévben bevont évfolyamok.
Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programokhoz való kapcsolódás (pl. GLOBE, BISEL,
Szitakötő, EnergiaKaland, CO2nnect ….).
Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas helyek látogatása.
A fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbeli helyi és globális események, a jövő generációk iránti felelősség, a
felelős családtervezésre nevelés beépítése a pedagógiai munkába.
Zöld sportok vannak az iskolában (tájfutás, kerékpáros klub, túraszakkör stb.)
Környezeti nevelési játékok beépítése a tanulási, tanítási folyamatba.
4. AZ ISKOLA MŰKÖDTETÉSE
Az iskola által szelektíven gyűjtött hulladékfajták száma.
A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali megszüntetése.
Környezeti szempontból előnyösebb eszközök, termékek, (pl. környezetbarát védjegy) előnyben részesítése a
beszerzéseknél.
Helyi beszállítók előnyben részesítése a beszerzéseknél.
A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközök előnyben részesítése a beszerzéseknél.
Az elektromos készülékekben az egyszer használatos elemek használatának kiváltása akkumulátorokkal.
Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák során.
Az iskola segíti a családokat a környezetkímélő iskolaszerek kiválasztásában.
Az iskola takarítása, csúszásmentesítése során környezetbarát termékek, eljárások használata.
Biztonságos kerékpártároló vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely.
Madárvédelmi és egyéb természetvédelmi berendezések (pl. lepkeitató, darázsgarázs) száma.
Esővíz használata az arra alkalmas helyeken.
Konyhakert működtetése.
Dísznövények telepítése az udvarba
Komposztáló működtetése.
Környezetbarát anyagokból készült udvari játszóeszközök telepítése.
Szabadtéri sportpályák működtetése.
Zöld, gyepes felület az iskola területén.
Fák, cserjék az iskola területén.
Beltéri növényzet az iskola területén.
Az iskola fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisának nagysága (könyvek, újságok, CD-k).
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A könyvtárban külön polcon találhatóak a pedagógusok és a diákok számára ajánlott fenntarthatósággal
kapcsolatos könyvek, folyóiratok, segédanyagok.
Az iskola dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés céljaival, arculatával (folyósok,
osztálytermek, szaktermek).
A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben
részesítése.
Az iskola lehetőséget biztosít a diákoknak személyes terek (saját asztal, öltözőszekrény …) kialakítására.
Az iskola lehetőséget ad az osztályközösségeknek (osztályterem, folyosószakasz) a saját terek kialakítására.
Az iskola lehetőséget ad a diákoknak az iskolai környezet (osztályterem, folyosók, közösségi terek
berendezése, dekorálása, udvar kialakítás) alakításában való részvételre a tervezés és a megvalósítás során.
Az iskola helyet biztosít kulturált kötetlen szabadidő eltöltésre is.
Lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat.
Az iskola mindennapos tevékenységébe bevonnak önkéntes (pl. szülői) segítőket is.
Az iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező iskolai dolgozók aránya növelése
Az iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező tanulók aránya növelése
Iskolabusz üzemeltetése vagy telekocsik szervezése a diákok gépkocsi használatának csökkentésére.
A belső rendezvények szervezésénél környezeti szempontok figyelembe vétele (pl. eldobható eszközök
mellőzése).
5. KOMMUNIKÁCIÓ
Az iskola éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetés történik a diákönkormányzattal.
Az iskola éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetés történik a szülők képviselőjével.
Az iskola honlapján van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt rovat.
Az iskola újságjában van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt rovat.
Az iskolában van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt faliújság.
Szülők számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események
száma.
Az iskola társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával
kapcsolatos akciók, események.
Az iskola fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos médiamegjelenései – helyi és országos.
Az iskola által a fenntarthatóságra nevelés körében szervezett továbbképzések.
Az iskola által szervezett, a fenntarthatóságra nevelés témájához kapcsolódó diáktalálkozók száma.
Az iskola által a fenntarthatóságra nevelés körében szervezett bemutató órák, foglalkozások száma.
Az iskola fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos munkájáról szóló kiadvány (könyv, CD, szórólap...).
6. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Az iskola szervez ökoiskolai diáktalálkozókat.
Magyarországi iskolákkal való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén.
Külföldi iskolákkal való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén.
Civil szervezettel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén (évente legalább három közös
programmal).
Gazdálkodókkal, vállalkozókkal, gazdasági társasággal való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája
terén.
Szülők bevonásával szervezett programok a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatban.
Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén.
A fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó családi programok szervezése.
7. HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET
Az iskola gondnokságot vállal valamely, a környezetében lévő természeti vagy épített környezeti érték felett.
Az iskola pedagógiai munkájában helyet kap a helyi természeti, épített és más értékekkel (hagyományokkal)
való foglalkozás.
Az iskola aktív szereplője és részese a helyi közösség közösségfejlesztési folyamatának.
Az iskola az egyik szervezője a helyi közösség környezetének és közösségfejlesztésének.
Az iskola pedagógiai munkájában foglalkozik a helyi közösséget érintő, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
problémákkal.
Az iskola részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában.
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Az iskola részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának végrehajtásában.
8. AZ ISKOLA ARCULATA ÉS SPECIALITÁSAI
Az iskola által megfogalmazott már teljesült saját kritériumok
A) Az iskolai ősfás környezet megmentése az iskolabővítés építési munkái során
B) Természetbarát szilárd burkolat az iskolaudvaron (kavics fix)
C) Az óvodaépület külső falburkolata alá költözött denevérek megmentése
9. VÁLLALÁSOK (még nem teljesült, de három éven belül a fenti listából választott vagy saját
kritérium, három darab)
A) Az iskola vezetésének képviselője részt vesz ökoiskolai vezetőképző tanfolyamon.
B) A diákönkormányzat bekapcsolódik, és van önálló feladata az ökoiskolai munkaterv megvalósításában.
C) A belső rendezvények szervezésénél környezeti szempontok figyelembe vétele (pl. eldobható eszközök
mellőzése).
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1.5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli
tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének
tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek
elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm –
önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.
3. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben,
hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért
összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a
tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a
közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt
vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési
formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.

1.5.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:
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Legfontosabb célunk egy olyan valódi közösséget formálni, amely képes a közös cél
érdekében a közös értékrend elfogadására és az iskola szervezett keretein (tanórák) belül
ennek megfelelően viselkedni.
Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekszünk:

szociális kompetencia fejlesztése (empátia, tolerancia, egymásra figyelés,
együttműködés, alkalmazkodó készség fejlesztése)

a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel,
tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével,

a tanulók kezdeményezésének segítése,

a közvetlen tapasztalatszerzés segítése,

a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes
cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítésével),

a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének fejlesztése,

a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő
évfolyamon a már elért eredményekre való építés,

olyan nevelőkollektíva kialakítása, mely összehangolt követeléseivel és nevelési
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja,

multikulturális tartalmak beépítése.

1.5.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai
A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai:

nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére,

közösen megtervezett programokat hozzanak létre, amivel fejlesszék a közösséget,
erősítsék a közösséghez való tartozás érzését,

ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek egy jól
működő közösség kialakításához elengedhetetlenül fontosak,

sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, sportfoglalkozások, versenyek,
...) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez,

séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti
felelősség érzését
Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán kívüli)
tevékenységek segítik:
a) Hagyományőrző tevékenységek, hagyományos programok

Fontos feladat az iskola névadójának, Rumi Rajki István emlékének ápolása. Ezt
szolgálja az évenkénti megemlékezés augusztus 19-én a névadó születésnapjáról, a
különféle Rumi Rajki Istvánhoz kapcsolódó rendezvények megszervezése, valamint az
iskola részvétele a Rumi Rajki Műpártoló kör munkájában.

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő
alkalmakkor: 1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, a magyar kultúra
napján, karácsonykor, a gyermeknapon, illetve a 8. osztályosok ballagásakor.

Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a
kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, a költészet napján, a
holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld napján és a Nemzeti Összetartozás Napján.
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A projekthét, saját szervezésű versenyek, farsang, Mikulás, pályaorientációval,
beiskolázással kapcsolatos rendezvények, diákönkormányzat rendezvényei lebonyolítását
a fenntartó meghatározott összeggel támogatja.
b)
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél
jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék
felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik.

Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk.

A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére
képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika
tantárgyakból.

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő
igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt.

A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni
foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok a
tanulók vesznek részt,
akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt
szükségessé teszi,
akik ismétlik ugyanazt az évfolyamot.
c)

Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.

Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából
képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók
egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,
fejlődésének elősegítése,
a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.
Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben
részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal
a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-kibontakoztató felkészítésben.
A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása,
tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával
történik.
d) Iskolai DSE. Az iskolai DSE foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az
iskolai DSE a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és
iskolán kívüli sportversenyekre. Megállapodás alapján közreműködik a mindennapos
testnevelés iskolai feladatainak megvalósításában.
e) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak,
szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A
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szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az
igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
f) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli
versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését,
illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai
munkaközössége vagy a szaktanárok végzik. A Közlönyben meghirdetett tanulmányi és
művészeti versenyek, diákolimpiai sportversenyek esetén tanulók utazási költségei,
pedagógusok útiköltsége, ügyeleti díja, szállásköltsége (ha van) a fenntartó által szükség
szerint, a továbbjutás függvényében, előzetes egyeztetés, utólagos elszámolás alapján
kerül biztosításra.
g) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi
követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók
számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás egy
iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási
napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi
rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré
csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A
hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket
összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a
téma napok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az
elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, illetve
a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, egy
hetes, több hetes) témaheteken, projektheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a
nevelők szakmai munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák meg.
h) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények
eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára
gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és
környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából.
i) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy
alkalommal egy napos osztálykirándulást szerveznek, osztályonként két kísérő
pedagógussal. Az osztálykiránduláson való tanulói részvétel önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél
jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű –
gyermekei is részt tudjanak venni.
j) Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését
segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, 5 napon keresztül tartó erdei
iskolai foglalkozások a 4. osztályban, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma
feldolgozása történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei
iskolai foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő
költségeket a fenntartó meghatározott összeggel támogatja. Az esetleges támogatást
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meghaladó többletköltségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati
lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a
nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos
helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
k) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett
csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár –
önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a
pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a
programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban
halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
l) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti.
m) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A
tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók –
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
n) Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az
iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek.
A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Amennyiben hit- és
vallásoktatáson nem vesznek részt erkölcstan tantárgyon való részvétel kötelező.
o) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai,
ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat az
iskola által meghatározott módon kell befizetni.

1.5.3. A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az
iskolai diákönkormányzat munkáját az 3-8. osztályokban megválasztott küldöttekből
álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az
iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti.
1.5.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle
szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.). A szabadidős
rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy
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ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban
halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.

1.6. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
1.6.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai
1.

A pedagógusok alapvető feladatai
- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői
utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.
- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.
- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.
- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes
megtartása.
- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek
munkájában.
- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.
- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.
- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.
- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.
- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.

2.

A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.
- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése
(tanmenetek, éves programok).
- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.
- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon
- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon
- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő
módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.
- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási
órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon.
- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a
tanítási órákon.
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A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.

3.

A tehetséges tanulók gondozása
- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók
részére.
- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok
önálló szervezése, segítség a szervezésben.
- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.
- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
belüli versenyekre, vetélkedőkre stb.
- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb.

4.

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése
- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.
- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.
- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.
- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.
- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel
küzdő tanulók körében.

5.

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).
- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi
ünnepség).
- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös)
programok.

6.

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
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Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a
programok szervezésében, részvétel a programokon.
Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben,
részvétel a kirándulásokon, táborokon.

7.

Munkafegyelem, a munkához való viszony
- A munkaköri kötelességek teljesítése.
- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.
- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.

8.

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében
- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.
- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.

9.

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel.
- Továbbképzéseken való részvétel.
- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.

10.

Az iskolai munka feltételeinek javítása
- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.
- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.
- Az iskolai alapítvány működésének segítése.
- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása
(innováció).
- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.
- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

11.

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában
- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.
- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.
- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

12.

Aktív részvétel a tantestület életében
- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.
- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, a szervezés segítése.
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Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.

13.

Az iskola képviselete
- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.
- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.
- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről
a helyi médiában.
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.
- A település rendezvényein, eseményein való részvétel.
- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb.
életében, civil szervezeteiben.

14.

A vezetői feladatok ellátása
- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.
- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.
- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

15.

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus
kollégákkal
- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.
- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a
tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé.
- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.
- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a
pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok
elfogadása).

16.

A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programok szervezése

A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők biztonságos
utazása érdekében az utazás iskolai felelőse a mindenkori munkatervben az adott programnál
nevesített pedagógus. Feladatai:
 az utazás előkészítése,
 ajánlatok bekérése,
 a szülők/tanulók/nevelőtestület tájékoztatása,
 adminisztráció,
 közvetítés a külsős utazásszervezővel;
A kísérő pedagógusok a hatályos szabályozás szerint felelősek a vonatkozó rendelkezések
betartatására, az önként jelentkező kísérők, illetve egyéb jelen levő személyek a pedagóguskíséretet nem helyettesítik.
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A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban foglaljuk össze.
























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,
érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

1.6.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai
1. Az osztályfőnök feladatai
-

-

Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.
Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.
Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend
kialakítást és elfogadását.
Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.
Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.
Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.
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Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.
Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.
Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.
Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább
havonta – tájékoztatja a szülőket.
A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal
írásban értesíti.
Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.
Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.
A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.
Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.
A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.
Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő
tanulókkal.
Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.
Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai
munkáját.
Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.
Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.
Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát,
és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek,
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).
Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.
Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára.
Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész
tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.
A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.
Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az
osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban
előírt rendelkezések alapján jár el.
A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat,
azokra előre felkészül.
Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.
A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.
Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv,
osztályfőnöki tanmenet).
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Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.
Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.
Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a
nevelőtársakkal szemben.
Kitölti és vezeti a digitális osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat,
és szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról.
Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.
Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi
tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).
Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai
szakszerűségét.
2. Az osztályfőnöki munka tervezése

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv
- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.
- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).
- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.
- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői
értekezletek tervezett témái.
- Az osztály diákközösségének vezetői.
- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.
b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.
- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.
3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
- Tanulók száma, ebből leány
- Állami nevelt (gondozott)
- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló
- Sajátos nevelési igényű tanuló
- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló
- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul
- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló)
- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók
- Más településről bejáró tanuló
- Nem magyar állampolgár
- Évfolyamismétlő
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
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Tanulók száma
Osztályozott tanulók száma és aránya
Osztályozatlan tanulók száma és aránya
Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga
Az osztály tanulmányi átlaga
Kitűnő tanulók száma és aránya
Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén
Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén
Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén
Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya
A bukások száma tantárgyanként
A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei
Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az
elért helyezések)
Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma
és az elért helyezések)
Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői
 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar,
matematika)
 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján
 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma
és aránya
 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók
száma és aránya
 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók
száma és aránya
 Továbbtanulás iskolatípusok szerint
 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya
 Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya
 Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya
 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési
szempontjai az első félév és a tanév végén
-

-

Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új
tanulók, távozók).
Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális
elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi
munka).
A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).
Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.
Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók).
A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények
felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel).
A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a
szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).
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Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat:
 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek?
4. Az osztályfőnöki órák témái

a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki
óráin
- A házirend szabályainak megbeszélése.
- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.
- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.
- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.
- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.
- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek
megbeszélése.
- A kerékpáros közlekedés szabályai.
b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és
kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a
szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vételével.
- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja.
- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati
elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vétele.
- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév
végén.
- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én.
- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak
emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.
- Megemlékezés az iskola névadójáról.
- Osztálykirándulás előkészítése.
c) Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként:
5. évfolyam
Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is
tanulni kell. Nehéz és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban.
Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. Ami
érdekel, amit szívesen csinálok.
Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. Szokás,
szenvedély.
Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör
megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása.
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Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk egészségesen.
Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes
felhasználásáról.
Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb
összefüggései.
Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás illemtana:
színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand.
Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése.
Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban
(hétköznapok, ünnepek).
Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. Az
egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása.
Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen.
Tömegközlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek.
Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és
vidéki közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés
szabályait!
6.

évfolyam

Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás,
emlékezet. Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás.
Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt, és
az egyéb szellemi képességeket!
Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes
adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és
szenvedély: jó és rossz szokásaink.
Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a
helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként való
elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem
kialakulásában!
Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra,
mentálhigiénia. Növekszem, változom.
Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó
jellemzőit! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit.
Tananyag: Tudni illik Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás.
Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság.
Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete.
Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi érés,
nemi higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban.
Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az
egészséges élet alapfeltétele!
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Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak
bővítése. Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés
(országúti, vasúti, városi).
Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár biztonsági
felszereléseit!
7.

évfolyam

Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód
testkultúra, mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és a
médiák. A reklám hatása.
Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros
szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról!
Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum,
képességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik,
örömök, félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések.
Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői örököltek,
mások megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem alakulásában!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség,
számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés.
Képesség és teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi
szempontjai. Munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az
átképzés. Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör,
képesítés, képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban
dolgozni, testi erőt kifejteni, technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben dolgozni,
szellemi munkát végezni stb.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes
munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség
állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat.
Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a pályaválasztásban.
Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai.
Veszélyhelyzetek kialakulása.
Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a
KRESZ szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút,
főútvonal!
Tananyag: Tudni illik Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana.
Hogyan? Miről? Kamaszszerelem.
Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása.
8.

évfolyam
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Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat
önmagamról és másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat,
énideál, értékek. Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem,
akaraterő, felelősség. Különbözőségek és hasonlóságok. A másik egyediségének,
másságának elismerése, tisztelete. A másik megismerése. Kommunikáció. Vitatkozás,
versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs,
világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség, kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság,
önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember, mint értékelő lény. Az értékelés
szempontjai. Az értékelés nehézségei. A legfontosabbnak tartott értékek. Az ember, mint
erkölcsi lény. Választás és döntés, szándék és tett. A rossz, a hibázás és a bűn. Az
erkölcsös cselekedet (jót jól). Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy,
szükséglet, lehetőség, igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és
viselkedés. Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői.
Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett!
Legyen képes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az
értékek felismerésére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra,
mások józan, igazságos megítélésére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási
lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen
képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó mozgatókat!
Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli
gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás,
kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és teljesítmény
összefüggése. Az önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai. A munkahelyi
ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Megbeszélés,
vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes
munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség
állapotát, az átképzés szükségességét.
Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák
megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás
leírások. Pályaszintek, egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság,
továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások.
Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése, elemzése. Érdeklődés,
érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési területek: Szabadban dolgozni,
növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni. testi erőt kifejteni,
formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni. Technikai feladatokat
ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta környezetben
dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékekkel dolgozni, építőiparban,
laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a
pályaválasztásban. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok
támogatása.
Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok
szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
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Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk
kapcsolata, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés.
Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett,
segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti,
vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni!
d) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően
- A tanulást is tanulni kell
- Tanulást segítő tevékenységek
- Egészséges életrend
- A helyes napirend kialakítása
- A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége
- Ünnep a családban
- Az ünnepek szerepe az emberek életében
- Ismerem-e önmagam?
- A megismerés forrásai
- Baráti kapcsolatok
- Részvétel a házi munkában
- A nyári szünidő tervezése
- A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás
- Fiúk és lányok barátsága
- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság
- Igazmondás, hazugság
- A serdülők biológiai és higiéniai problémái
- Fejlesztő játékok tanulása
- Tudni illik, hogy mi illik
- Illemtan a gyakorlatban
- Lakásunk kultúrája
- Pályaválasztásra készülünk
- Önállóság a tanulásban
- Konfliktusok az osztályban
- Igaz barátok az osztályban
- A kulturált magatartás szabályai
- Viselkedés ünnepi alkalmakkor
- Bírálat, önbírálat
- A család funkciói
- Konfliktus a családban
- Fizikai és szellemi munka
- A pénz szerepe életünkben
- Ápolt, divatos megjelenés
- Hogyan rendezném be otthonomat?
- A vendéglátás illemtana
- A határainkon túl élő magyarság
- Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban
- Az étkezési kultúra
- Az iskolaválasztás gondja
- A család pályaválasztási elképzelései
- Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában
- Törekvés a harmonikus életre
- Jövőnkre készülünk
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Harcban önmagunkkal
Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban
Ügyintézés a mindennapokban
Barátság, szerelem, szexualitás
Házasság és család, a felbomló család
Hétköznapok és ünnepek a családban
Korunk jellemző betegségei
A fiatalkori bűnözés
A hivatalos helyen való viselkedés illemtana
Különféle tanulási módszerek
A jó időbeosztás, a helyes napirend
Közösségfejlesztő játékok
A kulturált viselkedés alapjai, illem
Ismerős, haver, barát
Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása
Árulkodás, becsület, "betyárbecsület"
Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség
Közlekedési szabályok, utazási illemtan
Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése
Megjelenés, öltözködés
A sport szerepe az egészséges fejlődésben
Helyem a családban, szüleink tisztelete
Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás
Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása)
Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye
A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása
Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége
Iskolai hagyományok megismerés
Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek.
Szerelem és házasság
Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink.
Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése
Családi hagyományok, ünnepek
A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia
Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési
eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen
A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése
Megélhetés, gazdálkodás, jólét
Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága
Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink
Helyünk Európában
Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások
Az információszerzés lehetőségei
Családi munkamegosztás, segítés otthon
A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás
Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás, tánc,
képzőművészet stb.)
Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása
Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása
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Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az
igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe
véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre összefoglalva















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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1.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet
igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek,
fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle
egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási
folyamatban.
2. Munkánk során kiemelten kezeljük
- a sajátos nevelési igényű;
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;
- a kiemelten tehetséges;
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók egyéni fejlesztését.
1.7.1. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program

-

-

-

-

Sajátos nevelési igényű tanulók
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,
integrált formában folyik.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2.
sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
alapján szervezzük meg.
A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével –
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján
terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
A gyógypedagógus átadja az SNI tanulók fejlesztési tervét az osztályfőnököknek.
Szakmai segítséget nyújt az SNI tanulót tanító nevelőknek, a tanórai differenciáláshoz.
Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az
illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltatásait.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:
 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása,
 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi
tantervének,
 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek,
 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás,
 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása,
 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök,
 képességfejlesztő játékok, eszközök,
 számítógépek fejlesztő programokkal.

1.7.2. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:
59

Rumi Rajki István Általános Iskola
-

Pedagógiai program 2013. – módosítva: 2017.02.20

szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti
szolgálattal,
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;
egyéni foglalkozások;
képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;
nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
iskolai sportkör, szakkörök;
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);
szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);
a szülőkkel való együttműködés;
családlátogatások;
szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;
szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

1.7.3. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

-

A tehetség, a képességek kibontakoztatását iskolánkban az alábbi tevékenységek
segítik:
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
IKT alkalmazása az oktató nevelőmunkában
tanulói laptop program
drámapedagógia alkalmazása
a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;
egyéni foglalkozások;
képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;
iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális
stb.);
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
iskolai sportkör, szakkörök;
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);
szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).

1.7.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység

-

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő
tevékenységek iskolánkban az alábbiak:
képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai program
mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik;
szoros a kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti
szolgálattal,
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az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;
tanulói laptop program, egyéni foglalkozások;
a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen;
nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
iskolai sportkör, szakkörök;
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);
szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);
a szülőkkel való együttműködés;
családlátogatások;
szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;
szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

1.7.5. A gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása
1. A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő
célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése.
Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a
tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.
2. Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata,
hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai
közé tartozik különösen:
 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,
 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében,
 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,
 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,
 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás
megállapítását kezdeményezi,
 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.
3. Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek
fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. A
gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit
az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni,
megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és
ifjúságvédelem területén:
 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,
 meg kell keresni a problémák okait,
 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,
 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.
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4. A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk
együttműködik a területileg illetékes:
 nevelési tanácsadóval,
 gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő szolgálattal,
 polgármesteri hivatallal,
 gyermekorvossal,
 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel,
egyházakkal, alapítványokkal.
5. Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
 a felzárkóztató foglalkozások,
 IPR
 a tehetséggondozó foglalkozások,
 az indulási hátrányok csökkentése,
 a differenciált oktatás és képességfejlesztés,
 a pályaválasztás segítése,
 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
 a családi életre történő nevelés,
 a napközis és a tanulószobai foglalkozások,
 az iskolai étkezési lehetőségek,
 az egészségügyi szűrővizsgálatok,
 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások,
szabadidős tevékenységek, szünidei programok),
 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás),
 a szülőkkel való együttműködés,
 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról,
szolgáltatásokról.

62

Rumi Rajki István Általános Iskola

Pedagógiai program 2013. – módosítva: 2017.02.20

1.8. Az iskola közösségeinek együttműködése
1.8.1. Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a
megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. Az együttműködés fórumai:
- az igazgatóság ülései,
- az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülései,
- a különböző értekezletek,
- megbeszélések,
3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
4. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szoba helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán,
valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
5. Az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) tagjai kötelesek:
- az iskolavezetőség (igazgatói tanács) ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó
pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól,
- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
igazgatóság, az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) felé.
6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az
iskola vezetőségével (az igazgatói tanáccsal), az intézményi tanáccsal, illetve az
iskolaszékkel.

1.8.2. A szakmai munkaközösségek együttműködése
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
- iskolán kívüli továbbképzések,
- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülésein
rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális
feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
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1.9. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon.
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán
kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);
- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;
- sportélet;
- túrák, kirándulások szervezése;
- kulturális, szabadidős programok szervezése;
- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap).
5. Ezekben a kérdésekben
- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az
osztályfőnököknek ki kell kérniük;
- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének
összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie.
6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a
diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a
nevelőtestület és az igazgató felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott
rendelkezéseinek elfogadása előtt,
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
- a házirend elfogadása előtt.
8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a
diákönkormányzat
iskolai
vezetőségének
diákvezetője
(elnöke)
vagy
a
diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.
9. Az iskolában iskolai vezetőség (igazgatói tanács) működik, mely az iskolai élet egészére
kiterjedő döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola
vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat
képviselője.
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Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
1.10.1.

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése az alábbiak szerint történik
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén
és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz (vagy az intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez)
fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel (vagy az intézményi tanáccsal, illetve az iskolaszékkel).

1.10.2.

A szülők közösségét érintő együttműködési formák:

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése

1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai
vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Egyéni megbeszélések
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről,
tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez;
valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő
és a pedagógus között.
b) Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve
tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
b) Szülői értekezlet.
Feladata:
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a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
a szülők tájékoztatása
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
 a helyi tanterv követelményeiről,
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről,
problémáiról,
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és
továbbítása az iskola igazgatósága felé.
c) Fogadó óra.
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen
keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal.
(Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés,
tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
d) Nyílt tanítási nap.
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását,
tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
e) Írásbeli tájékoztatópapír alapon, és/vagy a mozaNapló felületén keresztül
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű
programokról.
A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai
munkaterv évenként határozza meg.
A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy
írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola
igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz, illetve az
iskolaszékhez fordulhatnak.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőtestületével vagy intézményi tanáccsal, illetve az
iskolaszékkel.
A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és
működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint
nevelőitől az iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói,
igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.
A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egyegy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
-

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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az iskola honlapján;
az iskola fenntartójánál;
az iskola irattárában;
az iskola könyvtárában;
az iskola igazgatójánál;
1.10.3.

Az intézményi tanács és az iskola közösségeinek együttműködése

(A szabályozás csak az intézményi tanács megalakítása esetén érvényes!)
1. Az intézményi tanács az iskola közösségeivel az intézményi tanács teljes jogú tagjain és a
meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.
2. Az intézményi tanács tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 2 alkalommal –
kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket az intézményi tanács tevékenységéről,
valamint kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az intézményi
tanács felé továbbítani.
3. Az intézményi tanács ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt:
- az iskola igazgatója, (Ha nem tagja az iskolaszéknek.)
4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola
igazgatója rendszeresen – évente legalább 1 alkalommal – köteles tájékoztatni az intézményi
tanácsot.

1.10.4.

Az iskolaszék és az iskola közösségeinek együttműködése

(A szabályozás csak az iskolaszék megalakítása esetén érvényes!)
5. Az iskolaszék az iskola közösségeivel az iskolaszék teljes jogú tagjain és a meghívottakon
keresztül tartja egymással a kapcsolatot.
6. Az iskolaszék tagjai rendszeres időközönként – évente legalább … alkalommal – kötelesek
tájékoztatni az általuk képviselteket az iskolaszék tevékenységéről, valamint kötelesek az
általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolaszék felé továbbítani.
7. Az iskolaszék ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt:
- az iskola igazgatója, (Ha nem tagja az iskolaszéknek.)
8. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola
igazgatója rendszeresen – évente legalább egy alkalommal – köteles tájékoztatni az
iskolaszéket.

1.10.5.

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,
együttműködése iskolán kívüli intézményekkel

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
- Az intézmény fenntartójával: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi
Tankerülete
- Az intézmény működtetőjével: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szombathelyi Tankerülete
- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:
Rum Község Önkormányzata
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A megyei pedagógiai intézettel: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális
Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
- A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:
Rumi Rajki Istán ÁMK Játékvár Óvodája
Rumi Óvoda, Fejlesztő- és Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Gyermek és Diákotthon
- A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Nyugat-magyarországi Egyetem
Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.
2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot
tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
- Az iskolát támogató Rumi Rajki István Alapítvány kuratóriumával.
- Az alábbi közművelődési intézményekkel:
Rumi Rajki István ÁMK (Rum, Kossuth L. u. 3.)
- Az alábbi társadalmi egyesületekkel:
Szemünk Fénye Szülői Egyesület
Rumi Rajki István Műpártoló Kör
Cicelle Aranyháromszög Művészeti és Kulturális Társaság
Rum Zsennye Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
- Az alábbi termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal:
- Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel: Rumi Diáksport Egyesület
- Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: Római Katolikus Egyházközség Rum
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a
felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves
munkaterve rögzíti.
3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot
tart fenn a rumi háziorvosi szolgálat illetékes egészségügyi dolgozóival, az iskolaorvosi
szolgálattal és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres
kapcsolatot tart fenn a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (9700
Szombathely Nagy László utca 20.). A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgatóhelyettes a
felelős.
4. Az iskola helyiségeit, épületét az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen használhatják
az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek- illetve ifjúsági szervezetek, valamint társadalmi
egyesületek helyi csoportjai:
Szemünk Fénye Szülői Egyesület
Rumi Rajki István Alapítvány
Rumi Diáksport Egyesület
5. A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában
működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a területi (iskolaközi) szakmai
munkaközösségek munkájába:
- Alsó tagozatos munkaközösség,
- Felső tagozatos munkaközösség.
-

1.11.

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

1. A vizsgaszabályzat hatálya
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Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
- osztályozó vizsga,
- különbözeti vizsga
- pótló vizsga,
- javítóvizsga.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója
különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
3. Az iskola a tanuló másik iskolából történő átvételét az alább meghatározott évfolyamokon
és tantárgyakból különbözeti vizsgához kötheti.
o 2.– 8. évfolyamon matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, valamint
az előző iskolában nem, vagy alacsonyabb óraszámban tanult tantárgyak
4. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné.
5. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.
6.

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

7. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)
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közölni kell.
8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

FELSŐ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

9. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a
kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközössége,
illetve a szaktanárok állapítják meg.
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Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, és átvételének elvei

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz
meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári
évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
- a szülő személyi igazolványát;
- a gyermek lakcímkártyáját;
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával és
kötelező oltásokról szóló igazolását;
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- a tanuló anyakönyvi kivonatát;
- a szülő személyi igazolványát;
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a
tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom
érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának
figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga
3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó
minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az
igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökének véleményét.
7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes
felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba
tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes
szabályait a házirend tartalmazza.
9. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi
tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő
vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a
bizonyítvány bejegyzése alapján – nem, vagy alacsonyabb óraszámban tanult.
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Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül
megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az
évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra
beiratkozni.
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2. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI
TANTERVE
2.1. Hatályos tantervek
Az iskola 1-8. évfolyamán az alábbi tanterv alapján folyik az oktatás az elkövetkező
tanévekben:
 HT2010 = 2010-ben bevezetett helyi tanterv;
 HT2013
= a 2013-ban bevezetett új NAT alapján, valamint a 2013-ban
kiadott kerettanterv alapján elkészített 2013. szeptemberétől érvényes helyi
tanterv.

TANÉV

1.

2.

3.

ÉVFOLYAM
4.
5.

6.

7.

8.

20132014

HT2013 HT2010 HT2010 HT2010 HT2013 HT2010 HT2010 HT2010

20142015

HT2013 HT2013 HT2010 HT2010 HT2013 HT2013 HT2010 HT2010

20152016

HT2013 HT2013 HT2013 HT2010 HT2013 HT2013 HT2013 HT2010

20162017

HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013

2.2. A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező
(választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv)
1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül
az alábbi tantervre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (12.21.) EMMI rendelet
mellékletei
1. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára
2. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára
2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott
kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
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3. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson:

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

Melyik tantárgy
óraszáma lett
megnövelve a szabadon
tervezhető órák
óraszámából?
Magyar
nyelv
és
irodalom
Matematika
Magyar
nyelv
és
irodalom
Idegen Nyelv
Matematika
Magyar
nyelv
és
irodalom
Idegen Nyelv
Matematika
Magyar
nyelv
és
irodalom
Idegen Nyelv
Informatika
Idegen Nyelv
Természetismeret
Informatika
Magyar
nyelv
és
irodalom
Idegen Nyelv
Matematika
Természetismeret
Magyar
nyelv
és
irodalom
Idegen Nyelv
Matematika
Kémia
Földrajz
Idegen Nyelv
Matematika
Biológia-egészségtan
Fizika
Technika

Hány órával lett megnövelve a
szabadon tervezhető órák
óraszámából?
1 óra

2 óra

1 óra
0,5 óra
0,5 óra
1 óra

2 óra

1 óra
1 óra
1 óra

3 óra

1 óra
1 óra
1 óra
0,5 óra
0,5 óra
1 óra

3 óra

2 óra

0,5 óra
1 óra
1 óra
0,5 óra
0,5 óra
1 óra
0,5 óra
0,5 óra
0,5 óra
1 óra
0,5 óra
0,5 óra
0,5 óra
0,5 óra

3 óra

3 óra

3 óra

4. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret
tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
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5. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve
„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
ÉVFOLYAM
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
7-8. évfolyam

VÁLASZTOTT KERETTANTERV
Ének-zene A változat
Magyar nyelv és irodalom A változat
Matematika A változat
Fizika A változat
Ének-zene A változat
Kémia B változat

6. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi műveltségterületen az angol és a német nyelv
közül kötelezően választhatnak.
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv / Német nyelv
Matematika
Informatika
Erkölcstan/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Összes heti óra

1.
évfolyam
8
5

2.
évfolyam
7,5
0,5
5

3.
évfolyam
7
1
5

1
1
2
2
1
5
25

1
1
2
2
1
5
25

1
1
2
2
1
5
25

4.
évfolyam
7
3
4
1
1
1
2
2
1
5
27

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek (angol – német)
Matematika
Erkölcstan/Hit- és erkölcstan
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz

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

2

2

2

2,5
-

2,5
-

2
1,5
2
1,5

1,5
2
1,5
2
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Ének-zene
Hon- és népismeret
Rajz és vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki óra
Összes heti óra
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1
1
1
1
1
5
1
28

1
1
1
1
5
1
28

1
1
1
1
5
1
31

1
1
1
0,5
5
1
31

7. A választott kerettantervben szereplő egyes tematikai egységekhez tartozó órakeret
alapján a tananyagok évfolyamonkénti bontása az alábbi tantárgyanként a csatolt
mellékletekben található:
Magyar nyelv és irodalom:
Idegen nyelvek:
Matematika:
Erkölcstan:
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
Környezetismeret:
Természetismeret:
Fizika:
Kémia:
Biológia - Egészségtan:
Földrajz:
Ének–zene:
Hon és népismeret:
Vizuális Kultúra:
Informatika:
Technika,
életvitel
és
gyakorlat:
Testnevelés:
Osztályfőnöki:

1-4. évfolyam,
2-4. évfolyam,
1-4. évfolyam,
1-4. évfolyam,
.

5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam

1-4. évfolyam

1-4. évfolyam,
1-4. évfolyam,
4. évfolyam,
1-4. évfolyam,
1-4. évfolyam,

5-6. évfolyam
6-8. évfolyam
6-8. évfolyam
6-8. évfolyam
6-8. évfolyam
5-8. évfolyam
6. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam

2.3. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei
1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag
feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.
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2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is
szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és
gyakorlat.
3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs
munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve
alapján.
4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetéig a szülők kötelessége.
5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő
szempontokat veszik figyelembe:
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk
be.
6. Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az
iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű
tanulók ingyenesen használhatják.
7. Az iskola törekszik arra, hogy egyre több digitális taneszközt szerezzen be.

2.4. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja,
formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei
1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége
alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó
követelményekre is.
3. A magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az elsőnegyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó
írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.
4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia,
földrajz ellenőrzésénél:
 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is
ellenőrizhetik;
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az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő
követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egyegy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer
kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie
szóban:
 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,
 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.
(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük.)
6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az
iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt
is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző
értékeléshez képest.
7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:
a) Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy
esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.
b) A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik
évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból
érdemjegyekkel minősítjük.
c) Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a
tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges
minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
JÓL TELJESÍTETT
MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL
d) A nyelvoktatás bevezető szakaszában, a 2. évfolyam 2. félévében, valamint a 3.
évfolyamon szövegesen értékeljük a négyfokú skála (kiválóan teljesített / jól teljesített
/ megfelelően teljesített / felzárkóztatásra szorul) alapján a tanulók teljesítményét.
e) Az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgyból az 1-8. évfolyamon, félévkor és év végén
a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges
minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
JÓL TELJESÍTETT
MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL
A tanulók teljesítményét, előmenetelét félévkor és év végén egyedi szöveges
értékeléssel is minősítheti az osztálytanító.
f) Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a
tanulók teljesítményét, előmenetelét egyedi szöveges értékeléssel is minősítheti az
osztálytanító.
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g) A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor
és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét alapvetően osztályzattal minősítjük,
de ezen felül egyedi szöveges értékeléssel is minősítheti az osztálytanító, illetve az
egyes tantárgyakat tanító pedagógus.
8. A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és
év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló
év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes
(3), elégséges (2), elégtelen (1).
10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.
11. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a
mozaNapón, s - igény esetén - a Tájékoztató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet
bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek
beírását pótolja.
12. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik
évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat
használjuk.
A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti és ezt a mozaNaplóba, az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap
végén érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a
nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot a mozaNaplóba, az értesítőbe és a bizonyítványba be
kell jegyezni.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
- a házirendet betartja;
- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
- kötelességtudó, feladatait teljesíti;
- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
- tisztelettudó;
- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen,
segítőkészen viselkedik;
- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;
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b) Jó (4) az a tanuló, aki:
- a házirendet betartja;
- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;
- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;
- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz
részt;
- nincs írásbeli intője vagy megrovása.
c) Változó (3) az a tanuló, aki.
- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;
- feladatait nem minden esetben teljesíti;
- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;
- igazolatlanul mulasztott;
- osztályfőnöki intője van.
d) Rossz (2) az a tanuló, aki:
- a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;
- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;
- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;
- több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy
ennél magasabb fokozatú büntetése.
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
13. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti, és azt a mozaNaplóba, az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap
végén érdemjegyekkel értékeli.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév
végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;
- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;
- munkavégzése pontos, megbízható;
- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;
- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
b) Jó (4) az a tanuló, aki:
- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
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rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;
a tanórákon többnyire aktív;
többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt
önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;
- taneszközei tiszták, rendezettek.
c) Változó (3) az a tanuló, akinek:
- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;
- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti;
- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik.
d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:
- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;
- feladatait többnyire nem végzi el;
- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;
- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak
ellenszegül;
- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
-

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
- példamutató magatartást tanúsít,
- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.
2. Az iskolai jutalmazás formái.
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret,
- napközis nevelői dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- igazgatói dicséret,
- nevelőtestületi dicséret.
b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szorgalomért,
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
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c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola
közössége előtt vehetnek át.
A tanulók tanév végi jutalmazása jutalomkönyvvel, jutalomtárggyal, oklevéllel
történhet, melyhez a fenntartó támogatást nyújt.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
3. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
4. Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
- vagy a házirend előírásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt,
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének,
fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.
5. Az iskolai fegyelmező intézkedések formái:
- szaktanári figyelmeztetés;
- napközis nevelői figyelmeztetés;
- osztályfőnöki figyelmeztetés;
- osztályfőnöki intés;
- osztályfőnöki megrovás;
- igazgatói figyelmeztetés;
- igazgatói intés;
- igazgatói megrovás;
6. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
7. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
- a szándékos károkozás;
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
8. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
9.

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás
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indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben
részesíthető.
Fegyelmi büntetések:
- tantestületi figyelmeztetés;
- tantestületi intés;
- tantestületi megrovás.

2.5. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
-

-

-

-

-

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. Az előírt tanulmányi követelményeket, a
magasabb évfolyamra lépés feltételeit az egyes tantárgyi tervek tartalmazzák.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája,
illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az
„elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
Ha a tanuló a 2-8. tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez „elégtelen"
osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.
Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez
„elégtelen" osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles.
Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt
követelményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első
évfolyamon folytatja.
2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat
megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
• az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
• az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a
tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;
• egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott;
• magántanuló volt.
A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó
vizsga tantárgyai a következők:
• 2-4. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika,
környezetismeret
• 5-6.évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika,
természetismeret.
• 7-8.évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika,
fizika, biológia, kémia, földrajz.

2.6. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
A köznevelés feladatait és értékeit [NAT I. rész I.1 pont] tartjuk szem előtt
1. Fejlesztési területek – nevelési célok:
 Erkölcsi nevelés;
 Nemzeti öntudat,
 Hazafias nevelés;
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés;
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése;
A családi életre nevelés;
A testi és lelki egészségre nevelés;
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség;
Fenntarthatóság, környezettudatosság;
Pályaorientáció;
Gazdasági és pénzügyi nevelés;
Médiatudatosságra nevelés;
A tanulás tanítása

2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek megvalósítása
Arra az adaptív gyakorlatra törekszünk, amely szubjektív központú, és az olyan pedagógiai
munka megjelenését igényli, amelyben az egyes tanulók optimális fejlesztése az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságokra tekintettel levő
egységességet egyaránt jelenti.
Az egységesség ad alkalmat arra, hogy a gyerekek fejlesztésében /fejlődésében
megerősödjenek azok az elemek, amelyek a hatékony, konstruktív együttgondolkodáshoz,
társas együttéléshez, a tudás társadalmilag értékes felhasználásához szükségesek. A kérdés a
pedagógiai folyamatban tehát nem úgy vetődik fel, hogy vagy egységesség vagy
differenciálás, hanem egységesség és differenciálás. (A pedagógusok és a diákok egymásra
figyelve, egymás valós igényeit ismerve és tekintetbe véve, együttműködve tudjanak részt
venni.)
A tanuló számára a fejlődés, a nevelődés kedvező feltételeit biztosítja, az önfejlesztés,
az önnevelés megtanulásának kiváló terepét biztosítja; a pedagógus számára a szakmai
önmegvalósítás egy lehetséges útját jelenti. (Azért fontos, mert a pedagógiai céljaink között a
konstruktív életvezetésre, az autonóm erkölcsiségre, az élethosszig tartó tanulásra nevelés
kiemelt szerepet kap.)
A differenciálással együtt, azzal összekapcsolódva, azt váltva megjelenő egységesség az
oktatás folyamatában iskolánkban nem a tömegoktatás, nem az egyformaság illúziójára épít,
hanem az egyéni sajátosságok ismeretében valósul meg.

2.6.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Tanulási módszerek kialakítása, iskolai
fegyelem és figyelem, kötelességérzet kialakulása.
 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe;
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
84

Rumi Rajki István Általános Iskola











Pedagógiai program 2013. – módosítva: 2017.02.20

az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatása,
a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;
a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;
fokozatosan kialakítjuk az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat;

2.6.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe
kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. Motiváció,
tanulásszervezés, teljesítmények növekedése.
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatása,
 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;
 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;
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fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat;

2.6.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak
megalapozásának
folytatása.
Kulcskompetenciák
megalapozása,
együttműködési készség fejlődése, a tanulói tudás megalapozása.
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;
 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatása,
 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;
 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;
 fokozatosan bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat;

2.6.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
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mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, fejlesztjük a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni,
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatása,
fokozatosan bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.

2.7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás
szabályai
A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik
pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt
lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
A válaszható tantárgyak és tevékenységek körét az előző tanév március 15-ig ismertetik az
osztályfőnökök. A szülők visszajelzése dönti el, hogy az egyes évfolyamokon ezek közül
melyik indul.
Igény esetén választható tantárgyként heti 1, esetleg 2 órában 2. idegen nyelv tanulására
nyújtunk lehetőséget, megalapozva a középiskolai 2. idegen nyelv tanulását.
Iskolánk 8 tanulócsoportos, így pedagógusválasztás jogával csak kivételes esetekben élhet a
tanuló:
Ha több pedagógus jelölt egy osztályfőnöki megbízatásra, akkor a csoport véleménye dönt.

2.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A községekben halmozottan hátrányos gyermekeiről, az őket nevelő családokról pontos
információk gyűjtése, az érintett gyermekek szülei nyilatkoztatása. Az első adatgyűjtést
követően, a HH gyermekeket, nevelő szülők folyamatos tájékoztatása, és a nyilatkozatok
begyűjtése.
Az IPR működtetése érdekében biztosítani szükséges az IPR feltételeket. Pedagógusok IPR
képzése. HHH tanulók nyomon követése a középiskolában.
A kompetencia alapú oktatási gyakorlat (differenciáló pedagógiai gyakorlat) folytatása az
intézményben, a pedagógusok kompetencia alapú képzése, kompetencia alapú oktatás, új
pedagógiai módszerek bevezetése és alkalmazása. HHH tanulók eredményességének
követése, növelése.
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Az SNI gyermekek, tanulók korai felismerése, szűrése és fejlesztése.
1. Esélyegyenlőségi felelős kinevezése.
2. Pedagógusok felkészítése az esélyegyenlőségi feladatokra.
3. Települési esélyegyenlőségi program céljainak, feladatainak beépítése az intézmény
stratégiai dokumentumaiba, szabályzataiba, éves munkaterveibe.
4. Az esélyegyenlőségi intézkedések érvényesülésének vizsgálata visszacsatolás az
esélyegyenlőségi program végrehajtásával kapcsolatban.
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2.9. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek
számonkérésének rendje
2.9.1. Iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái, a tanulók
teljesítményének értékelése

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A tanév során ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára. A tanév
során minden tanuló legalább egyszer kapjon lehetőséget szóbeli beszámolóra. Azért kell
minden műveltségi területen törekedni arra, hogy rendszeresen legyen szóbeli
számonkérés is, mert ez egyúttal fejleszti a tanulók beszédkészségét, aktiválja a
szókincsüket, s módot ad a szóbeli megnyilatkozás különböző formáinak
gyakorlására.
Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos
bejegyzést a digitális naplóban, ha a szülő nyilatkozatban igényli a tanuló tájékoztató
füzetében is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést
dátummal és kézjeggyel kell ellátnia. Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete
hiányzik, a hiányt a digitális naplóba dátummal ellátva be kell jegyezni.

A számonkérés gyakorisága
A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal:
-

heti egy vagy annál kevesebb óraszám esetén félévente legalább három,

-

minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor.

A számonkérés formái
A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés
kiterjedhet a régebben tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
-

Szóbeli számonkérések:
szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres
ellenőrzése, önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján,
óraközi munka: az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés
minősége,
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önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása
-

Írásbeli számonkérések: Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló
feladatok megoldásán keresztül. Fajtái:
írásbeli felelet (max. 15-20 perc időtartamban),
házi dolgozat,
témazáró dolgozat (45 perc időtartamban).

-

Gyakorlati számonkérések:
A számonkérés ezen formája elsősorban a készségtárgyak esetében
alkalmazható.
Ide tartozik az önállóan végzett gyűjtőmunkák ellenőrzése és értékelése is.

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának
értékelésében betöltött szerepe, súlya
Írásbeli beszámoltatások formái:
-

írásbeli felelet: teszt, szódolgozat, tudáspróba,

-

házi dolgozat,

-

témazáró dolgozat,

-

év eleji és év végi felmérések.

Írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai
-

Írásbeli számonkérés havonta legalább egyszer történjen.

-

Írásbeli felelettel alkalomszerűen tájékozódunk a tanulók pillanatnyi tudásáról.

-

Házi dolgozatot egy félévben legfeljebb egyszer írassunk.

-

Témazáró dolgozat írására a témaköröknek megfelelően évente 3-4 alkalommal
kerüljön sor.

-

Két témazárónál többet egy napon nem lehet íratni.

-

A témazáró dolgozatokat egy héttel előbb be kell jelenteni, és azokat a naplóban
dokumentálni kell.

-

Az év eleji felmérés célja az aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz
szükséges tudásszint ellenőrzése. Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a
tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályozzuk.

-

Az év végi felmérés a tanév tananyagának alapkövetelményeit méri. Több órás
ismétlésnek kell megelőznie, előre be kell jelenteni. Az év végi felmérések
osztályzata témazáró értékű jegynek felel meg.
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Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe, súlya:
A félévi és tanév végi osztályzatok kialakításánál kiemelt szerepe van a témazáró
dolgozatnak. A témazáró dolgozatok valamint az év eleji és év végi felmérők
osztályzatánál az alábbi százalékos teljesítményeket kell figyelembe venni:
Szöveges értékelés esetén
Teljesítmény
Értékelés
0-40 %

Nem felelt meg

41-75%

Megfelelt

76-90%
91-100%

Osztályzattal történő értékelés esetén
Teljesítmény
Érdemjegy
0-33 %:
elégtelen (1)

Jól megfelelt

34-50 %:
51-75 %:
76-90 %:

elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)

Kiváló

91-100 %:

jeles (5)

Magyar nyelv és irodalom, illetve idegen nyelv esetén
Szöveges értékelés esetén
Teljesítmény
Értékelés
0-45 %

Nem felelt meg

46-77%

Megfelelt

78-90%
91-100%

Osztályzattal történő értékelés esetén
Teljesítmény
Érdemjegy
0-45 %:
elégtelen (1)

Jól megfelelt

46-60 %:
61-77 %:
78-90 %:

elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)

Kiváló

91-100 %:

jeles (5)

2.10.
Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli
és szóbeli feladatok meghatározása
A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata
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.
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
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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.
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 gyűjtést, 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.
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.

2.10.1. Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.
 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje)
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet
több 1-1,5 óránál.

2.11.

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk:
-

az idegen nyelveket: A tanulók angol nyelv illetve német nyelv tanulása közül
választhatnak kötelezően, így az osztályt két csoportra bontjuk. Célunk, hogy
lehetőségeinkkel élve kiszolgáljuk a szülők igényeit, hisz az évek átlagában 50-50%-os a
két nyelv választása. A kisebb létszámú csoport lehetővé teszi, hogy az ismereteket
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elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók
tudásának megalapozására.
-

a technikát (20 fő fölött): Technika tantárgy esetében a bontást a szaktanterem
befogadóképessége, a rendelkezésünkre álló szerszámok, eszközök mennyisége teszi
szükségessé.

2.12.

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
2. Ennek alapján
- az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok
valamelyikével teljesíthet:
 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
tanórán való részvétellel,
 iskolai diák sportegyesületben való sportolással,
 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján
kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között
szervezett edzéseken való sportolással.
 Úszásoktatáson való részvétellel, évente 12-12 alkalommal a 3. és 5. évfolyamon,
melyhez a tanulók számára az úszásoktatás igénybe vételéhez a tanulók szállítási
költségeit és a pályadíjat (bérleti díjat) a fenntartó biztosítja.

2.13.

A tanulók fizikai állapotának mérése

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a
testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal, ősszel és tavasszal dr. Mérey Ildikó által
kidolgozott Hungarofit módszerrel.

A tesztrendszer méri és értékeli
1. Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket:
-

az aerob kapacitást, amely a szív- és légzőrendszer állóképességének legjobb
mérőszáma, és

-

az általános izomerőt, azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét,
amelyeket a mindennapi tevékenységünk során a leggyakrabban használunk
és amelyek gyengesége pl. a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói.

2. Az optimális testtömeget és az attól való eltérést.
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3. Feltérképez néhány, a fittséggel szorosan összefüggő, egyéni vonatkozású
életviteli szokást.

A vizsgálatok megszervezése:
- A vizsgálatot a testnevelő tanár végzi az osztályban
- A teszteket évente kétszer, a tanév elején és végén kell végeztetni.
- A teszteket a megadott sorrendben kell elvégeztetni. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy
az egyensúlyi teszt mindig a kezdő s az állóképességi futás az utolsó kell, hogy
legyen; a tanulóknak mindig megfelelő pihenési időt kell hagyni a tesztek között.
- A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetője tisztában legyen,
miért végeztetjük el a teszteket, és hogyan értelmezzük az eredményeket.
- Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak
kell lenniük minden diáknál, minden részletben (helyszín, eszköz, hőmérséklet, stb.)
A mérések általános szempontjai
- A tanulók valamennyi tesztet testnevelési felszerelésben hajtják végre.
- Valamennyi tesztet tornateremben csúszásmentes padlón végeztetjük el, kivéve a
Cooper-tesztet.
- A tesztek között a tanulók pihenhetnek.
- A teszteket előre nem próbálhatják ki a tanulók.
- A tesztre vonatkozó pontos utasítások ismertetése után ösztönözzük tanulóinkat a
pontos, gyors, egyenletes végrehajtása.
A mérés területei
I. Az egészséges testsúly meghatározása
Az egészséges testsúlyt legegyszerűbben: a testtömeg, a testmagasság és a csuklókerület
mérésével határozhatjuk meg.
II. Próba az aerob állóképesség méréséhez
Cooper-teszt – A Cooper-teszt lényege, hogy 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot
teljesítsük futással/kocogással.
III. Motorikus próbák az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez
1. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése:
Helyből távolugrás, páros lábbal (m).
2. A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése
Fekvőtámaszban karhajlítás és - nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db).
Maximális időtartam: nők 2 perc, férfiak 4 perc.
3. A hátizmok erő-állóképességének mérése
Hason fekvésből törzsemelés és - leengedés folyamatosan, kifáradásig (db).
Maximális időtartam: 4 perc.
4. A hasizmok erő-állóképességének mérése
Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan, kifáradásig (db).
Maximális időtartam: 4 perc.

2. A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben
érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés
tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése
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szempontjából szükséges intézkedéseket. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók
fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket
összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák.
3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez
tartozó pontszámok:
1.feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése)
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a
cipőorrával a vonalat nem érinti.
Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos
mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.
Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PONTSZÁM
évfolyam
1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72
1
1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75
2
1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78
3
1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81
4
1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84
5
1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87
6
1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82 1.90
7
1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93
8
1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96
9
1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99
10
1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02
11
1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05
12
1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08
13
1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11
14
1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14
15
1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17
16
1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20
17
1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24
18
1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28
19
1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32
20
1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36
21
Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PONTSZÁM
évfolyam
0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38
1
1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41
2
1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44
3
1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47
4
1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50
5
1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53
6

7.

8.

1.43
1.45
1.48
1.51
1.54
1.57

1.47
1.50
1.53
1.56
1.59
1.62
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1.15
1.19
1.22
1.25
1.29
1.32
1.35
1.39
1.41
1.44
1.47
1.50
1.54
1.57
1.61
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1.26
1.29
1.32
1.35
1.38
1.41
1.44
1.48
1.50
1.53
1.57
1.60
1.64
1.68
1.72

1.35
1.38
1.41
1.44
1.48
1.50
1.53
1.57
1.60
1.64
1.67
1.70
1.74
1.78
1.81

1.44
1.47
1.50
1.53
1.56
1.59
1.62
1.65
1.68
1.71
1.74
1.77
1.80
1.84
1.88

1.48
1.51
1.54
1.57
1.60
1.63
1.66
1.69
1.72
1.76
1.80
1.84
1.88
1.92
1.96

1.56
1.59
1.62
1.65
1.68
1.71
1.74
1.77
1.80
1.84
1.87
1.90
1.94
1.98
2.02

1.60
1.63
1.66
1.69
1.72
1.74
1.77
1.80
1.83
1.87
1.91
1.95
1.99
2.03
2.07

1.65
1.68
1.71
1.74
1.77
1.80
1.84
1.87
1.90
1.94
1.98
2.02
2.05
2.08
2.11

HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS
FOLYAMATOSAN (A hátizmok dinamikus erő-állóképességének
mérése)
Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és
mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot
végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja.
Feladat: a tanuló az
1. ütemre törzsemelést végez,
2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt,
3. ütemre visszanyit tarkórátartásba,
4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre.
Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONTSZÁM
évfolyam
20 22 24 26 28 30 32 34
1
24 26 28 30 32 34 36 38
2
28 30 32 34 36 38 40 42
3
32 34 36 38 40 42 44 46
4
36 38 40 42 44 46 48 50
5
40 42 44 46 48 50 52 54
6
44 46 48 50 52 54 56 58
7
48 50 52 54 56 58 60 62
8
52 54 56 58 60 62 64 66
9
56 58 60 62 64 66 68 70
10
60 62 64 66 68 70 72 74
11
64 66 68 70 72 74 76 78
12
68 70 72 74 76 78 80 82
13
72 74 76 78 80 82 84 86
14
2.

feladat:

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
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PONTSZÁM

1.

2.

3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68

19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
63
67
71

22
24
28
32
36
40
44
48
51
56
60
64
68
74

4. 5.
évfolyam
25 28
29 32
33 36
37 40
41 44
45 48
49 52
53 56
57 60
61 64
65 68
69 72
73 76
77 80

6.

7.

8.

29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
82

30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
83

32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84

HANYATTFEKVÉSBŐL
FELÜLÉS
TÉRDÉRINTÉSSEL
FOLYAMATOSAN (A hasizmok erő-állóképességének mérése)

Maximális időtartam: négy perc.
Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és
mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóra tartás
előre néző könyökkel.
Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat.
Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
8.
PONTSZÁM
évfolyam
25 28 31 34 36 38 40 42
1
30 33 36 39 41 43 45 47
2
35 38 41 44 46 48 50 52
3
40 43 46 49 51 53 55 57
4
45 48 51 54 56 58 60 62
5
50 53 56 59 61 63 65 67
6
55 58 61 64 66 68 70 72
7
60 63 66 69 71 73 75 78
8
65 68 71 74 76 78 80 82
9
70 73 76 79 81 83 85 87
10
75 78 81 84 86 88 90 92
11
80 83 86 89 91 93 95 97
12
85 88 91 94 96 98 100 102
13
90 93 96 98 100 102 104 106
14
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Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
PONTSZÁM
évfolyam
20 23 26 29 32 34 36 38
1
25 28 31 34 36 38 40 42
2
30 33 36 39 41 43 45 47
3
35 38 41 44 46 48 50 52
4
40 43 46 49 51 53 55 57
5
45 48 51 54 56 58 60 62
6
50 53 56 59 61 63 65 67
7
55 58 61 64 66 68 70 72
8
60 63 66 69 71 73 75 77
9
65 68 71 74 76 78 80 82
10
70 73 76 79 81 83 85 87
11
75 78 81 84 86 88 90 92
12
80 83 86 89 91 93 95 97
13
85 88 91 94 96 98 100 102
14
FEKVŐTÁMASZBAN
KARHAJLÍTÁSÉS
NYÚJTÁS
FOLYAMATOSAN (A vállövi és a karizmok dinamikus erőállóképességének mérése)
Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc.
Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal,
egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd,
merőleges kar).
Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A
törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg
kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar
vízszintes helyzetbe nem kerül.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
Az elért eredmények átszámítása pontszámmá:
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONTSZÁM
évfolyam
5 7 9 11 13 15 17 19
1
7 9 11 13 15 17 19 21
2
9 11 13 15 17 19 21 23
3
11 13 15 17 19 21 23 25
4
13 15 17 19 21 23 25 27
5
15 17 19 21 23 25 27 29
6
17 19 21 23 25 27 29 31
7
19 21 23 25 27 29 31 33
8
21 23 25 27 29 31 33 35
9
23 25 27 29 31 33 35 37
10
25 27 29 31 33 35 37 39
11
26 28 30 32 34 36 38 40
12
27 29 31 33 35 37 39 41
13
4.

feladat:
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28 30 32 34 36 38 40 42

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONTSZÁM
évfolyam
1 1 2 2 3 4 5
1
1 2 2 3 4 5 6
2
2 2 3 4 5 6 7
3
2 3 4 5 6 7 8
4
3 4 5 6 7 8 9
5
4 5 6 7 8 9 10
6
5 6 7 8 9 10 11
7
6 7 8 9 10 11 12
8
7 8 9 10 11 12 13
9
8 9 10 11 12 13 14
10
9 10 11 12 13 14 15
11
10 11 12 13 14 15 16
12
11 12 13 14 15 16 17
13
12 13 14 15 16 17 18
14

8.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4. A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján:
Elért összes pontszám Minősítés
0 – 11
igen gyenge
12 – 22
gyenge
23 – 33
elfogadható
34 – 43
közepes
43 – 52
jó
53 – 63
kiváló
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3. A pedagógiai program érvényességével, módosításával,
nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések
3.1. A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg
először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján.
2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2013. szeptember 1.
napjától 2017. augusztus 31. napjáig – szól.
3.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok)
minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott
általános célok és követelmények megvalósulását.
2. A 2016-2017. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén
ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot
kell kidolgoznia.
3.3. A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
- az iskola igazgatója;
- a nevelőtestület bármely tagja;
- a nevelők szakmai munkaközösségei;
- az intézményi tanács;
- az iskolaszék;
- a szülői munkaközösség;
- az iskola fenntartója.
2. A tanulók a pedagógiai program módosítását az intézményi tanács vagy az iskolaszék
diák-önkormányzati képviselői útján az intézményi tanácsnak, illetve az iskolaszéknek
javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni
az intézményi tanács, illetve az iskolaszék véleményét.
4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség
hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni.
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3.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www. …
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola
igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők
fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
- az iskola honlapján;
- az iskola fenntartójánál;
- az iskola irattárában;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola igazgatójánál;
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4. A pedagógiai program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó
véleményezési, egyetértési, jóváhagyási záradékok
A Rumi Rajki István Általános Iskola módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a
közalkalmazotti tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
16.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján véleményezte.
Rum, 2017. február 20.
……………………………..…….
közalkalmazotti tanács elnöke
A Rumi Rajki István Általános Iskola módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a szülői
szervezet/szülők közössége a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (továbbiakban:
Nkt.) 73. § (1) bekezdése alapján véleményezte.
Rum, 2017. február 17.
……………...…………….
szülői szervezet/szülői közösség elnöke
A Rumi Rajki István Általános Iskola módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a
diákönkormányzat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120. § (4) bekezdése
alapján véleményezte.
Rum, 2017. február 17.
…………………………….
diákönkormányzat elnöke
A Rumi Rajki István Általános Iskola módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a
nevelőtestület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 26. § (1) bekezdése alapján
elfogadta.
Rum, 2017. február 20.
……………………………
nevelőtestület képviseletében
A Rumi Rajki István Általános Iskola módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 26. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom.
Rum, 2017. február 20.
…………………………
intézményvezető
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Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a Szombathelyi Tankerületi Központ a Rumi Rajki István
Általános Iskola fenntartója/működtetője nevében a Pedagógiai Program megvalósításához az
1. számú mellékletben meghatározott többletkötelezettséget biztosítja, és a Pedagógiai
Program módosításához egyetértését adom.
Szombathely, 2017. február ...
…………………………..
tankerületi igazgató
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