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„ Én tanuló és szorgalmas, de amellett játékos magyar gyermeket akarok. Mert csak játékos, eleven magyar gyermekből lehet derűs, dolgos magyar férfi…”

Klebelsberg Kuno

Bevezetés
Pedagógiai programunk célja, hogy az 2011. évi CXC. törvényben illetve az alapvető
rendeletekben, dokumentumokban meghatározott feladatok megvalósításának módját, a helyi
igényeket, a szülők, tanulók, a mikrokörnyezet elvárásait és az iskola lehetőségeit számba
vegyük.
Az elfogadott programot a 2004/2005. tanévtől vezettük be.
Pedagógiai programunkban magfogalmazottak végrehajtását folyamatosan ellenőrizni
fogjuk, a testületi értekezleteken értékeljük, felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk.
2009-ben a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja érdekében pedagógiai programunkat az oktatási miniszter 2/2005. (III. 1.) OM rendelete a sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának tantervi irányelvei alapján kiegészítettük.

A pedagógiai program alapjául szolgáló dokumentumok:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a
Nemzeti Alaptanterv kiadásáról
- a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
- a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a
Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
- az iskola alapító okirata
- a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei

-

Iskolánk múltja
A hidegkúti iskola rövid előtörténete a múlt századokból
Pesthidegkúton az 1740-es években kezdett működni az első iskolaszoba az oskolamesterrel.
1829-ben már 120 tanulót számláltak. Ekkor még osztatlan iskolában folyt a tanítás. A német lakosság miatt a tanítás nyelve a német volt, de elrendelték a magyar olvasás és írás tanítását is.1881-ben
létesült az első állami iskola két nevelővel. További iskolafejlesztésre gróf Klebelsberg Kuno vallásés közoktatási miniszter közbenjárására került sor 1926-ban. 1932/33-ban nyílt meg a hidegkúti
Községház utca 10. szám alatti polgári iskola.
A Szabadság Úti Általános Iskola 1963 őszén nyitotta meg kapuját. 8 tanteremmel és 4 szaktanteremmel várta a diákokat. Az első tanévben a tanulók létszáma 737 fő volt, mely létszám hamarosan 800 fölé emelkedett. A tanítás hosszú évekig váltott műszakban folyt.
Tíz év múlva megépült az iskolával összekapcsolódó 20.000 kötetet tartalmazó könyvtár.
Később emeletráépítéssel, majd egy új szárny megépítésével bővült az iskola épülete, s így 1988 és
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1990 között megszűnt a váltakozó tanítás. A nagyobb befogadó képesség elsősorban nem a létszám
növelését, hanem az oktatás színvonalának emelését tette lehetővé.
Különösen fontos eseményre tekinthetünk vissza 1992-ben, mikor az iskola felvette Klebelsberg Kuno kultuszminiszter nevét, aki több szállal kötődött Pesthidegkút történelméhez.
1992/93-as tanévben először indult német nemzetiségi osztály az első évfolyamon. Ugyanebben az
évben kezdte meg működését az iskolában a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program.
Az intézményben 1993 óta folyik gimnáziumi oktatás.
A nemzetközi előírások alapján készült sportcsarnokot 1994-ben adták át. Ennek köszönhetően első osztálytól kezdve emelt szintű testnevelés oktatást biztosíthatunk az iskolánkba járó gyerekeknek.
Az intézmény épületében a 13 évfolyam jól elkülöníthetően helyezkedik el. Első osztályos
tanítóink a Meixner Ildikó féle dyslexia-prevenciós olvasástanítási módszert alkalmazzák késleltetett írás-tanulással. Munkájukat pedagógiai asszisztens segíti. Az iskolában dolgozó fejlesztő pedagógus és pszichológus segítségével a különböző tanulási nehézségekkel, magatartás zavarral küzdő
diákok szűrését, fejlesztését, felzárkóztatását tudjuk elvégezni.
Az első nyolc évfolyamon dolgozik a Gyermekek Háza program. Jellemzője az egyéni haladási tempót figyelembe vevő differenciált tanulásszervezésen túl a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása.
A gimnázium a 2004/2005-ös tanévtől öt osztályosra bővül. A 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztály indul, ahol a tanulók 11 órában intenzív angol nyelvi, (2009-től német haladó szintű
nyelvoktatásban is), heti 4 órában pedig informatikai képzésben részesülnek. Heti 1 órában tanulásmódszertani képzés is lesz, ahol a figyelem összpontosítás képességét, a dinamikus olvasás eszközeit, az emlékezet fejlesztésére szolgáló gyakorlatokat ismerhetik meg a diákok.

Az iskola környezetének bemutatása
Hidegkút kiemelkedően szép területe Széphalom, melynek közepén található iskolánk. Nyugalom, csend és jó levegő veszi körül az épület komplexumot, mert nem főútvonal mellett
helyezkedik el. A régi szárnnyal szemben tágas, még beépítetlen, de gondozott szabad terület
fekszik, korszerű játszótérrel a szélén. Családi házak és orvosi rendelő van közvetlen közelünkben, tőlünk öt percre a hidegkúti focipályák. Kedvelt közeli kirándulóhely a vitorlázó
reptér, a Szurdok vidéke. Tantermeinkből a csendes környezetre és a távoli budai hegyekre
láthatunk. A közlekedés a környék fejlesztése miatt nagyon jó, a helybéli polgárőrség és az
iskolánkat külön védő szervezet rendet, biztonságot teremt az intézményen kívül és belül egyaránt. A környező utcák sebességkorlátozása miatt a gyerekek nyugodtan jöhetnek iskolába
gyalogosan vagy kerékpárral.

A nevelőtestület
Jól felkészült, magasan kvalifikált, hivatásukat szerető pedagógusokból állt és áll, akik az
alapfokú nevelő-oktató munka mellett nagyon sok más feladatot látnak el, sokirányú egyéb
tevékenységet folytatnak: többen óraadóként tanítanak a főiskola különböző szaktanszékein,
elsősorban szakmódszertant, nevelőtestületünk publikációs listája jelentős, könyvek, tankönyvek, tanulmányok szerepelnek e listán. Nevelőtestületünk szívesen szervez városi - megyei
szintű továbbképzéseket, bemutató tanításokat. A testület tagjai - már a kötelező tanártovábbképzés előtt - önként és rendszeresen tanult, elsősorban a 2. vagy 3. diploma megszerzéséért.
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Nevelési Program
Az iskolák belső életében átalakulások, változások sorozata zajlik. A fejlett „európai”
értékeket képviselő társadalom elvárásaként erősítjük az iskola alapozó szerepét.
Iskolánk átfogja, alakítja az adott korosztály (6-20 év) egész tevékenységét: a tanulást,
közösségi, közéleti és szabadidős tevékenységét, miközben egyre nyitottabbá válik, kiszélesíti, és több szempontból igyekszik kamatoztatni széleskörű társadalmi kapcsolatait.

Német nemzetiségi nyelvoktató program
1992-93. tanév innovatív változásokat hozott az iskola életében. A német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetése az általános iskola arculatát megváltoztatta, hiszen felmenő rendszerben
heti öt idegen nyelvórán vehettek részt gyermekeink.
Az iskola tantestületében a német nyelvi munkaközössége felel a német nyelvi szakmai munkáért az intézményben. Az első osztályba belépő gyerekeknek lehetőségük van a nemzetiségi
német nyelvet tanuló osztályban megkezdeni tanulmányaikat, ami megterhelésben, az órák
számának tekintetében terhet ró a családokra. Erről az iskola bemutatásakor tájékoztatást kapnak a szülők, így mérlegelni tudják a gyermekük és teherbírásuk fényében, hogy mit vállalnak. Az osztályba való beiratkozást nyilatkozattétel előzi meg a szülők részéről. Ez a nyilatkozat a német kisebbséghez való tartozásról kér információt, aminek háttér adatait az iskolavezetésnek nincs joga vizsgálni.
Az alapozó nyelvi rész az első évfolyam 180 órát ölel fel, ami a szóbeli kommunikáció előtérbe helyezését tűzte ki célul. A Pedagógiai Programunk jövőképével összhangban a következő idézet szellemében kezdjük meg az első évfolyamon a gyermekek oktatását-nevelését,
amelyben hangsúlyos szerepet kap a játék, mint tevékenységforma, amely Klebelsberg Kuno
gondolataiban is kifejezésre jut:
„Én tanuló és szorgalmas, de amellett játékos magyar gyermeket akarok. Mert csak játékos,
eleven magyar gyermekből lehet derűs, dolgos magyar férfi…”
/forrás: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minőségirányítási Program Budapest, 2009. 7.8. oldal/
A második évfolyamtól az írásbeliség bevezetése, az olvasás technikájának elsajátítása jellemzi óráink felépítését. Nyolcadik évfolyam végére eljuttatjuk tanulóinkat az A/2-es nyelvi
szintre, amelyet a Közös Európai Referenciakeret alapján határoztunk meg, és dolgoztunk ki.
A német nemzetiségi népismeret tantárgyat a 2014-15-ös tanévtől vezettük be felmenő rendszerben. A gyakorlati megvalósítása heti egy tanórát és a tanulmányi kirándulások szervezését
öleli magába. Nehézségeink abból adódnak, hogy tanulóink egy része nem rendelkezik nemzetiségi hagyományokkal, így új tananyagként vezetjük be a tradíciók és sváb ünnepek felelevenítését.
Ehhez szorosan társul a német nemzetiségi tánc oktatása, heti egy tanóra keretében, a testnevelés órákba építve, amin keresztül az identitás erősítését tűztük ki célul, hiszen a népviselet
és az autentikus dalok, zene megismerése a célunk. Csoportjainkkal nemzetiségi táncversenyeken is részt veszünk, ahol ismeretségek, kapcsolatok kialakítása fontos jövőbeli feladatunk. A Kisebbségi Német Önkormányzattal szoros kapcsolatot ápolunk, amely az anyaországból érkező vendégek, rokonok kapcsán a mindennapi nyelv ápolásában játszik fontos
szerepet.
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A nemzetiség oktatáshoz kapcsolódó tantárgyak:
Német nemzetiségi nyelvoktató program: heti 5 tanóra
Nemzetiségi hon- és népismeret: heti 1 tanóra
Német nemzetiségi néptánc, a testnevelés tantárgyba integráltan: heti 1 tanóra

1. Alapelvek, célok, értékek
1.1. Alapelvek:
1. A humanista értékrendszer prioritásának elve
- A gyermekszereteten alapuló és gyermeki jogokat tiszteletben tartó gyermekközpontú pedagógia, melyet, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő bánásmód és felelősség jellemez.
- Oldott, humánus hangulat megteremtése iskolánkban, melyben diák, szülő, pedagógus együtt, egymással, alkotó módon tud együttműködni.
- Első évfolyamon az iskola mindig osztályonként egy napközis csoportot indít annak érdekében, hogy kellő figyelem jusson a kisgyerekre.
2. A pedagógus meghatározó szerepének elve.
- A pedagógus meghatározza a komplex személyiség fejlesztését, a pedagógiai folyamatot a tanulók hozzáállását
- A pedagógus szerepe igen jelentős: a közös emberi értékek tisztelete, az ezekkel
való azonosulás alakítja az emberi közösség erkölcsi tudatát.
-

3. Motiváció elve:
A nevelő-oktató munka során törekedni kell az önálló tanulás képességének kifejlesztésére, a tanuló nyitottságának, tanulási kedvének megőrzésére.
4. Az aktív részvétel elve
5. Az integrált nevelés elve

Intézményünk a 2010-2011-es tanévtől valósítja meg - a fenntartó iskolafejlesztési koncepciójával összhangban – testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), az enyhén értelmi fogyatékos és a
pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai integrációját.
6. A módszertani megújulás elve:
A tevékenykedtetés az önálló feladatvégzést, a team-munkát előtérbe helyező oktatási
módszerek előtérbe helyezése.
- Az iskolai nevelés elsősorban a tanítás és tanulás folyamatában valósul meg, melynek során a gyermek a maga teljes személyiségében gyarapodik.
- A tanulók esélyegyenlősége egyéni bánásmóddal, differenciált foglalkoztatással segíthető elő, melynek igazodnia kell adottságaikhoz, körülményeikhez.
7. A bizalom elve:
- a bizalom, a tolerancia, a tisztelet a tanuló személyisége iránt;
- a személyes kapcsolatok kialakítása
8. Visszajelzés elve:
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- folyamatos visszajelzések a tanulói tevékenységekről, ezek változásáról, a javítás lehetőségéről.
- Az alapvető családi nevelés mellett az iskola, a napközi otthon felelősséggel tartozik
a szociális hátrányból eredő hiányosságok csökkentéséért, amelyben szükség van a
szülőkkel való együttműködésre is.
9. A világnézeti és politikai semlegesség elve
10. Az egészség, a környezeti értékek megőrzésének elve:
- Az egészség megkívánja a megfelelő testi fejlődést is, ezért szükséges a rendszeres
mozgás iránti igény felkeltése és kielégítése, a fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok
fejlesztése.
- Az ember és környezete egységes rendszert alkot. Ezért fontos, hogy a tanuló képes
legyen a természetes és az épített környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre.
- Az emberi teljességhez érzelemgazdagság, esztétikai érzékenység, a szépség iránti
fogékonyság szükséges, melynek kialakítására minden nevelési helyzetben törekedni
kell.
11. A nemzetiségek békés egymás mellett élésének elve
- Az alapvető emberi értékek mentén haladva biztosítanunk kell a kisebbségek elismerését, kultúrájuk megőrzését, a kisebbségi jogok megismerésének és gyakorlásának lehetőségeit.
- A különböző népcsoportok békés egymás mellett élése.
- Tolerancia. A népek békés egymás mellett élésének, a különbözőségeknek és a másmilyenség elfogadásának fontossága.

1.2. Céljaink:
1. Nyílt, őszinte, demokratikus légkör kialakítására törekszünk, mely a tanítás-tanulás folyamatát, a társadalmi műveltség alapvető javainak elsajátítását kedvezően befolyásolják.
2. Az iskola célját, szerepét szolgáló nevelési feladatok megvalósítása érdekében szükséges, hogy működését korszerű pedagógiai elvek határozzák meg. A társadalom számára sokoldalúan fejlett személyiségekre van szükség, és ezen személyiségfejlesztéshez
alapozó szerepével az általános iskola és a gimnázium nyújt segítséget. Az iskola átfogja, befolyásolja a fiatalok egész élettevékenységét.
3. Az iskolába lépő kisgyermekben óvjuk, védjük és fejlesztjük tovább a megismerés, a
megértés és a tanulás iránti érdeklődését, nyitottságát.
4. A felső tagozatba lépő diákok esetében a biztonságérzet megőrzése mellett törekszünk
az egyre nagyobb arányú és egyre sokrétűbb önállóság kifejlesztésére. Mindeközben
megőrizzük a tanulás szeretetét, helyes értékrendet alakítunk ki és megtanítjuk a diákoknak a különbözőségek tolerálását. Felkészítjük a középiskolában való továbbtanulásra.
5. A gimnáziumban továbbtanuló diákok gondolkodásmódjában erősítjük a „tudás = érték” szemléletet, megismertetjük a társadalmi szerepekkel, felkészítjük a demokratikus
szellemiségű felnőtt létre.
6. A társadalmi jövőkép szempontjából olyan testben és lélekben harmonikus egyéneket
nevelünk, akik kiegyensúlyozott kapcsolatban állnak környezetükkel, képesek a társadalomba való beilleszkedésre.
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7. Célunk, hogy az intézményünkben tanuló, különböző képességű, érzelmi feltöltődésű,
testi fejlettségű és kultúrájú gyerekek személyiségük fejlesztésével, a jövő társadalmának hasznos, kiegyensúlyozott tagjai legyenek.
8. A tanulók képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok leküzdésével egyenlő lehetőségeket biztosítani az általános műveltség alapjainak elsajátításához.
9. Tanítványaink tudásának, képességeinek, egész személyiségének olyan irányú fejlesztése, amely fizikailag, és szellemileg egészséges, a környezetünkkel (természeti és társadalmi környezettel egyaránt) harmóniában élő felnőtté váljanak.
10. Közös, több évfolyamot, esetleg tagozatokat átfogó programok, események szervezésével olyan közösség építése, melyre visszagondolva büszkeség tölti el „öregdiákjainkat”.
11. Törekednünk kell arra, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és
kulturális gazdagság előnyei, és alakuljon ki a tanulókban a reális nemzetkép és kisebbségkép.
12. Törekednünk kell arra, hogy a tanulók felismerjék az előítéletek és a kirekesztés megjelenési formáit, és megismerjék a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok megsértésének jelenségét, és a jelenség elleni jogi, illetve egyéb
eszközeit.
13. Törekednünk kell arra, hogy a tanulók elfogadóak, segítőek legyenek sérült társaikkal,
tiszteljék emberi értékeiket.

1.3. Értékrendszerünk elemei:
Az egységes értékrendszert nélkülöző iskola olyan, mint sok egymás mellé tett fogaskerék.
Csak egységes egészbe állítva lesz működő, hasznos gépezet. Ezért törekszünk arra, hogy
iskolánkat egységes értékrendszer hassa át, pedagógiai munkánk minden elemét ezen értékek
felé való törekvés határozza meg.
Iskolánk tantestülete által fontosnak tartott és képviselt értékek:
1. a tudás tisztelete,
2. tudás utáni vágy,
3. folyamatos tanulás igénye,
4. aktivitás,
5. szorgalom,
6. érdeklődés,
7. őszinteség,
8. becsületesség,
9. tisztelet és megbecsülés
10. együttműködés,
11. felelősségvállalás,
12. megbízhatóság,
13. bizalom,
14. tolerancia,
15. empátia,
16. türelem,
17. kiegyensúlyozottság,
18. nyitottság,
19. jó kommunikációs készség,
20. rugalmasság,
21. eredetiség,
22. lojalitás
8
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2. Nevelési feladataink
2.1. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink:
A nevelés a pedagógus legfontosabb tevékenysége. A tanulók cselekedeteit, gondolkodásmódját, meghatározza az az értékrendszer, amelyet a nevelőtestület közvetít az iskola
befejezéséig. Mindez csak úgy valósulhat meg, ha biztosítjuk a tanulók értelmi, akarati, érzelmi, esztétikai, testi – összefoglalva: személyiségének - fejlődését, ezért elengedhetetlen:
1. Minden tanulónk számára biztosítani az alapkészségek elsajátítását, melyek a társadalomba való beilleszkedést, és további ismeretszerzés lehetőségét szolgálják.
2. Olyan szemlélet kialakítása, hogy a tanulás, a tudás értéket jelentsen a tanulók számára.
3. A szellemi munka és a szellemi értékek megbecsülésére történő nevelés.
4. Felkelteni tanulóinkban az ismeretszerzés vágyát.
5. Differenciált, korszerű, továbbfejleszthető alapműveltséghez juttatni diákjainkat.
6. Megismertetni a „tanulni tanulást”, az önálló ismeretszerzés alapjainak elsajátítását.
7. Változatos tanulásszervezési formákat kell alkalmaznunk. A frontális óravezetést váltsa fel a megismerő, felfedező, tevékenykedtető tanítás!
8. A tantárgyi ismeretszerzés gazdag tanulási források révén valósuljon meg. A tankönyv
mellett egyéb taneszköz, és más kiegészítő eszközök használata is elengedhetetlen
9. Olyan képességek birtokába juttatni a tanulót, amely továbbtanulását és önfejlesztését
lehetővé teszi.
10. Segítséget nyújtani abban, hogy az iskolai tanulmányok befejezése után mindenki képességeinek megfelelően tudjon a továbbtanulási lehetőségek közül választani.
11. A tanulás sikere nagymértékben függ az anyanyelv elsajátításának szintjétől. Ezért kiemelten kezeljük az anyanyelv oktatásának valamennyi területét, különösképpen a
szövegértés fontosságát és a kommunikációs képesség fejlesztését. Az anyanyelv szóbeli és írásbeli használatának (a helyesírás készségének) olyan szintű elsajátíttatása,
amely jól működő eszköze, és nem pedig akadálya a tantárgyak megértésének.
12. A diákok képességeinek sokirányú, személyre szóló fejlesztése, tudásuk és teljesítményük növelése olyan képzés megvalósítása révén, amelyben a gyerekek aktív részesei
az őket körülvevő világ megismerésének. A tantervi anyag feldolgoztatása oly módon
történjék, hogy közben folyamatosan fejlődjenek jártasságaik, készségeik, képességeik, gondolkodásuk, érzelemviláguk. Ennek a folyamatnak szerves része az önálló ismeretszerzés és az állandó önművelés.
13. Személyes példamutatással, céltudatos munkával irányítsuk tanítványaink jellemének
fejlődését.
14. Törekedjünk arra, hogy alakuljon ki sérült társaik iránti elfogadás, tisztelet.
15. Törekedjünk olyan érzelmek kialakítására, amelyek segítségével felismerik a körülöttük levő élő és élettelen világ szépségeit, és megtanulják ezen értékeket megóvni.
16. Tiszteletet ébreszteni az emberi - tárgyi-, művészeti- és az erkölcsi értékek iránt.
17. Elengedhetetlen, hogy kiemelt feladatként kezeljük az egészséges életmódra való nevelést, a testnevelés és sport sajátos eszközeivel fejlesszük a felnövekvő nemzedék
mozgás-, játék- és sportkultúráját, edzettségét és ezek iránti igényét.
18. A felnőtt életre való felkészítésben meghatározó jelentőségű a családi életre nevelés.
A család jelentősége meghatározó az egészséges személyiség fejlődésében. Segítséget
ad a gyermek megfelelő életrendjének, életmódjának kialakításában, megtanítja, hogyan kell a közösségben élni, segít ismerkedni a külvilággal, kapcsolatot teremteni a
felnőttekkel és társaikkal.
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19. A magyarok eredetéről, a honfoglalásról szóló mondák, a történelmi olvasmányokban
megjelenített élethelyzetek, a magyar népköltészet, népművészet alkotásainak ismerete, hazánk tájainak bemutatása révén tanítványaink ismerjék meg és vállalják múltunkat, ezeréves európai létünket, magyarságunkat.
20. A tanulók, szülők megismertetése a tantervi követelményekkel azért, hogy tudják, miért fontos a megtanulandó anyag, s melyek az eredményes tanulás normái és feltételei.
E feladatok megvalósítása iskolánk valamennyi pedagógusának folyamatos feladata.
Iskolánk támogatja, és teret biztosít olyan gyermekközpontú tanulásszervezési formának is,
amelynek alapja a team munkára épülő kooperatív tanulás.

2.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos céljaink, feladataink:
Célunk, hogy minden gyerek az iskolai közösség tevékeny, önszervező tagja legyen,
tudjon véleményt nyilvánítani, legyenek ötletei, javaslatai. Az iskolai életben törekedjék az
emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására. Képes legyen felelősségteljes
döntéseket hozni a saját és társait érintő kérdésekben. Ismerje fel saját helyét a közösségben
és felelősségét a közösségért.
Pozitív értékrendet magáénak valló kisebb közösségek, pl. osztályok, és nagyobb - pl.
évfolyamok, alsó-, felső- és gimnáziumi tagozat, és az egész iskola tanulóiból álló - közösségek szervezése, kialakítása, fejlesztése. E cél érdekében különböző rendezvényeket szervezünk: tanulmányi –és egyéb versenyek, papírgyűjtés, karácsonyi ünnepélyek, karácsonyi vásár, gólyatábor, szalagavató, sportnapok, tavaszi fesztivál,csapatépítő kirándulás.
Célunk, hogy a közösségi célokért tenni akaró, aktív gyerekekből álló, demokratikus
elvek alapján működő közösségeket hozzunk létre. Olyan közösségeket, amelyek tagjai ismerik és betartják az iskolai szabályokat, a házirendet, magukénak vallják az iskola értékrendjét,
óvják az iskola berendezéseit, eszközeit.
E cél érdekében feladatunk, hogy alakítsuk ki bennük az összetartozás érzését, erősítsük a közösségi tudatukat. Olyan osztályközösségeket fejlesszünk, ahol a gyerekek tisztelik
társaikat és a felnőtteket, elismerik egymás eredményeit. Elfogadják és tisztelik egymás személyiségét, toleránsak a problémával, küzdő társaikkal szemben, segítik őket a nehézségek
leküzdésében, az esetleges kudarcok elviselésében. Mivel iskolánk osztályainak némelyikében sajátos nevelési igényű gyerekek tanulnak, ezért különösen fontos szerepet kap a tolerancia, a másság elfogadása.

2.3. Gyermekvédelemmel, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel és
tanulási kudarcokkal küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program, tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeink

2.3.1. Gyermekvédelem
2.3.1.1. Helyzetelemzés
Az utóbbi évekre visszatekintve iskolánk tanulólétszáma 660 és 760 fő között változott. Minden évben kérvényeznek magántanulói státuszt külföldi tartózkodás, váratlan családi
esemény, élsportolói elfoglaltság vagy egészségügyi problémák miatt. Ezen tanulók lehetőségeikhez mérten eleget tesznek iskolai kötelezettségeiknek. Több esetben adott segítséget a
Családsegítő Szolgálat is.
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A tanulók családi háttere nagyon különböző. Egyre többen tartoznak az igen jó anyagi
körülményekkel rendelkezők körébe. Ez másfajta, néha még nehezebben megoldható nevelési
helyzeteket teremt. (Más értékrend, anyagi lehetőség, zsebpénz, divat, szórakozás)
Diákjaink 5-6 %-a él a létminimum határán. Ma is vannak munkanélküli szülők, rossz
lakáskörülmények között élők, mozgássérült, rokkantnyugdíjas családfenntartók.
Tanulóink kb. 50 %-a kapott az igényelhető tankönyvtámogatásból. A helyzet lassú
javulását jelzi, hogy egyre kevesebben kérnek rendkívüli segélyt kirándulásokra, nyári táborozásokra. A 2002-es évi 40 fő fölötti igény mára kevesebb, mint felére csökkent. A szülők
legnagyobb része figyelemmel kíséri gyermeke iskolai teljesítményét, de néha találkozunk
érdektelenséggel is.
Veszélyeztetett gyermekeink száma ritkán haladja meg a 20 főt. Az ő érdekükben
rendszeres a kapcsolattartásunk a gyermekjóléti –és családsegítő szolgálatokkal.
Hátrányos helyzetű tanulóink aránya 10 % körül mozog. A helyzetet kiváltó okok egy
részén nem tudunk segíteni (munkanélküliség, tartós betegség, alacsony jövedelem, csonka
család stb.). Segíteni a szülői felelősség erősítésében, a tanulók ellenőrzésében, továbbhaladásuk elősegítésében tudunk. További segítséget tudunk nyújtani rendszeres logopédiai foglalkozásokkal, fejlesztő pedagógusunk áldozatos munkájával, valamint az iskolapszichológusunk tevékenységével. (részképesség - fejlesztés, korrepetálás, stresszoldás, önismereti tréning stb.)
2.3.1.2. Az iskolai gyermekvédelmi felelős tevékenységi köre, konkrét tevékenységek
Az intézmény vezetőjének megbízása alapján ellátja az oktatási intézményben a gyermekvédelmi felelős munkakört.
Ennek keretében:
- Elősegíti az osztályfőnökök felderítő tevékenységét, segíti a veszélyeztetettség kritériumainak intézményi szintű meghatározását.
- Közreműködik az intézményi munkaterv gyermekvédelmi fejezetének tanévre szóló ütemtervének elkészítésében.
- Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az intézményben dolgozó pedagógusok
között.
- Szükség esetén az osztályfőnökökkel, vagy az ügyben illetékes védőnővel, gyermekjóléti
szolgálat munkatársával, családgondozóval stb. családlátogatásokat végez.
- Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett sajátkörű intézkedések kimerültek, az illetékes hatósági szerv segítségét kéri (Családsegítő Központ, Nevelési
Tanácsadó, stb.).
- Képviseli a gyermek érdekeit fegyelmi tárgyalásokon, más iskolába való átirányítási döntés
előtt.
- Gondoskodik a veszélyeztetett tanulók tanórán kívüli, szervezett foglalkozáson való részvételéről, szünidei elfoglaltságáról, segíti a pályaorientációt.
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- Rendszeresen kapcsolatot tart a települési gyermekvédelmi munkaközösség vezetővel, részt
vesz az általa szervezett munkaközösségi értekezleteken, továbbképzéseken.
- Rendszeres (havi) munkakapcsolatot tart fenn a települési Gyermekjóléti Szolgálattal.
- Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázati kiírásokat, és ezekről tájékoztatja a nevelőtestületet.
- Feladata elérni azt, hogy a pedagógiai programban és az iskola életében kiemelkedő helyen
szerepeljen a gyermekvédelem.
- Segíti az iskolavezetés döntéseit az ingyenes illetve tartós tankönyvek elosztásában.

2.3.2. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
Szociális inadaptáció (beilleszkedés nehézsége) gyűjtőfogalom: a magatartási rendellenességek tárháza.
Nincs olyan kritérium, amely alapján a magatartási zavart biztonságosan meghatározhatnánk,
illetve elkülöníthetnénk a normális viselkedéstől.
Vezető tünet alapján a viselkedészavar mindig az alkalmazkodás, a családba vagy közösségbe
való beilleszkedés nehézségét jelenti.
A nehezen nevelhető gyermekek közös sajátosságai:








viselkedésük nagyon eltér az adott életkorban megkívánható helyes viselkedéstől;
beilleszkedési, alkalmazkodási nehézségeik vannak az iskolában;
nem hatékonyak náluk az általában használt nevelési eljárások;
nem olyan fokú a magatartási problémájuk, hogy speciális, intézeti nevelés lenne
szükséges;
értelmi fejlettségük normális;
nehezen nevelhetőség gyakran együtt jár testi és pszichés tünetekkel;
általában nem felel meg a nevelési és oktatási követelményeknek, gyakori a teljesítmény-kudarc.

A nehezen nevelhetőség tünetei:




Agresszív támadó magatartás. Bátor, vakmerő fellépés, de mögötte magány, feszültség, szomorúság, szorongás van. Kompenzáció! — Lehetséges okok: érzelmi kielégítetlenség, durva bánásmód, az ismétlődő frusztrációk váltják ki az agressziót.
Regresszív védekező magatartás. Aktivitás hiánya, szorongás a szerepléstől, kudarckerülés, önállótlanság, feladathelyzetben erős szorongás — Ok: szorongás, félelem a
tárgyvesztéstől.
Az erkölcsi magatartás zavarai. Hazugság, csavargás, lopás, ha mértéke nem éri el a
kriminalitás fokát. Problematikus a megítélése. — Ok: súlyos emocionális helyzet.

Lehetséges okok:
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személyen belüli és környezeti tényezők kölcsönhatása, környezeti ártalmak






családi környezet ártó hatásai:
 családi szituáció nehézségei, család életkörülményei,
 nevelési hibák
 nevelés hiánya  elhanyagolt, magára hagyatott, kiszolgáltatott gyermek
 túl szigorú nevelés  szélsőséges indulatok, félelem, szorongás, agresszió
 kényeztető, mindent megengedő, elnéző nevelés  szorongó, önállótlan, passzív
gyermek, egoista, összeférhetetlen a közösségben
 következetlenség  következetlen, őszintétlen gyermek
 a családi nevelés nincs összhangban az iskolával (kettős nevelés)
 nem reális, túlzott igényeket támasztó nevelés  fáradtság, kimerülés, önbizalomvesztés a gyerekben,
 szülők személyiségjegyei, deviáns magatartásuk,
 a család és az iskola ellentéte,
 traumatizáló élmények
iskolai ártalmak (túl magas követelmények, túl szigorú magatartás, rossz módszerek, túlzott engedékenység, irányítás nélküli nevelés),,
gyermek kedvezőtlen társas pozíciója (ok és következmény is) ördögi kör lehet: iskolai
kudarc  peremhelyzet  énképére visszahat  nem motivált  még nehezebb a társas
beilleszkedés  teljesítménye csökken,
koragyermekkori enyhe idegrendszeri sérülés (terhesség alatt, szülés alatt, idegrendszeri
megbetegedés, trauma)  tűrőképessége gyengébb - ez lehet az alábbi tünetek hátterében:
hiperaktivitás, gyors fáradékonyság, fokozott érzelmi ingerelhetőség, mozgásos ügyetlenség, kritikai gondolkodás alacsonyabb szintje - minimális agyi károsodás (nincsenek regisztrálható specifikus neurológiai tünetek, átlagosan fejlett értelmi szint, de idegrendszer
funkcionális éretlensége)  kisebb tolerancia.

Magatartási problémákat előrejelző, odafigyelést igénylő gyermeki megnyilvánulások:
 a teljesítmény-visszatartás, az iskolával való szembefordulás jelei lehetnek:
gyakori hiányzások, a házi feladatok elkészítésének és az órára való felkészülésnek sorozatos
elmulasztása, rongálások az épületen belül, jelzések az iskolán kívüli kedvezőtlen eseményekről (pl. utcai verekedés, a kisebbek bántalmazása), jelzések a gyerekek iskolán kívüli kedvezőtlen kapcsolatairól (csellengő, idősebb fiatalok társaságának keresése);


a gyermek feszültségét, nyugtalanságát, kedvezőtlen közérzetét jelző megnyilvánulások:
mozgásos nyugtalanság, fokozott rohangálás, veszekedések, a konfliktusok számának emelkedése, a verekedések, a fizikai erőszak előfordulásának emelkedése, a sírás, érzelmi-indulati
kitörések gyakoribbá válása, a gyerekek egy részének passzivitásba, esetleg „passzív ellenállásba” vonulása;
 pszichikus zavar előrejelzői:
teljes érdeklődéshiány, elkülönülés a társaktól, gyakori hangulatváltozás, fokozott érzékenység, gyakori betegség, a játéköröm hiánya, a képzelet és a valóság közötti eltérés felfogásának
nehézsége, nagyfokú önbizalomhiány, jó értelmi képességek mellett gyenge teljesítmény;
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a tanulást nehezítő, akadályozó tünetek, amelyekre oda kell figyelni a teljesítménykudarcok megelőzése érdekében:
a figyelemösszpontosítás zavara, mozgásos nyugtalanság, a finommotoros mozgások összerendezésének nehézsége, írás és/vagy olvasás zavara , téri tájékozódás nehézsége, a rövididejű
és/vagy a megtartó (hosszú távú) emlékezet gyengesége, logikai feladatok, gondolkodási műveletek elvégzésének nehézsége, a nyelvi kifejezőkészség alacsony szintje, beszédhiba, a tanulási motiváció, érdeklődés hiánya, fokozott teljesítményszorongás;
 az érzelmi élet zavarára utaló jelenségek:
nyugtalan, túlmozgékony, figyelmetlen, szétszór, túlzottan fáradékony, visszahúzódó, fél (a
sötéttől, az iskolától, a társaitól, a feladattól stb.) támad, verekszik, bohóckodik, megszegi a
szabályokat.

A magatartási problémák egy része serdülő és ifjúkorban deviáns viselkedéssé válhat.
Deviáns magatartás: a társadalomban elfogadott jogi, erkölcsi és szokásnormáktól negatív
irányban eltérő megnyilvánulás, amely a normák megszegésében, az értékek elutasításában, a
velük való szembefordulásban jut kifejezésre.
deviáns jelenségek: antiszocialitás, öngyilkosság, alkoholizmus, drogfüggőségek, szexuális
aberrációk, kriminalitás, szélsőséges indulatok kiélése…
A deviáns személyiségfejlődés folyamat, több fázisa van: nem specifikus pszichés tünetek,
zavarok diffúz panaszok  veszélyeztetettség körvonalazódása  predeviáns állapot.
A pedagógusok az alábbi jegyek alapján figyelnek fel a deviáns veszélyeztetettségre:
 beszédstílus (szegényes szókincs, sztereotípiák, tartalmilag sivár kommunikáció, trágárság)
 megjelenés (tápláltság, elhanyagoltság, szélsőséges divatőrület)
 viselkedés (agresszív, támadó, magányosság, peremhelyzet, hiperaktivitás, szélsőséges
érzelmi reakciók, csavargás, teljesítményromlás)
Mit tehetünk?

prevenció

korrekció

Megelőző és segítő pedagógiai tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítunk a tanulói
személyiségi jogok tiszteletben tartására.
A pedagógiai tevékenységünk célja:
a gyermekbarát, gyermekekre figyelő pedagógia megteremtése.
A pedagógiai tevékenységünk feladatai:


A tanulók családi hátterének, társas kapcsolatainak feltérképezése, környezettanulmány készítése.
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A negatív viselkedési megnyilvánulások okainak felderítése, lehetőség szerinti orvoslása egyéni bánásmóddal, egyéni és csoportos pszichoterápiával, személyes beszélgetésekkel, példaadással, szeretettel, rendszeres pedagógusi-szülői együttműködéssel,
odafigyeléssel.



Családlátogatások, fogadóórák során a szülők nevelési gondjaihoz tanácsadás, a szülők erkölcsi támogatása.



A tanuló érdeklődési körének megfelelő tanórán kívüli és szabadidős foglalkozásokra
irányítás.



A kortárscsoport pozitív motiválásának pedagógiai felhasználása.



A Nevelési Tanácsadó és Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereitől segítség kérése; az együttműködési formák kialakítása.



Az iskolai pszichés ártalmak elhárítása (stressz, túl magas követelmények, túlzott engedékenység stb).



A mentális egészség kialakítása:



o

a jólét pozitív érzete,

o

a hit saját értékességükben és méltóságukban, valamint mások értékében,

o

a képesség, hogy megbirkózzanak gondolataikkal, életvezetési és kockázatvállalási nehézségeikkel,

o

a képesség kölcsönösen kielégítő személyes kapcsolatok kezdeményezésére,
fejlesztésére és fenntartására.

Szemléletformálás: azt kell elérni, hogy a különféle problémák miatt nehezebb helyzetben lévő társaik iránt elfogadók legyenek a gyerekek, a szülők.
Ezért meg kell ragadnunk minden lehetőséget és meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy a társadalmi értékrendbe beépüljön az eltérő viselkedés, gondolkodás létjogosultsága. Ennek következtében az egyének tudatába tartósan beépülnek olyan értékek, melyek a társadalmi együttélést jobbá, humánusabbá teszik.

2.3.3. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
Az oktatásnak szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a környezet megváltoztatásával
eltérő képességű gyerekek kerülnek az iskolába. A korábbi évekhez képest a kiemelkedő és a
gyenge képességű gyerekek száma jelentősen nőtt, míg az átlagos képességű réteg egyre szűkebb.
Az iskolák számára a másik nagy kihívás, amellyel meg kell birkózni, a részképességzavarok miatt tanulási nehézségekkel küzdő tanulók oktatása.
Ha az 1-8. évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi – a
Közoktatási Törvény 52.§ (7.) bekezdésében, valamint a Köznevelési törvény 27§ (7.) és (8.)
bekezdésében meghatározott időkeret terhére – lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két
alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt.
2.3.3.1. A tanulási kudarcnak kitett gyermekek
Célcsoportjai

jellemzőik, tüneteik

Részképesség-hiányosságokkal küzdő

Lemaradás a memoriterek tanulása terén, problémák a finommotorika, az írás, olvasás és számolás elsajátításánál.
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Organikus érettség szempontjából veszélyeztetett

Megkésett pszihomotoros fejlődés, hiperaktivitás, figyelemzavar, mozgáskoordinációs
problémák, érettlen önuralom.

Mentálisan retardált, pszeudodebil

Az értelmi fogyatékosság tüneteit mutatják, korosztályukhoz képest több évnyi a lemaradás.

Hátrányos szocio-kultúrális környezetben nevelkedő

Az egy főre jutó jövedelem nem éri el a létminimumot; a szülők iskolai végzettsége alacsony; a
családban tartósan beteg, vagy munkanélküli
hozzátartozó; háromnál több testvér.

2.3.3.2.A probléma következményei
2.3.3.2.1. A gyermeket érintő következmények
A tanulási nehézséggel küzdő gyermek figyelmetlen, gondolatai elkalandoznak, munkái rendetlenek, a mozgása összerendezetlen, ügyetlen. Teljesítménye ingadozó, nem képes
iskolaérett társaival azonos tempóban a tananyag elsajátítására, kitartó figyelemre, a kapott
feladatok önálló és helyes elvégzésére. Gyakran képtelen az irányítás elfogadására, a közösség normáinak átvételére, harmonikus kortársi kapcsolatok megtanulására.
A viselkedésbeli tüntetek nagyrészt másodlagosan, a teljesítménydeficit nyomán fejlődnek ki. A sok kudarc, meg nem felelés, a környezet felől érkező negatív értékelés, az
amúgy is nyugtalan, szétszórt gyereket agresszívvá teheti. Más esetben szorongóvá, visszahúzódóvá válhat, tétova és bizonytalan lesz.
2.3.3.2.2. A családot érintő következmények
A korai tünetek és tünetváltások még egy harmonikus családot is megviselnek, és egy
sor váratlan konfliktushelyzetet idézhet elő.
Gyakran negatív érzések kísérik a probléma megjelenését (csalódottság, érzelmi eltávolodás a
gyermektől), ill. szégyenkezés, agresszió, nemtörődömség a gyermeket nevelő intézmény
felé.
A váratlan anyagi terhek, a sok és nehezen tervezhető munkaidő kiesés a családi, baráti kapcsolatok beszűkülése, elszigetelődés mind-mind kísérő jelenségei lehetnek a problémának.
2.3.3.2.3. Az iskolát érintő következmények
2.3.3.2.3.1. A felzárkóztatási program alapelvei

Az iskolának tanórához kötötten és tanórán kívül egyaránt biztosítania kell a differenciált
fejlesztést, az individualizációt, a felzárkóztatást, a tehetség gondozását.
A készség, a képességfejlesztés, a pszichikus funkciók célzott tréningje, a gondolkozási
funkciók, a gondolkodás-fajták fejlesztése, a habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások
az iskola fontos céljává és feladatává kell, hogy váljanak.
Az iskola hozzáállásától, nevelésfilozófiájától, felelősségérzetétől, gondoskodó attitűdjétől,
a tanárok módszertani kultúrájának fejlődésétől várható, elvárható, hogy segítsen enyhíteni a
gyermekek szocio-ökonómiai státusának hatását, a fogyatékosságból adódó hátrányokat.
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A gyermeknek joga, hogy a képességének megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
Azért, hogy ténylegesen öröm legyen önmaga, szülei és az iskola számára, fejlesztésében,
nevelésében, oktatásában az individuális pedagógia stratégiájának és taktikájának alkalmazása
a kívánatos.
Ez nem csak szemléletváltozást igényel a ma iskolájától, hanem komoly elméleti és gyakorlati felkészülést.

2.3.3.2.3.2. A felzárkóztatás szervezeti keretei

A tanítók, tanárok, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus bevonásával
a.) 1-4. évfolyamon a tanórákhoz kapcsolódóan az alapkészségek, képességek fejlesztése
mellett a már kialakult zavarok korrekciója történik;
b.) 5-8. évfolyamon egyéni és csoportos korrepetálás, fejlesztő foglalkozások, mentálhigiénés gondoskodás folyik;
c.) a napközi és a tanulószobai foglalkozások ezt a munkát folyamatosan megerősítik.
2.3.3.2.3.3. A felzárkóztatás szervezési feladatai (a tevékenység tükrében)

a.) Tájékozódni kell a gyermek egyéni képességi szintjéről
 az elsős évfolyamok felmérése:
- az óvónők adatai, a tanítók közvetlen információi, a fejlesztő pedagógus csoportos mérési (az alapkészségek terén), a gyermekvédelmi felelős jelzési alapján
 a többi évfolyamok felmérése:
- a tanítók, tanárok, gyermekvédelmi felelős jelzési alapján
- a már korábban fejlesztésben részesült gyermekek nyomon követése,
továbbgondozása céljából
b.) Intézkedési terv készítése, amely tartalmazza a készség-képesség fejlesztésre, felzárkóztatásra, korrepetálásra szoruló gyermekek nevét és a problémafelvetést
c.) A differenciáldiagnosztika eszközeit felhasználva egyéni vizsgálatok végzése
d.) A minden körülményt figyelembe vevő ok feltárás és felmérés érdekében – szükség
szerint – kapcsolatfeltétel és együttműködés a nevelési tanácsadóval és a szakértői bizottsággal.
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fennáll a probléma

iskola

nincs probléma
problémás
gyerek

nevelési
tanácsadó

felmerül a
fogyatékosság
gyanúja

szakértői
bizottság

„más fogyatékosság”

megsegítés

magántanuló

befogadó
intézmény
(integráció)

A nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság együttműködése magatartási és beilleszkedési problémával, részképesség-sérüléssel,
ill. „más fogyatékos”-sággal küzdő gyermekek esetén.
e.) Az intézkedési terv és a felmérés után órarend készítése, amelyben rögzítésre kerül a
programban résztvevő gyermekek neve, a fejlesztés ideje, a fejlesztő órák száma. Ez
az órarend a gyermekek délelőtti tanítási óráikhoz igazodik, többletóraszámot számukra nem jelent.
f.) A diagnosztizálást alapul véve iskolai szinten alkalmazható koncepciók és stratégiák
kidolgozása, amelyek sikereket jelentenek az iskolai kudarcok visszaszorításában.
Ezek alkalmazása során a következő fontos alapelveket tartjuk szem előtt:
 vonzó iskolai környezet, gazdag, motiváló hatású infrastruktúra biztosítása;
 a gyermek optimális fejlődéséhez szükséges elfogadó, toleráns, segítőtámogató iskolai attitűd kialakítása, amelyben a pedagógus személye, viselkedése, életvitele követendő modell a gyermek részére;
 legyenek reális elvárásaink a gyermek képességeivel kapcsolatban;
 a gyermek segítése azon a készségek és képességek felfedezésében, kibontakoztatásában, ahol sikereket érhet el (transzferhatás fontossága);
 fordítsunk figyelmet önbizalmuk erősítésére, a nyíltabb befogadóképességre,
ezáltal előmozdíthatjuk a tanulás iránti pozitív beállítódást;
 egyéni tanulási útvonal kijelölése, amely az új tanítási-tanulási stratégiák alkalmazásával és harmonizációjával függ össze.
A fejlesztő munka alapvető megnyilvánulási formája a terápia.

Terápia
Prevenciós célú terápia

Direkt tüneti terápia
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A tanulási zavarok kialakulásáért felelős
pszichikus funkciók fejlesztésére irányul.
(szenzomotoros, perceptuomotoros készségek fejlesztése)

Az alapfunkciók megfelelő szintre emelése
mellett a már kialakult zavar korrekciója:
- diszlexiát,
- diszgráfiát,
- diszkalkuliát segítő program;
- tantárgyi korrepetálás
Játék
A fejlesztő pedagógia legfontosabb eleme, az alapvető pszichés funkciók fejlesztését célozzák. A gyermek alapvető tevékenysége és személyiségformáló eszköze.

2.3.3.2.3.4. A felzárkóztatás egyéb szervezeti feladatai

a) a szülők probléma érzékennyé tétele, együttműködésének megszervezése, bevonása a
fejlesztésbe
– az iskolának ismernie kell a szülők szükségleteit, igényeit, elvárásait az intézménnyel
szemben; tiszteletben kell tartani azt a jogát, hogy gyermeke iskolai nevelésének is aktív részese legyen;
– szükséges megismertetni a szülőkkel az iskola nevelésről, oktatásról szóló elképzeléseit, a gyermek speciális igényeinek kielégítési lehetőségeit;
– meg kell teremteni a folyamatos konzultációs lehetőséget, mert a tényleges együttműködés feltétele a sikernek, amely a gyerek optimális személyiségfejlődésében, az
együttnevelés sikerében realizálódik;
b) Adminisztrációs tennivalók
– regisztráció vezetése a Fejlesztési Naplóban
– egyéni fejlesztési lapok vezetése a felzárkózatásban, korrepetálásban résztvevő tanulókról
c) Gondoskodás a felzárkózató program személyi és tárgyi feltételeiről
– a felzárkóztató program rendszerének fejlesztésére, irányítására, végrehajtására vállalkozó pedagógusok elméleti és gyakorlati felkészítése, továbbképzése;
a pedagógusok így kapnak olyan tudásanyagot a kezükbe, melyek alkalmazásával
kompetencia-érzésük növekszik, sikerélményük motiválttá teszik őket arra, hogy saját
szándékukból kiindulva valósítsák meg a tanulók optimális fejlesztését
(továbbképzések: Montessori pedagógia, Sindelar terápia, alapozó-terápia, differenciált oktatás stb.)
– a diagnosztikus eszközök alkalmazása
 egy multikauzális intelligencia teszt (Snijders-Omen-féle, Wechsler-féle,
MAWI-GY tesztek). A részképesség mérésére igen jól alkalmazható, mivel
külön skálán kezeli az egyes képességeket, így minden egyes funkcióról kaphatunk információt
 speciális részterületet mérő tesztek (Bender, Frostig, GMP stb.)
– fejlesztő játékok és eszközök bővítése
A játék, mint tevékenység, a játék, mint gondolkodásmód, a játék, mint öröm és
társas kapcsolat, s végül a játék, mint életforma, mely életünket, a fejlődést, a felnőttek
és gyermekek létezési módját sok tekintetben meghatározza – ez a gondolkodásmód
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alapvetően meghatározza a fejlesztő programot. Ehhez azonban szükség van változatos
eszközöket kínáló játék-parkra.
– „Játszóház” kialakítása
A „Játszóház”-projekt tartalma szorosan összeegyeztethető a fejlesztő munkával.
Nincs még egy olyan eszköz a kezünkben, amellyel hatékonyabban tudjuk fejleszteni
gyermekeinket, mint a játék. A kognitív képességek mellett az érzelmi intelligenciát kiemelten fejleszti, amely megalapozza a gyermek számára a boldog, kiegyensúlyozott
élet lehetőségét.
A „Játszóház” létjogosultságát a szakmai érvek mellett az a tapasztalat is alátámasztja, hogy a gyermekek körében nagy igény van arra, hogy legyen egy olyan hely
számukra az iskolában, ahová betérhetnek, önfeledten játszhatnak. Betérhetnek a fejlesztésen túl a differenciát óravezetés keretén belül, az órák után, a napközivel párhuzamosan a szabadidős foglalkozásokon, de akár jutalomként is.
A projekt kiemelt célkitűzése, hogy a hagyományos eszköz- és játékkínálat bővítése mellett helyet kapjon az informatikai fejlesztő program is. Az információs kultúra
sokszínűsége, diszciplináris volta, változatos eszközei és módszerei adtak ötletet ahhoz,
hogy a felzárkóztatás terápiájában felhasználjuk az informatika nyújtotta számtalan lehetőséget. Olyan szoftverek készülnek már, amelyek kifejezetten a tanulási nehézséggel
küzdő gyerekek számára komplex fejlesztést kínálnak. (Kalandozások Informatikaországban; Keress, kutass, nyomozz; A kis íródeák; stb.)

2.3.4.Feladataink a tehetséggondozás területén:
Az egy osztályba kerülő tanulók csak életkorban állnak közel egymáshoz, ezen kívül
különbözőek adottságaikban, fejlettségükben, képességeikben, tudásukban, felkészültségükben, azaz fejlettségi mutatóikban, mindabban, ami kell ahhoz, hogy az iskolai követelményeknek sikerrel megfeleljenek. Eltér a tantárgyak iránti érdeklődésük, munkájuk eredménye,
teljesítményük szintje. Tanulóink egy része kimagasló eredményekre képes. Ők a kiemelkedő
képességűek, potenciális tehetségek.
A tehetség meghatározása egyben ki is jelöli feladatainkat:
…a tehetségen azt a velünk született, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos területén az átlagosat
messze meghaladó teljesítményeket tud létrehozni.
– A tehetség felismerésére különböző pedagógiai helyzeteket kell teremtenünk. Figyelünk azokra a tanítványokra, akik szüntelen kíváncsiak, kitartóak, nagyfokú a
szorgalmuk, „megszállottak”, a beszélt nyelvet magas szinten használják, kiemelkedő érvelési képességűek, gyors gondolkodásúak, erős a képzelőerejük, gyakran
kérdeznek, szenvedélyesen érdeklődnek egy vagy több tantárgy iránt, eredeti javaslataik vannak, ugyanakkor a rutinmunkában csekély az érdeklődésük.
–

Ne csak az elméleti tantárgyak követelményeit kiválóan teljesítők között keressük
a tehetséges tanulókat!

–

Oktatásunk tevékenységközpontú legyen, hisz a képesség a tevékenykedtetés során
fejlődik.

–

Minél többfajta foglalkozást biztosítsunk, hogy többfajta képességük fejlődjön,
ugyanis ezzel lehet a tehetséges tanulók számát sokszorozni.

–

Korán, az iskoláskor kezdő szakaszán kezdjük a képességfejlesztést, mert így jobb
eredményt érünk el.

–

A tehetség sokféle, ezért a tehetséggondozás az egész nevelőtestületünk feladata.
20

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

–

Heterogén összetételű osztályainkban a differenciált oktatás, az egyénre szabott
tudásanyag elsajátítása biztosítja a kiemelkedő képességűek optimális foglalkoztatását és fejlesztését.

–

Az egyén szintjéhez igazodó, speciális képzést szolgálják:
o a kötelező órákra épülő ún. szabad sáv tevékenységköre,
o a szakkörök,
o az egyéni pályázatok,
o tanulmányi versenyek,
o

a rendszeres gyűjtőmunka,

o a tudományos kutatás egy-egy módszerének megismertetése,
o megmutatjuk, hogy lehet a szakirodalmat önállóan feldolgozni, értelmezni.
A tehetséggondozás szervezeti kerete lehet a tanóra, vagy a tanórán kívüli foglalkozás.

2.3.5. A hátrányokkal küzdő gyermekek megsegítésére irányuló tevékenységeink:
A gyermekvédelmi felelős feladata, hogy minden év elején az osztályfőnökök segítségével
helyzetfelmérést végezzen.
– szükség esetén kapcsolatfelvétel a szülőkkel
(családlátogatás, illetve folyamatos kapcsolattartás mellett közös megoldáskeresés).
– hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók köre, a hátrány fajtái:
1. szociális,
2. tanulási,
3. egészségügyi,
A segítség lehetséges módjai:
Szociális hátrány esetén:
– a rászorultaknak rendszeres nevelési segély igénylésében segítségadás,
– ingyenes tankönyvellátás biztosítása - az ingyenes kategóriába be nem kerülő
– rászorultaknak, szociális hozzájárulás az anyagi lehetőségek arányában,
– étkezési támogatás igénylésére ösztönzés a rászorultság igazolásával,
– tanulmányi kiránduláshoz, táborozáshoz rendkívüli segély kérésére ösztönzés a szülőknél,
– pályázatfigyelés és írás
21

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Tanulási nehézségek esetén:
– az iskola segítő szakembereket alkalmaz (pl.: fejlesztő pedagógus),
– igénybe veszi s Nevelési Tanácsadó logopédiai szolgáltatását,
– év elején szűréssel meghatározzák a rászorultak körét, majd folyamatos egyénre szabott
fejlesztési programmal segítik a tanulókat, valamint tantárgyi korrepetálást is végeznek,
–

probléma esetén szakvizsgálatra küldi a gyermeket, hogy a számára leginkább megfelelő
oktatási formában képezhessék,

Egészségügyi hátrány esetén:
– figyelembe veszi a tanuló problémáját, esetleg konzultál szakemberrel
– szükség esetén magántanulói státuszt biztosít, konzultációs lehetőséggel,
– egyénre szabott követelményrendszer és fejlesztési terv az érintett tanulóknak.
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2. 4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációja
(2011.évi CXC. törvény 4.§; 2/2005 (III.1.) OH rendelet; 32/2012 (X.8) EMMI-rendelet
alapján)
Intézményünk a 2010-2011-es tanévtől valósítja meg - a fenntartó iskolafejlesztési koncepciójával összhangban – testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), az enyhén értelmi fogyatékos és a
pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai integrációját.
1-8. évfolyamon a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), az enyhén értelmi fogyatékos és a
pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók, gimnáziumban a testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), és a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók integrációját valósítjuk meg.

2. 4. 1. Általános elvek:
Tudatos integráció akkor valósul, meg ha
– a sérülés tényével, mértékével, a fejlesztés irányával és lehetőségeivel a pedagógusok és a szülők tisztában vannak,
– biztosított a szakember, a gyógypedagógus folyamatos jelenléte, megvalósul a
szakszerű habilitáció, rehabilitáció,
– az integrált tanuló fejlődése objektíven, meghatározott időnként ellenőrizhető.
– Az iskola dokumentumai (Alapító okirat, P.P. IMIP) tartalmazzák az integrációval
kapcsolatos elveket, tartalmakat.
A pedagógiai programunk módosítása során figyelembe vesszük a közoktatási törvény, a
NAT és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiben foglaltakat.
Az Irányelvekben foglaltak alapján cél, hogy:
– A mozgáskorlátozott, az enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavarral
küzdő tanulók fejlesztése a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a sérült tanulók önállóságának fejlesztését, a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést.
– Az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez.
– Valósuljanak meg, váljanak az iskola pedagógiai programjának, tanítási gyakorlatának tartalmi elemévé a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák.
– A mozgáskorlátozott, az enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavarral
küzdő tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés tartalma ne terhelje túl, az alkalmazott módszerek egyéni lehetőségeikkel összhangban legyenek.
A sajátos nevelési igényből (SNI) adódó fejlesztés, a szükséges kompenzáció megvalósulásának érdekében a mozgáskorlátozott és az enyhén értelmi fogyatékos, és a pszichés fejlődési
zavarral küzdő tanulók – közoktatási törvénynek megfelelően - heti órakeretük 15-40 %- nak
megfelelő óraszámban rehabilitációs célú fejlesztő terápián, az egyéni képességfejlesztést, a
sérülésből adódó hiányok kompenzálását szolgáló rehabilitációs foglalkozásokon vesznek
részt.
A rehabilitációs fejlesztést szakirányú végzettségű gyógypedagógus végzi.
A gyógypedagógiai hátteret - utazó gyógypedagógus bevonásával – a fenntartó biztosítja.

2. 4. 2. Rehabilitációs foglakozások
A habilitációs, rehabiltációs tevékenységek célja, hogy:
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– A mozgáskorlátozott és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók sérült funkcióinak
helyre állítása, újak kialakítása.
– A meglevő funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében, illetve a különféle
funkciók egyensúlyának kialakítása.
– A szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása.
A sikeres együttnevelés érdekében:
– A mozgáskorlátozott, az enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavarral
küzdő tanulók számára biztosítani szükséges a speciális tantervet, tankönyveket,
tanulási segédleteket, speciális gyógyászati, életvitelt segítő technikai eszközöket.
– Biztosítani kell az egyéni tanulási utakat, lehetőségeket.
– Szükség esetén, a szakértői véleményben foglaltak alapján lehetőség adódik egyes
tantárgyak értékelése alóli felmentés alkalmazása.
– Szükséges figyelmet fordítani a szülők szemléletének alakítására, az elfogadó attitűd kialakítására.
– Kiemelt figyelmet kell fordítani a diákok érzékenyítésére, a segítő, támogató, elfogadó szemlélet kialakítására
– Elengedhetetlen a pedagógusok szemléletének alakítása (elfogadás, tolerancia,
empátia) módszertani felkészítésére, továbbképzések segítségével.

2. 4. 3. A pedagógus az integrált nevelés, oktatás során:
– A tananyag tartalmak meghatározásánál, a tananyag feldolgozása során figyelembe
veszi a mozgáskorlátozott az enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók sajátos jellemzőit.
– A gyógypedagógussal együttműködve egyéni fejlesztési tervet készít, egyéni haladási ütemet biztosít a sérült tanulók számára.
– A tanulásszervezés során igazodik az egyéni sajátosságokhoz, differenciált munkaformákat alkalmaz.
– Igazodik az eltérő képességekhez, viselkedésekhez.
– A tanórai foglakozások során épít a szakértő véleményekben foglaltakra.
– Együttműködik a segítő szakemberekkel, a gyógypedagógus javaslatait beépíti a
tanítási folyamatba.

2. 4. 5. A gyógypedagógus az integrált nevelés, oktatás során:
– Együttműködik a pedagógussal, segíti a pedagógiai diagnózis, a szakértői vélemény értelmezését.
– Segíti a mozgáskorlátozott, az enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési
zavarral küzdő tanulók egyéni igényeihez szükséges optimális környezet kialakítását.
– Segítséget nyújt a speciális segédeszközök kiválasztásában, beszerzésében.
– Figyelemmel kíséri a mozgáskorlátozott, az enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók haladását, javaslatot tesz a fejlesztés irányára.
– Együttműködik az egyéni fejlesztési tervek összeállításában.
– Egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő tevékenységeket végez.
– Együttműködik a pedagógusokkal, a tantestülettel.
– Kapcsolatot tart a szülőkkel.

2. 4. 6. Kiemelt fejlesztési feladatok
Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók esetében kiemelt fejlesztési feladatot
jelent:
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– Az énkép, önismeret fejlesztése, különös tekintettel az elfogadás, önelfogadás fejlesztésére, az elért sikerek, eredmények értékként kezelésére, és az önmagához
mért fejlődés értékelésére.
– Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése. A mozgáskorlátozott, az enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók információszerzésben és adásban jelentkező hátrányait csökkentheti az informatikai, elektronikus eszközök, a média tudatos használata. A számítógép írástechnikai segédeszközként is jól használható az arra szoruló tanulók esetében.
– Tanulásmódszertan fejlesztése, kiemelt tekintettel az önálló tanulás technikáinak
kialakítására, a tapasztalati alapozás és az egyéni tanulási út biztosítására.
– Testi, lelki egészség fejlesztése, melynek során törekedni kell, hogy a mozgáskorlátozott, az enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók – egyéni lehetőségeikhez mérten - minél jobban megismerjék sérülésük okát,
annak következményeit, optimális fejlődésük lehetséges irányait. Ismerjék fel saját értékeiket.
– Felkészülés a felnőtt lét szerepeire, kiemelt tekintettel a – lehetőségekhez mért –
önállóság elérésére, és a sérüléssel összhangban lévő továbbtanulás segítésére, a
tudatos pályaválasztásra.

2. 4. 7. Mozgáskorlátozott tanulók
A mozgáskorlátozott tanulók esetében az önállóság, a mozgásos tevékenységek, a mozgásos
tanulás lehetősége módosul. Mások a lehetőségei, a környezetéről, saját magáról szerzett tapasztalatai. Nevelési feladataikat meghatározza a hely és helyzetváltoztatási lehetőségei, az
önkiszolgálás, a tárgy és eszközhasználat a grafomotoros teljesítmények szintjei. Mindezek az
iskolai képzés teljes ideje alatt szükségessé teszik az egyénre szabott módszerek, technikák,
eszközök alkalmazását.
A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei:
– Törekedni kell a sérülésből adódó hátrányok csökkentésére.
– A fejlesztés mindig az egyéni sajátosságoknak megfelelően történjék.
– A mozgásnevelés feladatait ne az életkor, hanem a sérülés súlyossága határozza
meg.
– Kiemelt feladat az önállóságra nevelés, a felkészítés a felnőtt lét szerepeire.
– Szükséges az akadálymentes környezet biztosítása.
– Kiemelt figyelmet kell fordítani a reális énkép, önismeret, elfogadás kialakítására.

2. 4. 8. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő. A kifejtett alapelveken túl,
együttnevelésükhöz szükséges a megfelelő gyógypedagógus foglakoztatása, a speciális tanterv, tankönyv használta.
Az iskola helyi tanterve részletesen tartalmazza – évfolyamokra lebontva - az enyhén értelmi
fogyatékos tanulókra vonatkozó tartalmakat, követelményeket.

2. 4. 9. A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók
A súlyos tanulási, beilleszkedési, magatartás, figyelem és a részképesség zavarral küzdő tanulók esetében nem, vagy nehezen határozhatók meg egységes jellemző jegyek, tünetek.
A megfogalmazott elvek az egyéni sajátosságok, lehetőségek tükrében értelmezendőek.
A magatartás és figyelemzavarral küzdő tanulók esetében törekedni célszerű:
– Egyénhez igazított követelmények, elvárások megfogalmazására.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Egyéni lehetőségekhez igazított következetes szokásrend kialakítására.
Változatos tanulási környezet kialakítására.
Törekvés a szabályok kialakítására, azok belsővé válásának segítésére.
A belátásra épülő nevelési helyzetek teremtésére, resztoratív technikák alkalmazására.
A tanuló viselkedéséhez igazított, a pozitívumokat kiemelő visszajelzések alkalmazására.
Az önmagához mért fejlődés segítésére gyakori pozitív visszajelzésekkel.
A művészetekben (dráma, tánc) rejlő lehetőségek tudatos felhasználására.
A tanuló optimális helyének megválasztására
Együttműködésre a kortárscsoporttal, a családdal.
Együttműködésre segítő szakemberekkel, szervezetekkel.

A részképesség zavarral (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulai) küzdő tanulók fejlesztésének elvei:
– A tanulók fejlesztése gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus közreműködését igényli.
– A tanulók fejlesztése differenciáltan, egyéni haladási ütemben, egyéni fejlesztési
elv alapján történik.
– Diszlexia, diszgráfia esetén szükséges a lassított tempójú, egyéni sajátosságokhoz
igazított olvasás, írás tanítás lehetőségének biztosítása, az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése.
– Kompenzáló technikák kialakítása és alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása
során.
– Szükség esetén speciális eszközök (auditív eszközök, gépi írás, szövegszerkesztő,
helyesírás ellenőrző programok) használatának biztosítása.
– Diszkalkulia esetén kiemelten szükséges az észlelés, érzékelés, emlékezet, gondolkodás összehangolt fejlesztése, a téri relációk fejlesztése, a szerialitás erősítése.
– A tanulási helyzetek során a tapasztalás, a manipuláció, a matematikai eszközök
használatának előtérbe helyezése szükséges.
– Egyéni szükségletekhez igazított gyakorlási lehetőség biztosítása.
– Szakértői vélemény alapján az értékelés alóli felmentés alkalmazása lehetséges.

2. 4. 10. A NAT alkalmazása a helyi tantervben
Az integráltan nevelt mozgáskorlátozott, az enyhén értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési
zavarral küzdő tanulókra vonatkozó speciális ajánlásokat a helyi tanterv tartalmazza.

2.5. A szülők, tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái,
kapcsolattartás

2.5.1. A kapcsolattartás a szülőkkel, szülői szervezettel
Az iskola nevelő-oktató munkájának eredményességét alapvetően meghatározza, az
iskola és a szülői ház kapcsolattartása. A szülő elképzelései, „igényei” alapján választ gyermekének iskolát.
Az együttműködés másik feltétele a szülők rendszeres tájékoztatása.
A jó kapcsolat érdekében az iskola a szülőket rendszeresen tájékoztatja az iskola életéről, eseményeiről lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a szülők észrevételeiket, javaslataikat, kéréseiket, véleményüket az iskolával közölhessék. A jó együttműködés feltétele, hogy a szülő
bizalommal fordulhasson az iskolához.
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A szülő és az iskola kapcsolattartásában döntő fontosságú szerepe van az osztályfőnöknek.
2.5.1.1. Osztályok szülői munkaközössége
Iskolánkban évente három alkalommal központilag szervezett szülői értekezletet tartunk. Az első értekezleten a szülők megválasztják az osztály szülői munkaközösség vezetőségét, amely 2 vagy 3 tagból áll. Ha év közben komoly nevelési problémák merülnek fel az osztályban, bármelyik SZMK tag kezdeményezheti a rendkívüli szülői értekezlet összehívását.
Erre az osztályfőnököt vagy az osztályban tanító tanárokat meg kell hívni.
2.5.1.2. Az iskolai szülői munkaközösség, szülői fórum
Tagjai az osztály SZMK képviselői. A tagok maguk közül választanak elnököt és elnökhelyettest. Az iskolai SZMK minden hónap utolsó csütörtökjén ülésezik. Az iskola éves
programját az SZMK elnöke megkapja.
Az iskolai SZMK elnöke a tanulók, vagy a szülők nagyobb közösségeit érintő kérdésekben közvetlenül az igazgatóhoz fordulhat. Az SZMK elnöke az iskolavezetés kibővített
ülésein részt vehet.
2.5.1.3. Fogadó órák
Iskolánkban évente kétszer - valamennyi pedagógus részvételével – központi fogadóórát tartunk. Ezen fogadóórák időpontja nem esik azonos hónapra a szülői értekezletek időpontjaival. A központi fogadóórákon kívül valamennyi pedagógus – félévenként váltakozva,
az órarendjéhez alkalmazkodva – felkínál heti egy órát, mely idő alatt előzetes egyeztetés után
fogadja a szülőket.
2.5.1.4. A szülőkkel való kapcsolattartás kialakult formái
A szocializáció elsődleges színtere a család. Itt szembesülnek először a gyerekek a követelményekkel, az elvárásokkal, az egymáshoz közelíthető érdekekkel. Az iskola folytatja az
értékszocializációs folyamatot. Szeretnénk elérni, hogy a családi és az iskolai követelményrendszer közel kerüljön egymáshoz. Ennek érdekében a szülőkkel is megismertetjük iskolánk
nevelési-oktatási célkitűzéseit, fontos tennivalóikat, valamint az adott tanévre érvényes feladatainkat. Ezért érezzük fontosnak, hogy nevelési céljainkat közelíthessük egymáshoz.
A tanulmányi munka az elsődleges a szülő-pedagógus kapcsolatban, az iskola alapvető
funkciójának megfelelően. Azonban az igények szerint a viselkedés és magatartás formálása,
általában a nevelési szint emelése, az eddiginél nagyobb figyelmet kell,hogy kapjon.
2.5.1.4.1. Ellenőrző, Tájékoztató füzet, digitálisnapló
A felsoroltak a szülő - pedagógus kapcsolattartás írásos formáinak eszközei. Az ellenőrzőbe, tájékoztató füzetbe és a digitálisnaplóba történő bejegyzésekkel a pedagógus tájékoztatja a szülőt a tanuló előmeneteléről, magatartásával, szorgalmával kapcsolatos észrevételeiről. A szülő kísérje figyelemmel a bejegyzéseket, papíralapon aláírásával jelezzen vissza a
pedagógusnak.
A szülők hiteles tájékoztatásához hozzátartozik, hogy az osztályzatok az értékeléssel
egy időben a naplóban, digitálisnaplóban és az ellenőrzőben is megjelenjenek. Az ellenőrzőbe, tájékoztató füzetbe a dicséretek is bekerülnek. Szükség esetén az írásos értesítési formák
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mellett más módon is gondoskodhat (telefon, hivatalos levél, családlátogatás) a pedagógus a
szülő mielőbbi értesítéséről.
Értesítés elsődleges eszköze a digitálisnapló.
2.5.1.4.2. Tájékoztatás a tanév rendjéről, programjáról, eredményekről
Iskolánknak jól működő, naprakész, széleskörű tájékoztatást nyújtó honlapja minden
szülő, diák és érdeklődő számára biztosítja az iskolai alapdokumentumok, folyamatok megismerését. Iskolánk honlapja: www.klebi.hu
2.5.1.4.3. Rendezvények
Az osztályokban és az iskolában szervezett nem tanórai események, rendezvények (iskolai ünnepség, nyílt hét, szalagavató és gólyabál, iskolai farsang, főzőverseny, klubdélután)
nyitottak, ezeken a szülők részt vehetnek.

2.5.2. Kapcsolattartás a diákokkal, diákönkormányzat
A diák az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat az őt érintő kérdésekről. Célunk, hogy a tanuló tanáraival, osztályfőnökével folyamatosan nyílt kommunikációt folytasson. A kapcsolattartás lehetséges formája a DÖK, amelyet a diákok saját
kezdeményezésükre hoznak létre.
2.5.2.1. Jogi háttér
A diákönkormányzat a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban mindenkor nyilvántartott tanulók jogainak, kötelességeinek gyakorlására, érdekképviseletére létrejött
diákszervezet, amelyet jelenleg 2011. évi CXC. törvény 48. §-a és a 20/2012 EMMI rendelet120.§ szabályozza.
A Diákönkormányzat
- a saját maga által kidolgozott működési szabályzat;
- az iskola szervezeti - és működési szabályzata alapján működik.
2.5.2.2. Szervezeti felépítése
2.5.2.2.1. Osztályközösségek:
Tagjai: az adott osztály tanulói
Vezetője: az osztály által demokratikusan választott két képviselő. A diákönkormányzati képviselőket a jelentkezők közül a tanulóközösségek tagjai - titkos szavazással -, egyszerű többséggel egy évre választják meg.
2.5.2.2.2. Diáktanács:
Tagjai: a diákönkormányzati képviselők (5. osztálytól fölfelé),
Vezetősége: az iskolai diákönkormányzat vezetőségét a diákönkormányzat tagjai egyénileg,
titkos szavazással választják meg egy évre. A diákönkormányzat vezetősége négy főből áll:
- diákelnök (a diákönkormányzat diák vezetője)
- alelnök
- titkát
- jegyzőkönyv vezető
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A vezetőség üléseit két hetenkénti rendszerességgel tartja, az ülések nyilvánosak. A diákönkormányzat üléseiről írásos emlékeztető készül.
A diákönkormányzat vezetőségének feladata:
-

megválasztja a diákönkormányzatot képviselő személyeket az iskola vezetőségével, a
nevelőtestülettel való kapcsolattartásra;
javaslatot tesz a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus személyére, akit ezzel
a feladattal az igazgató bíz meg;
elkészíti a diákönkormányzat éves munkatervét;
megbízatásának lejárta előtt két héttel megszervezi az új vezetőség megválasztását;
csatlakozhat a diákönkormányzatok területi vagy országos szervezetéhez, szövetségéhez;
egy tanítás nélküli munkanap programjáról a diáktanács dönt

A diákönkormányzat érdekeit a nevelőtestületben a diákönkormányzat felnőtt vezetője képviseli.

2.6. Egészségnevelési program

2.6.1. Jogi háttér
2011évi.CXC. Törvény 62.§ (1) bekezdése
46/2003. (IV. 16.) sz. Országgyűlési határozat
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet

2.6.2. Az egészségnevelési program céljai
Az egészségnevelés átfogó célja a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakítása annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden tagja
legyen képes:
 folyamatosan nyomon követni saját egészségi állapotát,
 érzékelni a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából
fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat,
 képessé váljon az egészség megőrzésére, valamint a veszélyeztető hatások
csökkentésére.
A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az egyénnek
vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a
környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat. Az egészséget tehát alapvetően, mint
a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív
fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen a nevelési rendszer egészét érintő kötelezettség, ezért az iskola egészségnevelési programja megjelenik az intézmény egész tevékenységés hatásrendszerében, így különösen:
- a különböző tanórákon,
- tanórán kívüli foglalkozásokon,
- célzott tevékenységekben (pl. elsősegélynyújtó tanfolyamokon, versenyeken
való részvétel),
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- a mindennapos testnevelés foglalkozásain,
- az intézmény iskola-egészségügyi ellátásában.

2.6.3. Az egészségnevelés részfeladatai:
Az életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva a tanulókkal meg kell ismertetni:
- az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés
- környezet kölcsönhatásainak törvényszerűségeit,
- az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet megteremtésére vonatkozó tudnivalókat,
- a személyes testi és lelki higiénés ismereteket,
- a testmozgás és a sport egészségmegőrző szerepét,
- a stresszhelyzetek megelőzésének, megoldásának és a konfliktusokkezelésének módszereit,
- a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi érintkezés útján erjedő betegségek
megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat,
- a szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait, és a rászokás elkerülésének módját,
- a balesetmentes közlekedés elméletének és gyakorlatának alapjait,
- az elsősegélynyújtás elméletének és gyakorlatának alapjait,
- az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és lehetőségeit,
- az egészséggel összefüggő etikai alapokat,
- az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében köteles gondoskodni a könnyített
testnevelés szervezéséről.
Az egészségnevelés kiterjed a betegségek, illetve a kórmegelőző állapotok megelőzésével és korai felismerésével kapcsolatos tudnivalók, módszerék ismertetésére is. Ennek során
hangsúlyozni kell az egyén lehetőségeit és felelősségét egészsége megőrzésével kapcsolatban.

2.6.4. Az egészségnevelés színterei
2.6.4.1. Tanórai oktatásszervezésben
- különböző tantárgyakba ágyazottan, helyi tanterv által kínált, a témával foglalkozó
tananyag részletes, változatos feldolgozása,
- elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése,
- felkészítés az egészséget veszélyeztető helyzetek megelőzésére, kezelésére,
- testnevelési órákon, a mindennapos testedzés során a rendszeres mozgás iránti igény
felkeltése, a sport, mint örömforrás gondolat megfogalmazása.
2.6.4.2. Tanórán kívüli szervezésben
- részvétel az iskola-egészségügyi szolgálat rendszeres vizsgálatain, védőoltásain,
- részvétel az iskola-egészségügyi szolgálat által szervezett tájékoztató, illetve ismeretterjesztő előadásokon,
- részvétel elsősegélynyújtó tanfolyamokon, versenyeken,
- egészségmegőrzéssel kapcsolatos témák feldolgozása az iskolaújságban és iskolarádióban,
- interjúk, felmérések készítése az iskola partnerei és az egészség viszonyáról,
- a kívánatos higiéniai szokások kialakítása, begyakoroltatása a nevelés teljes időkeretében,
- az egészséges táplálkozási szokások kialakítása az iskolai étkeztetésben, lehetőség
szerint az iskolai büfé bevonásával, a kínálat esetleges átalakításával,
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- helyes táplálkozási szokások kialakítása kirándulások, táborozások alkalmával,
- a kiegyensúlyozott életritmus (munka és pihenés váltakozása) kialakítása,
- az időjáráshoz alkalmazkodó öltözködési szokások megismertetése,
- a baleset-megelőzéssel, szenvedélybetegségek prevenciójával kapcsolatos szabadidős
programokon való részvétel,
- kirándulások rendszeres szervezése (erdei iskola, osztálykirándulások, sítúra, vízitúra, kerékpáros túrák, természetjárás, nyári táborok.

2.6.5. Együttműködés:
2.6.5.1. Iskolán belüli együttműködés
- egészségnevelési vonatkozásban az iskola minden tanárának kötelessége a megfelelő
információcsere és a példaértékű életvitel,
- az iskola pedagógusainak feladata, hogy minden kínálkozó alkalommal felhívják a
diákok figyelmét az egészséges életmód fontosságára,
- az iskola folyamatosan együttműködik egészségnevelési kérdésekben a szülőkkel,
- iskolapszichológus, gyermekvédelmi-felelős segít a stresszoldásban, konfliktuskezelésben.
2.6.5.2. Iskolán kívüli együttműködés
Az intézmény szoros kapcsolatot tart fenn az iskola-egészségügyi szolgálattal, melynek
keretében:
- biztosítja az életkornak megfelelő szűrővizsgálatokat,
- biztosítja az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat, illetve azok megtörténtének és
eredményességének vizsgálatát, továbbá a kampányoltásokat,
- lehetővé teszi a pályaválasztási tanácsadás egészségügyi feladatait, a beiskolázás
előtti vizsgálatokat,
- elősegíti a veleszületett rendellenességgel élők, krónikus megbetegedésben vagy testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban szenvedők - a háziorvossal történő együttműködésen alapuló - fokozott ellenőrzését, lelki gondozását és az egészséges közösségekbe történő beilleszkedését,
- a harmonikus testi és lelki fejlődést veszélyeztető körülmények, (alkohol, dohányzás
vagy drogfogyasztás) észlelése esetén a szülőkkel és a pedagógusokkal történő konzultáció után tanácsadást biztosít, szükség esetén intézkedést kezdeményez,
- ellenőrzi a közegészségügyi követelmények érvényesülését az elméleti és gyakorlati
képzésre szolgáló helyiségekben, továbbá szabadtéri foglalkoztatási és rekreációs területeken, az intézményben folyó étkeztetést, az alkohol, és a dohánytermékek fogyasztására vonatkozó szabályok betartását, a tanulók pszichológiai állapotát, terhelhetőségét.
- megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket fertőző megbetegedés esetén,
- biztosítja az intézményben az iskolaorvosi és fogorvosi ellátás feltételeit. Az intézmény az iskola-egészségügyi szolgálattal együttműködve kiemelt figyelmet fordít a
gyermekek egészségét veszélyeztető tényezők megelőzésére, felismerésére és megszüntetésére. Ennek érdekében együttműködünk a közoktatási, a szociális és családsegítő, valamint a gyermekvédelmet ellátó intézményekkel, személyekkel, és szükség
esetén megfelelő intézkedést kezdeményezünk.
Az iskola kapcsolatot tart a rendőrséggel, baleset-és drogmegelőző programok, közlekedésbiztonsági és ügyességi versenyek szervezésével kapcsolatban.
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2.6.6. A mindennapos testedzés
2.6.6.1. A mindennapos testedzés iskolai rendszere:
A sport, a testedzés, a rendszeres mozgás elengedhetetlen része az egészség megőrzésének, fenntartásának és a lelki szellemi jól-létnek. Iskolánk életének alapvetően fontos részét
jelenti a mindennapos testnevelés, különös tekintettel az iskola profiljára és kiemelkedő körülményeire.
2.6.6.2. A mindennapos testedzés célja:
- a rendszeres testmozgás igényének felkeltése a tanulókban,
- a pontosságra, önfegyelemre, szabálytartásra való nevelés,
- a fizikai erőnlét, az ellenálló képesség növelése,
- a testi és lelki egészség fontosságának, összefüggésének felismertetése,
- a térbeli biztonságos tájékozódás és mozgáskoordináció fejlesztése,
- a saját valamint mások testi épségére való odafigyelés képességének elmélyítése,
- minél változatosabb mozgásformák megismertetése,
- a sporttevékenységekkel kapcsolatos szokások megismertetése,
- a testmozgással összefüggő higiéniai szokások gyakoroltatása,
- a fizikai állapotfelmérések kapcsán a reális önismeret elősegítése, az egyéni fejlődés
mutatóinak értékelése.
2.6.6.3. A mindennapos testedzés színterei iskolánkban:
A mindennapos testmozgás szervezési, megjelenési formáinak alapját köznevelési törvény 97.§ (6), közoktatási törvény 48.§ (1), 52.§ (10) és az 53. §(9) bekezdései képezik, pedagógiai programunkba ezek alapján építettük be.
- A három órát meghaladó napközis vagy tanulószobai foglalkozás részeként, ha az
időjárás engedi, legalább 45 perces játékos testmozgást szervezünk./ tanórán kívüli
sportköri foglalkozások széles palettájú kínálata a DSE szervezésében
- Harmadik és ötödik évfolyamon tanulóink kötelező úszásoktatásban részesülnek
- gyógytestnevelés: heti egy alkalommal tornateremben, egy alkalommal uszodában, a
PSZSZ: által biztosított gyógytestnevelő szervezésében.
2.6.6.4. A tanulók fizikai állapotának mérése
Minden évfolyamon évente kétszer fizikai állapotfelmérést végzünk tanulóink körében.
2.6.6.4.1. Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének célja:
- a tanulók testi-fizikai fejlődése nyomon követése 1-13. osztályig
- a pillanatnyi fizikai állapot rögzítése, a korábbi állapottal, valamint az adott életkori
sztendertekkel történő összehasonlítás lehetőségének biztosítása.
- az adatok nyilvántartása
A mérést végző tanár a tanulókról egy nyilvántartást vezet a fejlődés nyomon követése, az
esetleges hiányosságok feltárása, valamint a célirányos fejlesztési tanácsadás érdekében
2.6.6.4.2. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek:
Alsó tagozaton
1. Az általános fizikai teherbíró-képesség mérése: 5 perc futás, illetve kocogás.
2. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése: helyből távolugrás.
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3. A hasizmok erő-állóképességének mérése: hanyattfekvésből felülés és
visszaereszkedés maximum 1 percig.
Felső tagozaton
1-3. Az alsó tagozaton alkalmazott mérési gyakorlatok, első feladat 8 percig.
4. A váll és törzsizmok dinamikus erejének mérése: tömött labdadobás két kézzel fej
fölött hátra, 5-6. osztályban 2kg, 7-8. osztályban 3 kg-os medicinlabdával.
5. A kar, a törzs, a lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: lökés kézzel dobóterpeszből az ügyesebb kézzel, tömött, 2, illetve 3 kg-os medicinlabdával.
Gimnáziumi tagozaton
1-5-ig a felső tagozaton alkalmazott mérési gyakorlatok, 1. feladat 12 percig; 4-5. feladat 4 kg-os medicinlabdával.
A mérés és az adatok értékelése
– feladatnál a 8 perc alatt megtett távolságot mérjük méterben. Az adatértékelés
a Cooper teszt ponttáblázatát alapján történik
– 4. és 5. feladatoknál az ugrások, illetve dobások távolságát centiméterben mérjük
– feladatnál a 2 perc alatt végrehajtott gyakorlatok darabszámát regisztráljuk
– 2-5. feladatok adatainak értékelése a Dr. Mérey Ildikó féle táblázatok segítségével történik.

2.7. Környezeti nevelés program

2.7.1. Jogi háttér:
- A kormány 110/2012 számú rendelete
- A köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény

2.7.2. A környezeti nevelés célja:
Gyorsan változó – rohamosan romló életkörülményeket biztosító – világunkban talán
az egyik legfontosabb feladatunk környezetünk védelme. Ezért hangsúlyos szerepet kell hogy
kapjon iskolánkban a környezeti nevelés, a környezetet védő gondolkodásmód és környezetbarát életmód kialakítása. Tudatosítanunk kell minden diákban, hogy életterünk minőségének
megóvásában minden egyénnek fontos szerepe van.
–

–
–

hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti
válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
hogy megtanítsuk gyermekeinket a közvetlen környezetünkben lévő természeti-, és
nem természeti értékek megismerésére és megbecsülésére.
hogy a diákok megértsék , saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:
o
Fenntartható fejlődés
o
A növekedés korlátai

Alapvető emberi szükségletek

–

o
Az elővigyázatosság elve
o
Kölcsönös függőség
hogy életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
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2.7.3. A környezeti nevelés színterei az iskolában:
2.7.3.1. Tanórai foglalkozások
–

A tanórákon a témáknak megfelelően foglalkozunk a környezet, és egészségvédelmi vonatkozásokkal.
– A kísérletező tárgyakban egyszerű vizsgálati módszerekkel figyeljük a környezetünk állapotát, ok-okozati összefüggéseket tárunk fel.
– Fejlesztjük a környezettudatos magatartás kialakításához szükséges készségeket
képességeket: alternatív, problémamegoldó gondolkodás
 problémaérzékenység
 kreativitás
 kommunikáció
 nyitottság
– Természetismereti tantárgyainknál rendszeresen készítenek a „jeles”napokhoz, vagy
adott témához Házi dolgozatot tanulóink..
– Testnevelés órákon a mindennapos testedzés.
2.7.3.2. A nem hagyományos tanórai foglalkozások:
múzeumi órák

erdei iskolai programok
természetvizsgálatok
osztálykirándulások
2.7.3.3. Tanórán kívüli foglalkozások, programok:
– Rendszeresen rész veszünk természetismereti és sportversenyeken
– Papírgyűjtési akciót indítunk évente kétszer, folyamatosan gyűjtjük
az elhasznált elemeket és fémdobozokat.
– Vetélkedőt és környezetrendezést szervezünk a Föld napján,
természetjárásra indulunk a Diákönkormányzat szervezésében,
pályázatot írunk ki a Madarak és Fák napján.
– Az iskolarádióban, az iskolaújságban, az Iskolai Hírmondóban
környezetünkkel kapcsolatos témákat is feldolgozunk.
– Iskolai táboraink mottója a természetszeretet. Szervezünk kerékpáros,
vízi és sítúrát, nyaralunk a Balatonnál, Velencei tónál.
– A tanórai testnevelést a DSE széles skálán mozgó
tevékenységrendszere - kosárlabda, röplabda, floorball, labdarúgás, tollaslabda, falmászás sportágakban - egészíti ki.

2.7.4. Iskolán belüli együttműködés
–
–
–
–
–

Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos
magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Tovább kell
fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését.
Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére.
A diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek kiemelt feladata a környezetünk védelme.
Tanárok és diákok együttműködése nélkülözhetetlen a környezettudatos
o szemlélet kialakításában, környezetbarát iskolai környezet
o létrehozásában és megőrzésében.
Nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése.
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–

–

Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezet –
o tudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Az egyes környezeti
nevelési programjainkhoz anyagi fedezetet és aktív részvételt
o családok maguk is biztosítsák.
Fontos feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papír felhasználást,
o használjunk környezetbarát tisztítószereket és folytassuk az elkezdett
o gyűjtési akcióinkat.

2.7.5. Iskolán kívüli együttműködés
–
–

Mivel a fenntartó határozza meg intézményünk profilját és költségvetését, ezért a
vele való kölcsönös együttműködés a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos.
A tanórai és a tanórán kívüli környezeti programot tartalmasabbá és
o színesebbé tesszük a különböző intézmények meglátogatásával:
o múzeumok, állatkertek, nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek.

2.7.6. Konkrét tervek, célok
– A tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához
– A kétszintű érettségi környezeti nevelési vonatkozásainak összegyűjtése, tananyagba
építése
–
–
–
–
–
–
–

Hagyományaink ápolása
Az életvezetési, drog –prevenciós program folytatása.
Jeles napok megünneplése.
Megkezdett programok folytatása.
A szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre.
Interaktív módszerek alkalmazása tanórán és tanórán kívül.
Felkészítés a természetvédelmi versenyekre.

2.7.7. A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése
A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében folytonos módszertani megújulásra van szükség. Néhány munkánk során alkalmazott módszer:
– kooperatív tanulási technikák
– játékok,
– modellezés,
– kreatív tevékenység,
– közösségépítés.

2.7.8.A kommunikáció
A kommunikáció a környezeti nevelésben nélkülözhetetlen. Fontos számunkra, hogy képesek
legyenek tanulóink a szakirodalomban eligazodni, az értékes információkat tudják megkülönböztetni az értéktelentől. Néhány alkalmazott kommunikációs forma:
– kiselőadások tartása,
– házi dolgozat készítése,
– iskolarádió felhasználása híradásra,
– faliújságon közölt információk készítése,
– környezetvédelmi cikkek feldolgozása,
– közvetlen környezetünk problémáinak felmérése, együttműködés a diákönkormányzattal a megoldás során.
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2.8. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy
megérkezése előtt.
Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.
Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott
kapott alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön az ismeretek
elsajátítására.
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 elsősegélynyújtás alapismereteit;
– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb
alapismeretekkel.
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése érdekében:
– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;
–
támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való jelentkezését.
4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
TANTÁRGY
Biológia

Kémia

Fizika

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

-

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 az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az
elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan
5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.

2.9 A pedagógusok helyi intézményi feladatai
Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend
alapján.
A pedagógus:














napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük;
tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására;
tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan szervezi;
gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet;
rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe
vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású
legyen;
az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására
gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen;
a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli;
az írásbeli számonkérések anyagait 10 munkanapon belül köteles kijavítani;
fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és
betartatja velük az iskola házirendjét;
biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben
fejlődjenek;
tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek
megfelelően;
a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés szabályait;
megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek tanításkor és osztályzásakor;
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foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket;

Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai
Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, öszszehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.
Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai
szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyulását az iskolához.
Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Törekedni kell
olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a "kényes" témákban is.
Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői




Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését.
 Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes
és hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására.
 Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt.
Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a
kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép
és identitástudat alakulásához.
 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és
etikai normákkal.

3. A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges nevelő – oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
Iskolánk az oktató munkájához a II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ által a
kerületi munkaközösség – vezetők ajánlásai alapján készített valamint 2013. szeptember 1-től
érvényes kerettanterv taneszközjegyzékét használja.

3.1 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök
kiválasztásának elvei:
A tankönyvválasztás helyi tantervünk alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével történik.
Nem választható olyan tankönyv, taneszköz, melynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.
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A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi
segédletekről, taneszközökről, melyekre a következő tanévben a nevelő-oktató munkához
szükség lesz.
A szülőknek tájékoztatást kell kapniuk arról is, hogy melyek az iskolában kölcsönözhető tankönyvek, taneszközök.
Tanítási év közben a meglévő tankönyvek tanulmányi segédletek, taneszközök beszerzésére
vonatkozó döntés nem változtatható meg.
Törekedni kell arra, hogy az egyes tantárgyak tankönyvei egy tankönyvcsalád tagjai legyenek.

3.2.A tankönyvválasztás szempontjai:
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:
 A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
tanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek egyes tantárgyaknál szükségesek, használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a tananyag elsajátítását.
 a taneszköz feleljen meg az iskolánk helyi tantervének;
 segítse a helyes tanulási szokások, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását;
 biztosítson lehetőséget a mennyiségi és minőségi differenciálásra egyaránt;
 ábraanyaga, betűmérete igazodjon az életkori sajátosságokhoz;
 több éven keresztül használhatók legyenek;
 amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti
az órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;

4. A felvétel és az átvétel szabályai
4.1.Az iskola első évfolyamára
Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki:
 az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él,


illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az intézményünket választották. Túljelentkezés esetén a bekerülési szempontrendszer alapján
születik meg a döntés.

4.1.1.A bekerülés szempontrendszer általános tanterv és német nemzetiségi
tanterv esetén
Azon osztályban, ahol német nyelvoktató nemzetiségi nevelés, oktatás folyik a felvételnél – a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 51. § (6) bekezdés értelmében – előnyben részesül, aki német nemzetiséghez tartozónak vallja magát.
Amennyiben a törvényben meghatározott maximális létszámnál több tanuló jelentkezik, úgy a
felvehetőkről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (5)-(7) bekezdése, illetve e rendelet
hatálya alá nem eső tanulók estében sorsolás útján történik a döntés. Amennyiben az iskolába
jelentkező körzetünkbe tartozó tanulók létszáma nem éri el a törvényben meghatározott felső
határt, úgy az üres helyeket a fenti elvek alapján töltjük fel (ha a felső határt azonos státuszú
gyerekekkel lépnénk át, abban az esetben csak közöttük tartunk sorolást).
A felvehetőség rendjét a következő sorrendben döntjük el:
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1. Iskolánkba jár, vagy járt a jelentkező testvére.
2. Iskolánkban dolgozik a jelentkező egyenes ági rokona.
3. Munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található.
4. Szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő.
5. Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől 1 km-en belül található.
6. A jelentkező szülője iskolánk tanulója volt.
7. Akit személyes körülményei alapján az intézmény igazgatója, illetve a Gyermekek Háza
alternatív alapozó Programba való jelentkezés esetén annak vezetője sajátos helyzetűvé nyilvánít.
Sajátos helyzetűnek ítéljük azt a tanulót, akinek szülője a sajátos helyzet eldöntésére megfelelő indokkal kérvényt nyújtott be iskolánkba. Kiemelt szempont számunkra az osztályok heterogenitásának biztosítása.
A hátrányos helyzetű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető
a sajátos nevelési igényű tanuló.
Valamennyi esetben a második kerületi lakcímmel rendelkező tanulók előnyt élveznek.

4.1.2.A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program első osztályába jelentkező gyerekek programba kerülésének szempontjai: (A Pedagógia
Programban foglaltakkal megegyezően)
Az első osztályba kerülnek:
– A gyógypedagógus kollégák véleménye szerint integrálható tanulók, akiknek integrált
nevelését a sérülésüknek megfelelő szakértői bizottságok jóváhagyják, és kijelölt intézményként a Gyermekek Háza programot tüntetik fel.
– A Gyermekek Háza programban tanuló (tanult) gyermekek testvérei.
– Az iskolában dolgozó kollégák gyermekei.
– A Gyermekek Háza program pedagógiai elveinek megvalósulását segítő szakemberek
hozzátartozói.
A fennmaradó helyekre:
– Sajátos helyzetű I. státuszú gyermekek: továbbra is kiemelt szempontunk az osztályok
heterogenitásának biztosítása. Az osztályonként 3–4 sajátos nevelési igényű tanuló
mellett fontos a tudatosan, szakmai szempontokkal alátámasztott osztálykialakítás (pl.
sérült tanulók sajátos igényeinek figyelembevétele, fiúlány arány, temperamentumbeli
sokszínűség).
– Sajátos helyzetű II. státuszú gyermeke: A program alternatív, inkluzív elveivel és módszereivel (integráció, szöveges értékelés, egyéni haladási tempó, alsó tagozaton egész
napos nevelés stb.) teljes mértékben egyetértők, azt támogatók. (Szülői beszélgetések,
információk alapján.)

4.1.3.Sorsolás
Ha sorsolásra kerül sor, azt minden esetben a beiratkozást követő 8 munkanapon belül az
igazgatói egyeztetés után, külön értesítés szerint tartjuk.
A sorsolás nyilvános, a sorsolást az iskola igazgatója végzi. Kötelezően jelen van az alsós
igazgatóhelyettes, a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program esetén a programvezető.
Meghívást kap a szülői munkaközösség.
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A sorsolás menete a következő:
A sorsolandó gyermekek nevét sorsolási urnában helyezzük el. Az urna tartalmát a szülői
munkaközösség képviselője hitelesíti. Sorsoláskor a nevek kihúzásának sorrendje az iskolába
való bekerülés esetleges sorrendjét is jelenti. Az összes név kihúzásra kerül.

4.2.Magasabb évfolyamra
felvételt nyerhet minden tanuló
 aki beiskolázási körzetünkbe költözött,


körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi.

4.3.Német nemzetiségi csoportból
a szülő kérésére, tanév végén kerülhet át a tanuló az általános tantervű csoportba, ha azt az
általános osztály létszáma lehetővé teszi.
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Helyi tanterv

1. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv,
munkafüzet, térkép stb.) használunk az oktató munkához, amelyet az EMMI tankönyvvé nyilvánított.
Néhány tantárgy esetében a nyomtatott eszközökön túl más igény is felmerülhet: tornafelszerelés, rajzfelszerelés, stb.
Az egyes osztályokban a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége határozza meg az iskola helyi tanterve alapján, és a
nevelőtestület fogadja el kötelező érvényűnek. Ezekről a kötelező taneszközökről a szülőket
írásban értesítjük a megfelelő időben. A szülő aláírásával jelzi vissza tankönyvigényét. Az
iskolában megrendelt tankönyveken kívül minden más taneszköz beszerzése a szülő kötelessége a tanév megkezdéséig.
A taneszközök kiválasztásánál a munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe:
– Feleljen meg a taneszköz az iskola helyi tantervének.
– Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket, amelyek több tanéven keresztül
használható.
– Taneszközök használatában stabilitásra kell törekedni, vagyis tankönyvcsaládot váltani a nevelés folyamatán nem lehet.
– A taneszközök ára lehetőleg legyen összhangban a minőséggel, kivitelezéssel.
– Az iskola törekszik arra, hogy pénzügyi lehetőségeihez mérten az iskolai könyvtár
számára több példányban használatban lévő tankönyvcsaládokat vásároljon, és ezeket
a tanulók is igénybe vehessék.

2. Az iskola magasabb évfolyamára való lépés feltételei
A tanévet tekintjük mérvadónak a továbbhaladás szempontjából. A továbbhaladáshoz szükséges teljesítmény megállapításában a szaktárgyi követelményrendszerben a továbbhaladás feltételeinél meghatározott teljesítményt értékeljük. Az értékelés a tanév során folyamatosan
történik. A továbbhaladásról az osztályozó értekezlet teljes felelősséggel dönt. A 20/2012.
EMMI rendelet 8.§ (2)és a Knt. 57.§ (1) bekezdései szerint.

3. Az évismétlésről
„Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola
első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket
sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a
tanuló. Középfokú iskolai tanulmányok folytatása esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlését az iskola igazgatója a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére
legfeljebb egy alkalommal akkor engedélyezheti, ha arra a gimnáziumi nevelés-oktatásba
vagy az iskolai rendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás vagy másik szakképesítés
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megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi terület választása miatt van szükség.” 2011. CXC 57.§ (1)
A 1-13. évfolyamon a 20/2012. EMMI rendelet 51.§ (7) a) pontja alapján hiányzásai miatt a
nevelőtestület évismétlésre kötelezheti. Az a tanuló, aki az 5-13. évfolyamon a tantárgyi követelményeket nem teljesítette egy vagy két tárgyból, javítóvizsgán vehet részt. Aki három
tárgyból nem teljesítette a követelményeket, tantestületi döntés alapján szintén részt vehet a
vizsgán. Aki háromnál több tárgyból nem teljesítette a tantárgyi követelményeket, évismétlésre kötelezett.

4. Az oktatás szakaszai
Alapfokú nevelés-oktatás szakaszai:
1-4. osztály:

alsó

5-8. osztály:

felső

Középfokú nevelés-oktatás szakasza
9ny.- 12.:osztály

5. Az iskolai írásbeli beszámoltatásának, értékelés formái,
rendje, korlátai
Az alsó tagozat értékelése részletesen az alsó tagozat helyi tantevében szerepel, a többi évfolyamon – a Gyermekek Házát kivéve – a hagyományos, ötfokozatú, numerikus osztályozási
rendszert alkalmazzuk.
A SNI-s tanulók értékelése a szakértői véleményben foglaltak alapján, illetve az igazgatói
határozatok alapján történik.

5.1. A sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulók értékelése
Az ellenőrzés és értékelés folyamatában figyelembe kell venni a tanuló SNI-s státuszából fakadó akadályait, korlátait, valamint a szakértői bizottság vizsgálati véleményét és javaslatát.
Ezen tanulók esetében a gyógypedagógus javaslata alapján mód van:
 A tanuló lassúbb haladására.
 Az általános fejlesztési követelmények hosszabb idősávra és differenciált követelményszintre bontására.
 A szakértői vélemény alapján egyes tantárgyak, tantárgyrészekből mentesítés az értékelés alól. Egyéni fejlesztési terv alapján kell biztosítani felzárkóztatásukat.
 A fokozatosság, a megfelelő gyakorlás, ismétlés, rendszerezés kiemelt alkalmazásának.
 Egyénre szabott, az önmagához mért fejlődés értékelésére. Az osztályzatok mellett
személyre szóló szöveges értékelést is alkalmazunk. A szöveges értékelést az igazgató
engedélyezheti a szakértő véleményben foglalatlak alapján, a tanulót oktató, nevelő
kollégák javaslatára. Döntéséről határozatot hoz.
 Az integrált nevelésben résztvevő tanuló bizonyítványában a megjegyzés rovatba az
alábbi záradék kerül: Integrált nevelésben, oktatásban részesült.
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Az SNI irányelvek bővebben:
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

5.2. .A külföldi tanulók értékelése, továbbhaladása
Külföldi tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése egyénileg történik. Az iskolába lépéskor - az állapotfelmérésnek megfelelően - meghatározott időtartam áll rendelkezésükre a felzárkózáshoz. Az értekezleteken, team megbeszéléseken a szaktanárok javaslata alapján a nevelőtestület dönt arról, hogy osztályzattal vagy részt vett bejegyzéssel történjen az értékelés.
A magyar, mint idegen nyelvszakos tanár jelenléte, a tanulók kompetenciáinak meghatározása
tantárgyi ismereteik figyelembe vételével a szöveges értékelést teszi lehetővé és szükségessé.
Ez a forma ad a leginkább objektív képet a külföldi tanulók tantárgyi előmeneteléről, és nem
utolsó sorban, az egyes tantárgyakban elért eredményeikről, fejlődésükről.
A szöveges értékelés módot ad arra, hogy az egyes évfolyamok tantárgyi követelményeinek
teljesítésére hosszabb időintervallumot határozzon meg, így az évismétlés elkerülése lehetővé
válik, ami jelentősen csökkenti az esetleges kudarcélményeket.
Az eredményes munka érdekében a hagyományos értékelő, osztályozó konferenciákon történik egyeztetés. Itt állapodnak meg arról is, hogy a külföldi tanulók mely tantárgyakból mentesülnek az értékelés alól. A döntést az igazgató határozatban rögzíti.

5.2.1. Eltérés az értékelésben, osztályozásban
Általánosan igaz, hogy a rendszeres visszajelzés jó hatással van mind a teljesítményre, mind a
motivációra.
Alapszabály, hogy a tantárgyi tudásba a nyelvi hiányosságokat nem szabad beszámítani.

5.2.2. További alapelvek:
• az írásbeli és szóbeli ellenőrzés arányát a tanuló számára kedvezőbben kell alakítani,
• feleltetéskor különösen ajánlott a lassabb beszédtempó, ha szükséges, a kérdések átfogalmazása, pontosítása;
• dolgozat írásra és feleltetésre több időt kell szánni.

5.2.3. Az idegen nyelvtanulás támogatása:
Minden tanuló esetében anamnézist veszünk fel az iskolába történő beiratkozáskor, amely
megpróbálja feltárni és leírni a tanuló saját tanulási stílusát, esetleges tanulási szokásait.
Az első órán megkezdjük az idegen nyelven tanulás tanítását. Kisiskolás kortól törekszünk a
tanulás önállóságának kialakítására.
Az idegen nyelvű tanulás sajátosságait az erre nyitott családokkal megbeszéljük, szükség esetén tanácsot vagy segítséget kérünk tőlük az esetleges problémák gyors és hatékony felszámolásához. Ilyen sajátosságok például a szótározási technika, a memorizálás módja, illetve az
estlegesen fellépő átmeneti pszichés következmények.
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5.2.4. Osztályba sorolás
Arról, hogy melyik évfolyamra helyezik gyermekét – több szempont figyelembevételével – az
igazgató dönt. Erre vonatkozóan Magyarországon különböző iskolai gyakorlatok alakultak ki:
Korától függetlenül első osztályba helyezik a magyarul nem beszélő és latin betűkkel írni,
olvasni nem tudó gyereket, majd később fokozatosan kerül felsőbb osztályba.
A magyarul nem beszélő gyereket egy-két évvel saját korosztálya alatti osztályba sorolják.
Saját korosztályának megfelelő osztályba sorolják, és külön foglalkozás keretében segítik a
felzárkózásban.

5.3. A tanulói teljesítményértékelés rendje ( 4. számú melléklet)

5.3.1. Témazáró:
– szerepe, súlya nagyobb, mint az egyéb teljesítményméréseké.
– az érdemjegye a duplán számít.

5.3.2. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai:
-

-

-

mivel a gyakoroltatás, az ismeretanyag verbalizálása, az egyéni munkavégzés pontosságának elmélyítése a cél, rendszeresnek kell lennie.
lehet szóbeli és írásbeli munkát igénylő, teljesíthetőnek kell lennie, tehát
mennyisége nem haladhatja meg a gyerekek teljesítőképességet (differenciáltan adjuk)
az írásbeli házi feladat helyességének ellenőrzését a következő tanórán meg
kell oldanunk!
a házi feladat el nem készítéséért tantárgyi elégtelen osztályzat adható, és a
szorgalom megítélésébe is hangsúlyosan szól bele
több napos szünetekre is adhatunk házi feladatot, de annak mennyisége ne
haladja meg a két tanóra közti házi feladat mennyiségét! Szorgalmi feladatokat tűzhetünk ki ezen felül.
a házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!
a házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában
végzett munkájáról, az iskolában folyó tevékenységekről.

5.3.3. Vizsgák:
-

7. évfolyamon német nyelvből vizsgáznak gyerekeink, írásban, szóban tételhúzással. Értékelés: külön osztályzat a szóbeli, külön az írásbeli részre,
majd a kettőből lesz egy nagy jegy ami a naplóba is bekerül témazáró jegyként. Vizsgabizottsági tagok: a nyelvi munkacsoport tagjai, iskolavezetés,
osztályfőnök

-

Gimnáziumban 9, 10, 11, évfolyam végén két tantárgyból tesztnek szóbeli
vagy írásbeli vizsgát

-

9. NY tanult idegen nyelv írásbeli és szóbeli (mind 2 idegen nyelv)
informatika (írásbeli modulzáró)
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Értékelés:



9. évfolyam:
történelem (írásbeli), második idegen nyelv (írásbeli és
szóbeli), informatika írásbeli modulzáró,



10. évfolyam:
matematika (írásbeli), első idegen nyelv (írásbeli és szóbeli), informatika írásbeli modulzáró



11. évfolyam:
magyar nyelv –és irodalom (írásbeli), történelem (szóbeli), 2. idegennyelv

az év végi számonkérés háromszoros szorzóval számít bele a jegybe.

Vizsgabizottsági tagok: szaktanárok, osztályfőnök, iskolavezetés.
5.3.3.1.Tanulmányok alatti vizsgák:
Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben
szervez az iskola (magántanulók, előrehozott érettségizők, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).
 A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor
írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint –
független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet
tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár
véleményezése alapján dönt a minősítésről.


Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a
halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna.

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga)
követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg.
A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján
készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására: augusztus, január és április folyamán (intézményi döntés szerint). A
vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül
az intézmény honlapján.
Tanulmányok alatti vizsgák független vizsgabizottság (2 szakos tanár, egy elnök) előtt zajlik,
nem ismételhető. Időtartama 60 perc. Érdemjegye a témazáróéval megegyező.
5.3.3.2.Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához,
ha:
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,


engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



tanulmányait magántanulóként végzi,



előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,
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hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket
meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy
osztályozó vizsgát tegyen.
Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület
dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges
számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti.
Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszerezni.
5.3.3.3.Különbözeti vizsga
A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a
május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót.
 Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:
o írásbeli határozat alapján engedélyezték,
o tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja
folytatni, és megelőzően csak középszinten tanulta,
o átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott.


Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni.

5.3.3.4.Javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület
határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen
osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy
nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni.
A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget biztosíthat (június-augusztus).
A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet.
5.3.3.5.Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti.
 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:



–

neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad,

–

megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.

Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által
megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.
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5.3.3.6.Éves nyelvi záró számonkérés:
Felső tagozaton a záró nyelvi számonkérés évfolyamszinten 6. évfolyamtól, szóban vagy írásban történhet, érdemjeggyel zárul, amely a témazáró jeggyel egyenértékű.

6. A magatartás és a szorgalom minősítési rendszere
Az értékelés helyi rendszerén belül a magatartás és a szorgalom értékelésekor kiemelt fontosságúnak tartjuk az alábbiakat:
– segítse az iskola nevelési-oktatási céljainak elérését
–

segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is

–

az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon

–

mindig legyen személyre szabott

A magatartás és szorgalom értékelésének módja
Az osztályfőnök összegzi a kollégák, az osztály és a tanuló javaslatait. Lényeges különbségek
esetén újraegyeztet. Végleges döntést az osztályfőnök hoz. Ha nem sikerül közös minősítést
kialakítani az osztályfőnök, az osztályozókonferencia segítségét kérheti. A tanulók magatartását és szorgalmát havonta érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. Az év
végi minősítés az egész tanévre szól.
A magatartás értékelése
Az értékelés szempontjai:
–

Megfelelés az iskolai követelményeknek:
o a házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása,

–

A közösséghez és annak tagjaihoz való viszony
o beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének segítése
o aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megoldásában
o segítőkészség a problémák feltárásában és megoldásában

–

Megfelelés az általános viselkedési normáknak
o udvarias, figyelmes viselkedés, kulturált hangnem minden körülmények között

Az értékelés módja
– PÉLDÁS magatartású az a tanuló, aki az elbírálás minden szempontjának következetesen megfelel, nincs igazolatlan hiányzása.
–

JÓ magatartású az a tanuló, aki kisebb hiányosságok, kifogások mellett felel meg.

–

VÁLTOZÓ magatartású az a tanuló, aki nem képes a követelményeknek megfelelni.

–

ROSSZ magatartású az a tanuló, aki a követelményeknek sorozatosan nem felel
meg, vagy magatartásával kapcsolatban olyan súlyos kifogás merül fel.

A szorgalom értékelése:
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A szorgalom értékelésének szempontjai:
– a motiváltság
–

a tudás megszerzésének igénye

–

egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény

–

kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés

–

fegyelmezett, aktív tanórai tevékenység

–

plusz tevékenységek (versenyek, szakkörök, énekkar, stb.)

Az értékelés módja
Egy tantárgyi bukás nem kizáró oka (a példás kivételével) egyetlen szorgalmi minősítésnek
sem, az osztályfőnök mérlegeli a bukás körülményeit. Kettő vagy több tantárgyi bukás esetén
a szorgalom minősítése hanyagnál jobb nem lehet.
– PÉLDÁS, ha a fenti követelményeknek képességei szerint maradéktalanul megfelel.
–

JÓ, ha a követelményeket általában teljesíti, de képességei alapján néhány területen még fejlődnie kell.

–

VÁLTOZÓ, ha nem képes a követelményeknek folyamatosan megfelelni.

–

HANYAG, ha nem is próbál megfelelni a követelményeknek.

Saját tanulóink részére a 9.ny osztályba lépés feltételei:
Saját tanulóinkat automatikusan szóbelire való maximális pontszám felvehetőnek tekintjük,
amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelnek:
– évfolyamon és 7. évfolyamon az év végi, 8. évfolyamon a félévi bizonyítványa eléri a
4,4-es átlagot, amit a magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem,
idegen nyelv és egy szabadon választott, a tanuló számára legelőnyösebb természettudományos tárgy (természetismeret, földrajz, informatika, fizika, biológia, kémia) jegyeiből számítunk ki.
– Nincs fegyelmi fokozata.
A feltételeknek való meg nem felelés nem jelenti a tanuló automatikus elutasítását.

7. Tantárgyi modulok oktatása.
A tantárgyi modulok oktatása című táblázatot a 3. számú melléklet tartalmazza

8. Tanulmányi kirándulások
8.1. Történelmi tanulmányi kirándulások fejlesztő program alapján, a felső tagozaton





5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

Százhalombattai Régészeti Park
Ópusztaszeri Nemzeti Park
Gödöllői királyi kastély
Terror Háza
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8.2 Tanév végi kettő munkanapot magába foglaló osztálykirándulás.
8.3. Gimnáziumi tagozatunkon minden második évben tantárgyi projektnapot szervezünk.

9. A középszintű érettségi témakörei, felkészítés az érettségire
9.1. A középszintű érettségi témakörei
I. ANGOL
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Életmód
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
8. Utazás, turizmus
9. Tudomány és technika

II. BIOLÓGIA
1. Bevezetés a biológiába
1.1. A biológia tudománya
1.2. Az élet jellemzői
1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek
2. Egyed alatti szerveződési szint
2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek
2.2. Az anyagcsere folyamatai
2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)
3. Az egyed szerveződési szintje
3.1. Nem sejtes rendszerek
3.2. Önálló sejtek
3.3. Többsejtűség
3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak
4. Az emberi szervezet
4.1. Homeosztázis
4.2. Kültakaró
4.3. A mozgás
4.4. A táplálkozás
4.5. A légzés
4.6. Az anyagszállítás
4.7. A kiválasztás
4.8. A szabályozás
4.9. Szaporodás és egyedfejlődés
5. Egyed feletti szerveződési szintek
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5.1. Populáció
5.2. Életközösségek (élőhelytípusok)
5.3. Bioszféra
5.4. Ökoszisztéma
5.5. Környezet- és természetvédelem
6. Öröklődés, változékonyság, evolúció
6.1. Molekuláris genetika
6.2. Mendeli genetika
6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok
6.4. A bioszféra evolúciója

IV. ÉNEK–ZENE
1. Reprodukálás
1.1. Éneklés
1.1.1. Népzene
1.1.2. Műzene
2. Befogadás
2.1. Zenetörténet
2.1.1. Népzene
2.1.2. Műzene
2.2. Zenefelismerés
2.2.1. Népzene
2.2.2. Műzene
2.3. Zeneelmélet
2.4. Dallamírás

V. BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA
1. Filozófia.ai problémák
1.1. Mi a filozófia?
1.2. A létre vonatkozó kérdés
1.3. Test-lélek probléma
1.4. Megismerhetőség, igazság, bizonyosság
1.5. Az én problémája
1.6. Az idő filozófiai értelmezése
1.7. A végesség emberi problémája
1.8. Az érték problémája: a jó és a szép
1.9. A szabadság kérdése
1.10. Erkölcsi univerzalizmus és relativizmus
1.11. A környezet- és bioetika problémái
1.12. Globalizáció és társadalom
1.13. Hit és tudás
2. Filozófusok
Platón
Arisztotelész
Szent Ágoston
Aquinói Szent Tamás
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F. Bacon
Descartes
Locke
Berkeley
Hume
Spinoza
Rousseau
Kant
Hegel
Marx
Comte
J. S. Mill
Schopenhauer
Kierkegaard
Nietzsche
Bergson
Husserl
Heidegger
Sartre
Bécsi Kör
K. Popper
Kuhn
Wittgenstein
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VI. FIZIKA
1. Mechanika
1.1. Newton törvényei
1.2. Pontszerű és merev test egyensúlya
1.3. Mozgásfajták
1.4. Munka, energia
2. Termikus kölcsönhatások
2.1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
2.2. Hőtágulás
2.3. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között)
2.4. Az ideális gáz kinetikus modellje ( 4.1)
2.5. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban ( 1.4)
2.6. Kalorimetria
2.7. Halmazállapot-változások
2.8. A termodinamika II. főtétele
3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás
3.1. Elektromos mező
3.2. Egyenáram
3.3. Az időben állandó mágneses mező
3.4. Az időben változó mágneses mező
3.5. Elektromágneses hullámok
3.6. A fény mint elektromágneses hullám
4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás
4.1. Az anyag szerkezete ( 2.4)
4.2. Az atom szerkezete
4.3. Az atommagban lejátszódó jelenségek
4.4. Sugárvédelem
4.5. Elemi részek
5. Gravitáció, csillagászat
5.1. A gravitációs mező
5.2. Csillagászat
6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek
6.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei
6.2. Felfedezések, találmányok, elméletek

VII. FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)
1. Térképi ismeretek
2. Kozmikus környezetünk
2.1. A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben
2.2. A Nap és kísérői
2.3. A Föld és mozgásai
2.4. Űrkutatás az emberiség szolgálatában
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3. A geoszférák földrajza
3.1. A kőzetburok
3.2. A levegőburok
3.3. A vízburok földrajza
3.4. A talaj
3.5. A geoszférák kölcsönhatásai
4. A földrajzi övezetesség
4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek
4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség
4.3. A forró övezet
4.4. Mérsékelt övezet
4.5. A hideg övezet
4.6. A függőleges földrajzi övezetesség
5. A népesség- és településföldrajz
5.1. A népesség földrajzi jellemzői
5.2. A népesség számbeli alakulása, összetétele
5.3. A települések földrajzi jellemzői
6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe
6.1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai
6.2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata
6.3. A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai
6.4. A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása
6.5. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése
7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok
7.1. A világgazdasági pólusok
7.2. A világgazdaság peremterületei
7.3. Egyedi szerepkörű országcsoportok és országok
8. Magyarország földrajza
8.1. A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai
8.2. Magyarország természeti adottságai
8.3. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői
8.4. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe
8.5. Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és társadalomföldrajzi képe
8.6. Magyarország környezeti állapota
9. Európa regionális földrajza
9.1. Európa általános természetföldrajzi képe
9.2. Európa általános társadalomföldrajzi képe
9.3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai
9.4. Észak-Európa
9.5. Nyugat-Európa
9.6. Dél-Európa
9.7. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalom-földrajzi képe
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9.8. Kelet-Európa természet- és társadalomföldrajzi vonásai
10. Európán kívüli földrészek földrajza
10.1. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe
10.2. Ázsia
10.3. Ausztrália és Óceánia
10.4. Afrika általános földrajzi képe
10.5. Amerika
11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai
11.1. A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai
11.2. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei
11.3. A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem

VIII. INFORMATIKA
1. Információs társadalom
1.1. A kommunikáció
1.2. Információ és társadalom
1.3. Informatika fejlődéstörténetének főbb állomásai
1.4. Informatikai eszközhasználat veszélyei
1.5. Az informatika etikai és jogi vonatkozásai
2. Informatikai alapismeretek – hardver
2.1. Jelátalakítás és kódolás
2.2. A számítógép felépítése
2.3. Számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai
2.4. Számítógép és perifériái
3. Informatikai alapismeretek – szoftver
3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai
3.2. Állománykezelés, adatkezelés lehetőségei
3.3. Számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásai
4. Szövegszerkesztés
4.1. A szövegszerkesztő használata
4.2. Szövegszerkesztési alapok
4.3. Szövegjavítási funkciók
4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben
5. Táblázatkezelés
5.1. A táblázatkezelő használata
5.2. A táblázatok felépítése
5.3. Adatok a táblázatokban
5.4. Táblázatformázás
5.5. Táblázatok, szövegek, diagramok
5.6. Problémamegoldás táblázatkezelővel
6. Adatbáziskezelés
6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai
6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata
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6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek
6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok
7. Információs hálózati szolgáltatások
7.1. Kommunikáció az Interneten
8. Weblap készítés
9. Prezentáció és grafika
9.1. Prezentáció (bemutató)
9.2. Grafika
10. Könyvtárhasználat
10.1. Könyvtárak
10.2. Dokumentumok
10.3. Tájékoztató eszközök
11. Algoritmizálás, adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten)
11.1. Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák
11.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra
11.3. Rekurzió
11.4. A programkészítés mint termék-előállítási folyamat
11.5. Számítógép a matematikában, a természet- és társadalomtudományi tantárgyakban

IX. KÉMIA
1. Általános kémia
1.1. Atomszerkezet
1.2. Kémiai kötések
1.3. Molekulák, összetett ionok
1.4. Anyagi halmazok
1.5. Kémiai átalakulások
2. Szervetlen kémia
2.1. Hidrogén
2.2. Nemesgázok
2.3. Halogénelemek és vegyületeik
2.4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik
2.5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
2.6. A széncsoport elemei és vegyületeik
2.7. Fémek
3. Szerves kémia
3.1. A szerves vegyületek általános jellemzői
3.2. Szénhidrogének
3.3. Halogéntartalmú szénhidrogének
3.4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek
3.5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
4. Kémiai számítások
4.1. Az anyagmennyiség
4.2. Gázok
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4.3. Oldatok, elegyek, keverékek
4.4. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban
4.5. Termokémia
4.6. Kémiai egyensúly
4.7. Kémhatás
4.8. Elektrokémia

X. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
A) KOMPETENCIÁK
1. Szövegértés
1.1. Információk feldolgozása és megítélése
1.2. Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése
2. Írásbeli szövegalkotás
2.1. Tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozása a megadott témákban
2.2. Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása,
ideértve az önellenőrzés és a javítás képességét.
2.3. A megnyilatkozás céljának, tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a
köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.
2.4. Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú értékelését is magában
foglaló önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelésmódszerével.
2.5. Műalkotások (pl. költészet, széppróza, színház, film, épített környezet, tárgyi világ,
képzőművészet, zene) keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése.
2.6. Hivatalos írásművek (pl. hozzászólás, pályázat, levél, önéletrajz, kérvény) szerkezeti,
tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása.
3. Beszéd, szóbeli szövegalkotás
3.1. A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével
lényegre törő, világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés.
3.2. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak, zenei eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, szünet –
alkalmazása élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott
témáról szóló szóbeli előadásban.
4. Fogalomhasználat
4.1. Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló
bemutatása, előadása.
4.2. Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak beszédhelyzetnek, témának megfelelő önálló alkalmazása.
4.3. Fogalmak összefüggéseinek, változó jelentésének megértése – bizonyítása példákkal.
B) ISMERETKÖRÖK
1. MAGYAR NYELV
1.1. Ember és nyelv
1.2. Kommunikáció
1.3. A magyar nyelv története
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1.4. Nyelv és társadalom
1.5. A nyelvi szintek
1.6. A szöveg
1.7. Stílus és jelentés
2. IRODALOM
2.1. Szerzők, művek
2.2. Értelmezési szintek, megközelítések
2.3. Irodalomtörténet

XI. MATEMATIKA
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
1.1. Halmazok
1.2. Matematikai logika
1.3. Kombinatorika
1.4. Gráfok
2. Számelmélet, algebra
2.1. Alapműveletek
2.2. A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
2.3. Racionális és irracionális számok
2.4. Valós számok
2.5. Hatvány, gyök, logaritmus
2.6. Betűkifejezések
2.7. Arányosság
2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek
2.9. Középértékek, egyenlőtlenségek
3. Függvények, az analízis elemei
3.1. A függvény
3.2. Egyváltozós valós függvények
3.3. Sorozatok
3.4. Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei
4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria
4.1. Elemi geometria
4.2. Geometriai transzformációk
4.3. Síkbeli és térbeli alakzatok
4.4. Vektorok síkban és térben
4.5. Trigonometria
4.6. Koordinátageometria
4.7. Kerület, terület
4.8. Felszín, térfogat
5. Valószínűségszámítás, statisztika
5.1. Leíró statisztika
5.2. A valószínűségszámítás elemei
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XII. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai
1.1. A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői, a technikai képalkotás és a
mozgóképi történetmesélés előtörténete
1.2. A technikai kép jellemzői
1.3. A látvány mozgóképi megszervezése
1.4. Szerepjáték
1.5. Montázs
1.6. Mozgóképi elbeszélés
2. Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek
2.1. A médiaszövegek és a mozgóképi alkotások rendszerezése
2.2. A valóság ábrázolásához való viszony
2.3. Cselekményelemzés
2.4. A mozgóképi szövegek jelentése
3. Mozgóképi szövegalkotás
3.1. Egyszerű mozgóképi vagy médiaszövegek megszerkesztése
4. Műfaj- és műismeret
4.1. A filmkultúra kettőssége
4.2. Műfaji jellemzők
5. Korstílusok, szerzők és művek
5.1. Korstílusok
6. Egyetemes filmtörténeti ismeretek
6.1. A filmtörténet kezdetei
6.2. A némafilmművészet
6.3. A hangosfilmművészet kialakulása
6.4. A modern film
7. Magyar filmtörténeti ismeretek
7.1. A magyar film a második világháború előtt
7.2. Az új magyar film az ötvenes évektől a rendszerváltásig
7.3. A kortárs magyar film
8. Média a mindennapi életben
8.1. A társadalmi nyilvánosság
8.2. Mediatizált információforrások használata
8.3. A média és az életmód
9. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége
9.1. Intertextualitás, sorozatelv
9.2. A befogadást befolyásoló tényezők
9.3. A sztár
9.4. Új médiatechnológiák
10. Médiaintézmények
10.1. A médiaszöveg mint termék
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10.2. A médiaipar intézményei
10.3. A médiaipar ellenőrzése
11. A reprezentáció
11.1. Manipuláció, a valóság sztereotip és torzított megjelenítése a médiában
12. Jellegzetes televíziós műsortípusok
12.1. Hírműsorok
12.2. Reklám
12.3. Folytatásos teleregény (szappanopera)
12.4. Show-műsorok

XIII.NÉMET NYELV
A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK
1. Olvasott szöveg értése
2. Nyelvhelyesség
3. Hallott szöveg értése
4. ÍráskészségBeszédkészség
4.1. Személyes vonatkozások, család
4.2. Ember és társadalom
4.3. Környezetünk
4.4. Az iskola
4.5. A munka világa
4.6. Életmód
4.7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
4.8. Utazás, turizmus
4.9. Tudomány és technika

XIV. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
ALKOTÁS
1. Vizuális eszközök
1.1. Vizuális nyelv
1.2. Technikák
2. Tevékenységszintek
2.1. Ábrázolás, látványértelmezés
2.2. Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás
BEFOGADÁS
1. Vizuális eszközök
1.1. Megjelenítés sajátosságai
1.2. Technikák
2. Tevékenységterületek
2.1. Vizuális kommunikáció
2.2. Tárgy- és környezetkultúra
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XV. TÁRSADALOMISMERET
KOMPETENCIÁK ÉS TÉMAKÖRÖK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A társadalmi szabályok
Jogi alapismeretek
Állampolgári ismeretek
A család és a felnőtté válás
Kultúra és közösség
A társadalmi viszonyok

7. Jelenismeret
7.1. Az új gazdasági és társadalmi világrend
7.2. Kultúra és globalizáció
7.3. Az életmód átalakulása
7.4. A növekedés határai
8. Gazdasági ismeretek
8.1. Vállalkozás, vállalkozó
8.2. A vállalkozások szerepe, jelentősége a magyar gazdaságban
8.3. A gazdasági környezet
8.4. A marketing alapjai
8.5. A vállalkozás finanszírozása
8.6. Fogyasztó a piacgazdaságban
8.7. Nemzetközi kereskedelem
9. Pszichológia
9.1. A test és a lélek, az emberi én és a tudat
9.2. A kognitív funkciók
9.3. A beszéd és a kommunikáció
9.4. A motiváció, az érzelmek és az akarat
9.5. A szocializáció folyamata.
9.6. A személyiség és a társas jelenségek
9.7. Lelki egészség és betegség

XVI. TESTNEVELÉS
ELMÉLETI ISMERETEK
1. A magyar sportsikerek
2. A harmonikus testi fejlődés
3. Az egészséges életmód
4. Testi képességek
5. Gimnasztika
6. Atlétika
7. Torna
8. Ritmikus gimnasztika
9. Küzdősportok, önvédelem
10. Úszás
11. Testnevelési és sportjátékok
12. Természetben űzhető sportok
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GYAKORLATI ISMERETEK
1. Gimnasztika
2. Atlétika
3. Torna
4. Küzdősportok, önvédelem
5. Úszás
6. Testnevelési és sportjátékok

XVII. TÖRTÉNELEM
1. Az Őskor
2. Az ókori Kelet népei
3. Az ókori gazdaság
4. A Római birodalom
5. A kereszténység születése
6. Pannónia provincia
7. Népünk őstörténete
7.1. A magyar nép eredete
7.2. A magyarok útja a Kárpát – medencéig
7.3. A honfoglalás folyamata
8. A kora középkor története
8.1. A feudális gazdaság és társadalom
8.2. A Frank birodalom
8.3. Európa államai a IX – XI. században
8.4. Bizánc és az Arab birodalom
8.5. A Magyar Királyság megalapítása
8.6. Európa a z érett középkorban (X – XIII. század)
8.7. A középkori egyház
8.8. A középkori magyarok
8.9. Szent István utódai
8.10. A Magyar Királyság a XIII. században
9. A késő középkor (XIV. – XV. Század)
9.1. A rendi fejlődés Nyugat – Európában
9.2. A 100 éves háború
9.3. Közép –és Kelet – Európa a XIV-XV. Században
10. Az Anjouk Magyarországon
10.1. Luxemburgi Zsigmond és a magyarországi városfejlődés
11. Hunyadi család
11.1. Hunyadi János harcai a török ellen
11.2. Hunyadi Mátyás és a magyar reneszánsz
12. Kora Újkor
12.1. Új világok felfedezése és az európai gazdaság átalakulása
12.2. Reformáció és ellenreformáció
12.3. Franciaország és Anglia a XVI. században
12.4. Habsburg Birodalom a XVI. században
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13. Magyarország romlása és az ország három részre szakadásának folyamata
14. Élet a három részre szakadt országban
15. A XVII. Század nagy változásai
16. Az angol polgári forradalom
16.1. A 30 éves háború
16.2. A Napkirály és a francia udvar
16.3. Rendi szervezkedés Magyarországon és a kuruc mozgalom
17. A Rákóczi szabadságharc
18. A kettős forradalom kora
18.1. A felvilágosodás és a felvilágosult abszolutizmus
18.2. A francia forradalom
18.3. Napóleon
18.4. Európa a Szent Szövetség korában
18.5. Az ipari forradalom és következményei
19. A nemzetté válás kora Magyarországon (1790 – 1848 –ig)
20. Európa 1848/49.
21. Nemzetállamok születése a XIX. század második felében
22. Az ipar és tudomány új korszaka a XIX. század második felében
23. Hatalmi átrendeződés a világon és az imperialista birodalom születése a XIX – XX. század
fordulóján
24. Az Osztrák – Magyar Monarchia
24.1. Önkényuralom 1849. után
24.2. A Kiegyezés folyamata, és az Osztrák – Magyar Monarchia államszervezete
24.3. Az Osztrák – Magyar Monarchia gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális jellegzetességei
25. Az I. Világháború és a forradalmak
26. A két világháború közti világ
27. Magyarország a két világháború között
28. A II. Világháború
29. Magyarország a II. Világháború után: a koalíciós időszak és a Rákosi rendszer
30. Az 1956 –os forradalom és szabadságharc
31. A Kádár – rendszer és a rendszerváltás Magyarországon
32. A kétpólusú világrendszer (1945 – 1990.)

9.2. Felkészítés az érettségire
Iskolánkban a magyar nyelv –és irodalom, matematika, történelem és angol és németnyelv
tantárgyakon kívül – melyekből közép és emelt szintű érettségire felkészítő csoportot is szervezünk – a középszintű érettségire informatika, földrajz, fizika, kémia, biológia, testnevelés
tantárgyakból készítjük fel diákjainkat.
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