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PEDAGÓGIAI PROGRAM
I. ISKOLÁNK, AZ ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az Újbudai Bocskai István Általános Iskola Budapest XI. kerületének Szentimreváros városrészében áll. Ez a táj a XX. század mezőgazdasági művelés alatt állt. A 20-as évek végén épültek az első társasházak, tisztviselők részére. Ez szükségessé tette egy óvoda és egy elemi iskola felépítését.
1929-ben nyitja meg a kapuit az intézmény I. ker. Lenke úti Községi Népiskola néven. Az iskolaépület az 1929/30-as tanév második félévében lett teljesen kész. A környéken ekkor már gombamód nőttek a bérházak.
1939-ben Lenke úti Községi Elemi Népiskolára változik az elnevezés. Ettől az évtől már hatosztályos elemi népiskolaként működött az iskola. Olyan sok tanulót írattak be, hogy az 5. és 6. osztályosokat a Váli úti iskolában kellett elhelyezni.
1944. március 19-től, a német megszállás után megszűnt a tanítás. Az ostrom utolsó napjaiban az
épületet bombatalálat érte. A tetőzet teljes egészében leégett.
Az 1945-46-os tanévben az iskola tanulói a Cisztercita Gimnáziumban kapnak ideiglenes menedéket. Az első békés tanév során kialakítják a napközi otthont, felállítják a Nevelési Tanácsadót.
1959-re az iskola tanulóinak létszáma a környéken felépülő lakóházak hatására úgy megnőtt,
hogy új épületszárnyat kellett építeni. De még így is váltott műszakban folyt a tanítás. Ebben az évben nyílt meg az első ARANYKÖNYV. A legjobb tanulók, legsikeresebb sportolók, a közösségért legtöbbet tevő diákok írhatják be a nevüket- ez igen nagy elismerésnek számít.
1964-ben újabb szárnnyal növekedett az iskola. Ekkor 1450 tanuló járt ide. 34 tanulócsoportban
58 pedagógussal folyt a munka a 43-52 fős osztályokban. Ekkor a kerület legszebb és legjobban felszerelt napközis épületrésze volt az iskoláé.
1972. április 20-án, Bocskai István Magyarország fejedelemmé választása évfordulóján az iskola
felvette a kiváló magyar történelmi személyiség nevét. Ekkor határozta el az iskola közössége: minden esztendőben iskolanap lesz, amely a gyermekek napja: vetélkedőkkel, versenyekkel, játékokkal. A 70-es években természetismereti és matematikai oktatási kísérlet folyt az iskolában, amelyet
Dr. Marx György vezetésével a MTA és az OM irányított. Az 1978-as tanterv bevezetésekor a tantestület munkacsoportjai 5 tankönyvet és tanítói kézikönyvet alkottak. Az egyik harmadikos tankönyv 20 éven át volt országos taneszköz!
1989-ben a társadalmi rendszerváltozás új lehetőségeket teremtett az iskolai munka megújítására is. A nyelvtanulás és az informatikai-számítástechnikai ismeretek oktatása került a középpontba
az eddigi értékek mellett. Ez mind a pedagógusok új diplomaszerző tevékenységében, mind az új
szakok bevezetésében öltött testet.
1990-től létezik a támogató szándékkal létrehozott szülői alapítvány.
1991 őszén nyílik meg a Bocskai Galéria. Gyermekrajzok, amatőr és hivatásos művészek számára
nyílt megmutatkozási lehetőség. Ekkor kezdett el felmenő rendszerben kiépülni az angol és az informatika tagozat.
1992 óta tartunk fejlesztő foglalkozásokat iskolánkban.
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1994-től a Budapesti Tanítóképző Főiskola és más pedagógusképző intézmény külső gyakorló helye, 2000-től, pedig az Apáczai Kiadó bázisiskolája, egyik budapesti továbbképző központja az iskola.
1996-2000 között a kerületi Logopédiai Szakszolgálat a Bocskai épületében működött.
1999-ben elkezdődik a tanórai néptánc oktatás.
2005-től kezdődően megújul az iskola. Elkészül a villanyfényes műfüves pálya. A vívás órarendi
keretek közé kerül, ehhez létrehozzuk a vívótermet. A hagyományok megőrzése mellett elindul néhány máig tartó folyamat.
2010-ben folytatódik a teljes átállás a folyamatszabályozásra. Együttműködési megállapodást kötünk az Oxford University Press Kiadóval. A Bocskai megfelel az EFQM európai minőségi előírásoknak. Ezzel a minősítéssel jelenleg tíz általános iskola rendelkezik Magyarországon.
2011-ben ismét elnyerjük az ökoiskolai címet. 2014. januárjában kapjuk meg az örökös ökoiskola
elismerést.
2012-ben a diákjainknak kínált sokszínű fejlesztési lehetőség, foglalkozás miatt elnyertük a „Tehetségpont” címet, majd 2013-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács akkreditált kiváló tehetségponttá nyilvánítja a Bocskait. 2016-ban még tovább léptünk és elnyertük az Európai Tehetségpont
kitüntető címet.
Hagyományrendszerünk múltunkban gyökerezik, de a jövőnkben is kiemelt szerepet kap.
I.1. Iskolánk küldetésnyilatkozata, célja
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
/Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok (Gondolat Kiadó, 1988.)/
Iskolánk az Újbudai Bocskai István Általános Iskola a fenti idézetben találta meg „ars poeticáját”,
és ez az, amely kifejezi törekvésünket és meghatározza tevékenységünket.
A gyermeket akarjuk szolgálni, úgy hogy a nevelő-oktató munkánk során a „A jobbaknak több
szabadság és önállóság, a lassabban haladóknak több segítség.” tartalmát és elvét kívánjuk gyakorolni minden pedagógiai eljárásunk és megnyilvánulásunk során.
I.2. Általános célkitűzésünk, pedagógiai alapelveink
Iskolánkban zajló folyamatorientált, tevékenységközpontú pedagógiai munkának; a tanulók személyiségfejlődését, ismeretszerzését és motiválását, a cselekvésre való orientálását kell szolgálnia.
Ezért alapvető feladatunknak tekintjük:
a) A biztonságos, partnerközpontú, hatékony, sikerorientált, munkamegosztásra alapuló alkotótevékenység megerősítését, a folyamatos fejlesztést, az iskola jó klímájának kialakítását.
b) Az iskolába belépő tanulóink tanulási kompetenciájának három szintje (tudás- és ismeretekneveltségi- és motivációs szintje) határozza meg:
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a tárgyi tudás közvetítésének tartalmát, mélységét és formáit, az integráció formáját és
irányát
 az ismeretek átadását, készségek kialakítását, képességek fejlesztését
 az intellektuális készségek, a kommunikáció, az együttműködés tartalmát, akarását és
stílusát
 az anyanyelv, a matematika és az idegen nyelv(ek) tanításának, illetve azok használhatóságának tudástartalmát és technikáját
 az egyetemes emberi kultúra, valamint nemzeti, kulturális hovatartozásunk, gyökereink,
hagyományaink ápolását, az európai polgárrá válás tartalmát
 a környezettudatos és környezetgondos, szociális felelősséggel bíró ember tartalmi és
érzelmi viszonyulásának megalapozását
 a művészeti nevelés és a sport tevékenység irányát és tartalmát
 az ismeretek átadásán, készségek kialakításán, képességek fejlesztésén túl, az egyetemes emberi értékeken, szilárd erkölcsi alapokon nyugvó személyiség kialakítását
 az egész életen át tanulás igényének, technikájának felkeltését megalapozását és kialakítását
 az iskolai követelményrendszer tartalmát, formáit és stílusát.
c) Általános célkitűzéseinket, alapfeladatainkat úgy kívánjuk gyakorolni és megvalósítani,
hogy: munkánk sikerkritériuma (a pedagógiai hozzáadott érték ismeretében) a hatékonyság, az eredményesség, a színvonal a minőség és a kiválóság legyen azáltal, hogy minden
tanulónk képessége és elvégzett munkája szerint találja meg a helyét, szerepét továbbtanulásában, majd munkájában, az élet bármely területén. Partnereink állandó megelégedését
és elismerését kívánjuk elérni a velük való együttműködés során.
d) Alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi tőke erősítését az iskola sajátos lehetőségével,
úgy, hogy a társadalmi tőke legfontosabb értékeit:
 Kölcsönösség, bizalom, jog- és normakövetés, együttműködési készség, becsületesség,
igazmondás értékeit magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el. Ennek érdekében tudatosan fejlesztjük, működtetjük az iskolai közösség minden formáját. A társadalmi tőke
(iskolai közösség) értékeinek erősítése érdekében felhasználjuk hagyományrendszerünket is.
e) Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink biztonságban, otthon érezhetik magukat. Ennek megvalósítása érdekében:
 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk
 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük
 előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják mit
várunk el tőlük
 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. Minden gyermek számíthat
a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában, és életének egyéb problémáiban.
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I.3. Az iskola értékrendje
Az iskola pedagógusai értékvizsgálatot végeztek. Ezek a konszenzussal elfogadott értékek foglalják tartalmi keretbe az iskola nevelési-oktatási célrendszerét, alapelveit.
Az iskola céljait az alábbi módon fogalmazza meg:
 A túl távoli, és tevékenységekre le nem bontható, eszményi célok helyett, célszerű közeli, belátható célokat kitűzni.
 Az eszményeknek nem a célokban, hanem az intézmény által elfogadott értékekben kell kifejeződnie.
Az iskolában dolgozó pedagógusoknak a gyermek és szabadság felfogása az alábbi értékeken
alapul:
 A gyermeket- a személyiség szabadságjoga alapján- megilleti a szabad döntés joga.
 A gyermek még nincs birtokában tényleges döntési képességének, ám a szabadság és megkötöttség nem zárják ki egymást, szabadsága vezetést igényel.
Gyermekképünk, amely meghatározza a tanulókkal való valamennyi interakciónkat:
 A gyermek ember. Születetésétől fogva joga van személyes életre. A természet és a társadalom
részeként, szabadságra és felelősségre, nyelvre és kultúrára van rendelve.
Iskolánkban a pedagógus-gyermek kapcsolatát az alábbi értékek jellemzik, és ezek határozzák
meg mindennapi kapcsolatunkat velük:
 A pedagógus és a gyermek kapcsolata olyan viszony, amely kétirányú kommunikációt, és a tanulási folyamatban olyan- közös akaratú- interakciót feltételez, amelyben az irányító a pedagógus.
 A pedagógus-gyermek kapcsolatban nemcsak a pedagógus, hanem a gyermek is kezdeményezhet kommunikációt, és ez a kapcsolat megengedi, sőt feltételezi a sokoldalú, gyermekek közötti
kommunikációt is.
Személyiség- és képességfejlesztés területén az alábbi értékeket valljuk, és ezt a gyakorlatot kívánjuk megvalósítani, nevelő-oktató munkánk során:
 A képességek a személyiség fontos diszpozíciói, amelyek csak tevékenység útján fejleszthetők.
 A sokféle képesség fejlesztése, sokféle tevékenységet jelent. Ezek sokféle emberi együttműködés útján történő gyakorlása a látens és a szociális tanulás forrásává is válhatnak.
Iskolánkban a tanulást az alábbi módon értelmezzük:
 A tudás a megszerzett tapasztalatok felhasználása új szituációban, e szituációktól megkívánt
összefüggésben jön létre. Ezért pedagógiai eljárásainkat a fenti érték szerint szervezzük, illetve
valósítjuk meg.
Mi, a Bocskai Iskola pedagógusai, a tudást az alábbi pedagógiai folyamat eredményeként értelmezzük:
 A tudás: gondolkodás, megismerés, tanulás, kérdezés, kételkedés, próbálkozás, tévedés, problémafeltárás, problémamegoldás eredménye.
 A tudás a megszerzett tapasztalatok felhasználása új szituációban, e szituációktól megkívánt
összefüggésben.
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A tanulás következményeként létrejött tudást az alábbi eredmények és követelmények értéktartományában látjuk kiteljesedni:
Az osztályzat nem objektív, mert benne a pedagógus szubjektivitása is érvényesül. Ezért a
gyermeknek többet mond, és önismeretét is jobban segíti,
 pl. a diagnosztikus értékelés (miben halad jól, miben gyenge, milyen hibák elkövetése akadályozza a haladásban).
 Az értékeken alapuló magatartást jutalmazni, az ennek ellentmondót korlátozni, esetenként
büntetni kell.
 A pedagógiai eredmények kemény és lágy módszerekkel mérhetők, vagy ha nem, mérhetővé
lehet őket tenni. Ezért az intézménnyel szemben is jogos, az eredményorientált
követelménytámasztás.
A fenti értékrend jelenti iskolánk pedagógiai „ars poeticáját”.
I.4. Az iskola nevelési-oktatási célrendszere, a nevelés-oktatás alapelvei iskolánkban
Nevelési-oktatási céljaink és feladataink elérésének, ellátásának főbb eszközei, eljárásai során
pedagógiai gyakorlatunkban az alábbi közvetlen módszereket érvényesítjük:
1.






az értékes magatartás- és tevékenységformák beidegzéséhez, szokássá alakításához:
a konkrét és következetes követelés módszerét
a gyakoroltatás módszerét
a segítségadás módszerét
az ellenőrzés módszerét
az ösztönzés módszerét.

2.





magatartási modellek közvetítése területén:
az elbeszélés
a tények és jelenségek bemutatása
a műalkotások bemutatása
a személyes példaadás módszerével kívánunk hatni.

3. meggyőződés-formálás pedagógiai elvárásnak:
 az előadás, magyarázat, beszélgetés és
 a tanulók önálló elemző munkája során kívánunk eleget tenni.
4.







Leggyakrabban alkalmazott közvetett pedagógiai módszerek, eljárások:
diákönkormányzati-, tanulmányi- és fizikai feladatok megszervezésének módszere
perspektívák megszervezése
hagyományok kialakítása
közvetett követelés, ösztönzés, ellenőrzés
a nevelő személyes részvétele a közösségi tevékenységben
pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a közösség életéből
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közvetett felvilágosítás
a vita módszere.

Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik év végén:
 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek
 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal,
amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen
 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben
éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat
 határozott elképzelése van saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.

II. AZ ISKOLA TARTALMI MUNKÁJA
Az iskolát érő hatások, az Európában, a magyar társadalomban - és így a magyar közoktatásban,
köznevelésben lezajló és felgyorsuló változások - arra késztetik a Bocskai István Általános Iskolát is,
hogy az eddigi tapasztalatokat felhasználva, megszüntetve-megőrizve, Pedagógiai Programját oly
módon alakítsa, hogy az alkalmas legyen a hatékonyság növelése, az iskola tartalmi munkájának állandó, folyamatos fejlesztésére. Rugalmas pedagógiai kerete lehetővé tegye a környezet kihívásaira
való reagálásra.
Partnereink körében végzett felmérések (SWOT, Hewitt, elégedettség vizsgálat, stb.) eredményei, tanulóink szociokulturális állapota, iskolánkban tanító pedagógusok szakmai- pedagógiai- emberi- felkészültsége, iskolánk műszaki- technikai-, oktatástechnológiai (IKT) állapota is befolyásolják
tartalmi munkánkra vonatkozó programunkat, tennivalóink mennyiségét.

II.1. Az egymásra épülő pedagógiai szakaszok pedagógiai céljai
Iskolánk tartalmi munkáját egymásra épülő pedagógiai szakaszokra bontjuk:
 az 1.-4. évfolyam az alsó
 az 5.-8- évfolyam a felső tagozat.
Ezekhez a szakaszokhoz konkrét tantárgyi tartalmakat, elvárásokat, követelményeket, kimeneti
sikerkritériumokat rendelünk. Ezeket - a gyermekek tudás és ismereteinek szintje, neveltségi szintje, és motivációs szintje szerint - rendszeresen karban tartjuk.
Iskolánk tartalmi munkájában az anyanyelv, a matematika, és az idegen nyelv (nyelvek) oktatását - nevelését kezeljük kitüntetetten.
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II. 2. A kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos tevékenységek
Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:


kiemelten tehetséges gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti
erős motiváció, elkötelezettség.
 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal,
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési
igényűnek.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
A hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapítását a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben, vagy annak megléte esetén azt követően is, kérelmezhetik a lakóhelyük szerint illetékes jegyzői hivatalban.
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
-

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám
legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása
a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

-

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő
szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult
vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglalkoztatottság,
melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)

-

a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény)

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony
foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.
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II. 2. 1. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységformák
A tehetséggondozás a tehetség felismerésével kezdődik, majd a képességek, a kreativitás és a
személyiség összehangolt fejlesztésével folytatódik. Ezért fontos, hogy a pedagógusok minél előbb
felismerjék a tehetségeket. Ehhez ismerni kell azokat a tulajdonságokat, amelyek tehetség ígéretre
utalnak. Fontos tehát, hogy nevelőink ezen a területen is megfelelő pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkezzenek.
Feladatunk e téren a sokszínű, változatos iskolai élet szervezése. Biztosítjuk az önmegvalósítás
lehetőségét, az alkotómunkát. Lehetővé tesszük a tanulóknak, hogy kipróbálják képességeiket az
élet más területén is. A szabadidő hatékony eltöltésének megszervezése, az iskola és a család szoros együttműködése nélkülözhetetlen.
A tehetséggondozás tanórai lehetősége a differenciált óravezetés megvalósítása, mely a feladatok mennyiségében és minőségében, a taneszközök használatában, a tanulók motiválásában valamint a tanulók értékelésében mutatkozik meg. Kiemelt szerepet kap a tanulók önálló munkája pl.:
kiselőadás, önálló megfigyelés, kísérlet bemutatása, házi dolgozat, pályázati munkák készítése stb.
Körültekintő szervezéssel megvalósítható a tömbösített vagy epochális tanulásszervezés is.
A tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt kis létszámú tanulócsoportokban a leghatékonyabb. Ezért az idegen nyelv és az informatika oktatás területén képesség szerinti csoportbontást
valósítunk meg osztály, ill. évfolyam szinten.
A tehetséggondozás tanórán kívüli színterei iskolánkban a változatos lehetőségeket felkínálva
működő szakkörök. A tehetség gondozását a tananyagon kívüli ismeretek bővítésével, feladatok
megoldásával, versenyekre való felkészítéssel, képességek egyéni fejlesztésével végzik pedagógusaink. A tanulók használhatják az iskola létesítményeit, eszközeit (könyvtár, szertárak, audiovizuális
eszközök, fénymásoló stb.). Igényes felkészülést kívánnak a különböző szervezetek által kiírt tudományos diákpályázatok.
Minden tanévben szorgalmazzuk a témahetek megrendezését. A munkaközösségek évente egyegy közösen meghatározott cél köré szervezik projekt rendszerű programjaikat, melyek egy-egy hétig tartanak. Legfontosabb szerepe e formának a tanulók önálló tevékenysége, az információgyűjtés
és feldolgozás számos útjának gyakorlati elsajátítása. A feladat többrétegűségéből adódóan valamennyi tanulónak biztosít képességének, felkészültségének megfelelő munkát s ezáltal sikerélményt.
Tanulásmódszertani foglalkozásokat tartunk a nyolcadik évfolyamon. (Az ötödik évfolyamon feltételek megléte esetén.) . A helyes tanulási technikák elsajátíttatásával igyekszünk segíteni a szükséges ismeretek megszerzését, a 8. évfolyamon már a középiskola elvárásaira is szeretnénk ráhangolni a diákokat.
Fontos, hogy észrevegyük tanulóink iskolán kívüli kiemelkedő szerepléseit (zenetanulás, sport,
kreatív hobby stb.) azt elismerjük, és nevelési eszköztárunkba emeljük.
Vizsgára felkészítünk angol nyelvből és informatikából.
Művészeti oktatás, nevelés területén a Bocskai Gyermek Galéria működése óriási lehetőségeket
kínál a tanulók képzőművészeti és általában művészeti nevelése terén.
A testnevelésnek és a mozgásnak kiemelt szerepet biztosítunk iskolánkban.
A helyi tantervben, a testnevelés órákon, többek között vívás, néptánc és sakk oktatása zajlik. Jelenleg is a Magyar Vívó Szövetség utánpótlás bázisiskolája vagyunk.
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A néptánc a hagyományok ápolása mellett, egy további mozgásforma megismerésével összekötve remek közösség építő erő, melynek hatása a neveltségben is tapasztalható.
Szoros a kapcsolatunk a kerületi Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskolával.
Számos kihelyezett szolfézs és hangszeres órát a mi épületünkben tartanak délutánonként, melyeket tanulóink is látogathatnak.
A tanulásban, sportban, zenében stb. tehetséges tanulók elismerését a Bocskai díj évenkénti
odaítélése is példázza.

II. 2. 2. A felzárkóztatás feladatai, az integrált nevelés
Az iskolánkban integráltan foglalkozunk több, pszichés funkciójában sérült, tanulási és magatartás zavarral küzdő tanulóval.
A részképesség zavarok körébe az iskolai teljesítmények elsajátításának és képességének deficitjét (olvasás, írás, számolás), valamint az általuk kiváltott magatartási és vagy tanulási zavarok
komplex tünetegyüttesét soroljuk.
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók heti rendszerességgel vesznek részt a részképességzavarokat (diszlexiát, diszgráfiát, diszkalkuliát) korrigáló, kompenzáló foglalkozáson. Ez egyéni
és kiscsoportos formában történik. Az elsősöknél diszlexia prevenciót alkalmazunk, a nagyoknál
pedig diszlexia reedukációt.
A tanórákon a sajátos nevelést igénylő gyerekeket differenciáltan foglalkoztatják pedagógusaink.
Ezeknek a gyerekeknek egyéni haladási tempót biztosítunk. Az értékelését a pedagógus és a fejlesztő pedagógus közösen végzi.
Minden év szeptemberében az óvodából jövő gyerekeket, tanulási képességet mérő teszttel felmérjük. A mérést a tanév végén megismételjük.
A diszlexia veszélyeztetettség fejlesztési programja alapján végezzük munkánkat.
Iskolánkban értéknek tekintjük a toleranciát a gyermeki személyiség másságának elfogadását és
a gyermekszeretetet. Az integrált nevelés legfontosabb értéke egymás segítése, tisztelete, elfogadása. A tanulók saját képességeihez mért fejlesztése és értékelése.
A fentiekből eredően célunk: a sajátos nevelést igénylő gyermekek felzárkóztatása, társadalomba
való beilleszkedésre nevelés, személyiség formálása, továbbtanulásra felkészítés.
A célból adódó feladatok:
 A tanulók részképesség zavaraiból adódó hiányosságok kompenzálása. Felzárkóztató programok alkalmazása, a szociális feladatok pontos lebontása.
 A gyermekek személyiségének elfogadása, megsegítése. Olyan belső környezet megteremtése,
ahol a családi hátteret kompenzálva tudjuk oldani a szorongást, és a tanulót, befogadó-képessé
tesszük a tananyag elsajátítására.
Alapvető feladat a felzárkóztatás és esélyegyenlőség növelése területén a testséma biztonságának kialakítása, téri és időbeli relációk.
Az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt intenzív
fejlesztése. A kommunikációs készség fejlesztése.
A tanulókban az értő olvasás- íráskészség kialakítása, eszközzé tétele, olvasás, írás készségének
folyamatos gondozása.
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A kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi órán, számfogalmak kialakítása, az alapműveletek fogalmi kialakítása, segítő környezet.
Egyéni adottságokhoz mérten felkészítés a továbbtanulásra.
Értékelésüket a pedagógus és a fejlesztő pedagógus közösen végzi.

II. 2. 3. A sajátos nevelési igényű tanulók integrációs nevelés-oktatásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek
A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és szociális
tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének az
átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A tanulók között fennálló-egyéni adottságokból és
igényekből adódó- különbségeket az iskolánk a helyi pedagógiai programok kialakításakor veszi figyelembe.
A sajátos nevelési igény kifejezi:
 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását,
 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós,
habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.
A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára: A
nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési törvény
foglalja össze. (KTvNkt 47. § (1-4) A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz
igazodva az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan
többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési
igényű tanulók számára, mint például:
 - speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek,
 - speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök.
- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt
vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki
 a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési
igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait;
 szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;
 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;
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 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;
 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;
 együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait
beépíti a pedagógiai folyamatokba.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt
vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során:
 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;
 javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet
kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és
helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);
 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről;
 javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására;
 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;
 együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;
A tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) tanulók iskolai fejlesztése
A nevelésükhöz szükséges feltételek:
 a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta
foglalkoztatása,
 speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve
 a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai nevelés és terápia hatására fejlődésük a mentális képességek területén is számottevő lehet.
Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai:
 alsó tagozat: 1–4. évfolyam
 felső tagozat: 5–8. évfolyam
Az első szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások
következetes kialakítása és megerősítése.
Az alsó tagozat és a felső tagozat szakaszban a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók
fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is.
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók iskolai fejlesztése
A részképességzavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív terápiás céllal szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok esetén célszerű alkalmazni, és amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az őt integrálni
képes környezetbe.
- Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:
 az egészséges énkép és önbizalom kialakítása,
 a kudarctűrő-képesség növelése,
 az önállóságra nevelés.
A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai
Diszlexia, diszgráfia
A fejlesztés feladatai:
 a testséma biztonságának kialakítása,
 a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
 a vizuomotoros koordináció gyakorlása,
 a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
 az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális
és auditív észlelésre alapozó módszerrel,
 az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pályafutása alatt,
 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
Diszkalkulia
A fejlesztés feladatai:
 az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése,
 a testséma kialakítása,
 a téri relációk biztonsága,
 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
 a szerialitás erősítése,
 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,
 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése,
a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális
megerősítés,
 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.
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Magatartási zavarok
A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai:
 A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek megfelelő érzékelésére.
 Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklődésének,
terhelhetőségének ismeretében.
 A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy
kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése.
 Együttműködés a családdal és más szakemberekkel.
 A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.

II. 2. 4. Az esélyegyenlőséget biztosító tevékenységek
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló program célja az élet valamennyi területén megelőzni a hátrányos megkülönböztetést és elősegíteni egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét.
Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek
olyan támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja képességeik minél maradéktalanabb
kibontakoztatását, személyiségfejlődésük támogatását iskolai sikerességüket.
A kulcskompetenciák fejlesztése
 az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazásának,
 digitális tananyagok felhasználásának elősegítése
 méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítása
 a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése
 tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulás
 a differenciáló módszerek alkalmazása
 a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelése
 a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítása
 környezettudatos szemléletű oktatás-nevelés
 egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítása
 hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatása, és alkalmazása tanórákon
 tanulói aktivitás növelése a tanítási órákon
 tanulási attitűd pozitív átformálása
 átmenetek / továbbtanulás támogatása
 személyiségfejlesztés
 szabadidő hasznos eltöltése
 partnerközpontú nevelés
 köznevelési Hídprogramok
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A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad
kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és
magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa. E jogának gyakorlása
azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, (NKT 46.§ (3f)

II. 2. 5. Gyermek- és ifjúságvédelem, szociális hátrányok enyhítése
A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy
bánásmódnak. (NKT 46.§ (2)
A családban élő gyermekek közül is egyre többen válnak veszélyeztetetté, hátrányos helyzetűvé.
Növekedett a munkanélküli szülők köre, a megélhetés sok otthonban komoly gondokat okoz. A
gyerekek egy része jelentős szociális, műveltségi hátránnyal érkezik az iskolába.
Az iskola legfontosabb feladata és felelőssége a prevenció. A teendő egyre több, a gondoskodásra szoruló gyermekek száma egyre gyarapszik. A probléma az iskolában csapódik le halmozottan, a
megoldásra tehát itt kell lehetőséget teremteni. Ezért az iskola kompetenciáját ki kell bővíteni e téren. Iskolai keretek között kell biztosítani az elsődlegesen segíteni tudó szakemberek körét, s akkor
kell igénybe venni az iskolán kívüli lehetőségeket, ha az esetek súlyossága meghaladja az iskola hatáskörét.
Oktató-nevelő munkánk során a legélőbb kapcsolat a szülői házzal alakul ki. Természetszerűleg a
családból hozott szocializációs alapról indulunk, s legtöbbször a családnak a gyermekével kapcsolatos határozott elvárásai szerint kell feladatunkat teljesíteni. A pedagógiai munka gyakorlása során
egyre inkább kell segítséget nyújtanunk a szülő(k)nek a gyermeknevelésben (néha a legalapvetőbb
családi feladatok ellátása is hiányolható). Meg kell tehát próbálni a “családnevelést” az iskolai palettára felvenni, egyrészt a diákok felkészítését a családi életre, másrészt a jelenlegi családok felvilágosító gondozását.
Ezekhez, a speciális feladatokhoz kellő számú és felkészültségű segítő szakember alkalmazása
vált szükségessé. A megoldás az intézményen belüli sűrűre szőtt védőháló létrehozása. Ennek feltétele az iskolai gyermekvédelmi munka professzionalizálása.
Gyermekvédelmi felelősünk elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett
gyermekeken és családjaikon hivatott segíteni.
Felkutatjuk az anyagi támogatások nyújtásának lehetőségeit. (önkormányzati támogatások, pályázatok, alapítvány, iskolai bevételek, szponzorok stb.) A rászoruló gyerekek anyagi támogatásának feltételeit az SZMSZ-ben szabályoztuk.
Nevelő munkánkban komoly szerepet kap gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk. Az iskola
gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok
megelőzése, feltárása, megszüntetése. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, minden
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pedagógusnak, kitüntetett szerepe van. Az osztályfőnökök közreműködnek a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Iskolánkban működő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse, irányítsa
és szervezze a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.
A hatékony munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart a Humán Szolgáltató Központtal, Gyermekjóléti, Módszertani és Családsegítő Szolgálattal, az Iskola rendőrrel, a területi Gyámhivatallal, valamint alkalmi segítőnkkel, a területi Vöröskereszttel. Folyamatosan figyelemmel kíséri
az állami gondozásban, és a pártfogói felügyelet alatt levő tanulók helyzetét.
Pedagógiai tevékenységünk a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók felmérésével kezdődik. Ezt követi a feladatok számbavétele, az összehangolt cselekvés megtervezése. Indokolt esetekben az osztályfőnök, a gyermek és ifjúsági - felelős családlátogatást tartanak.
Következetesen fellépünk az igazolatlan hiányzás ellen. A tanulók csavargása veszélyezteti a tanulók fejlődését. A köznevelési törvény előírásainak megszegése a jogszabály be nem tartását jelenti, s mint ilyen, példát ad a tanulóknak a nem jogkövető magatartási formák kialakulásához.
Kiemelten foglalkozunk ember- és társadalomismeret és osztályfőnöki órákon a káros szenvedélyek, ezen belül a drogok egészségkárosító, jellemromboló hatásával. Ebbe a munkába bevonjuk a
védőnőt és a Gyermekjóléti, Módszertani és Családsegítő Szolgálat munkatársait is. Felső tagozaton
a kerületi rendőrkapitányság munkatársai bűnmegelőzési órákat tartanak.
Figyelemmel kísérjük tanulóink helyzetét a családban. Tájékozódunk, hogy a szülők eleget tesznek-e a köznevelési törvényben a szülő számára előírt kötelezettségeknek. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy tanulóink helyzete a családban problémás, a gyermekjóléti szolgálat segítségét kérjük,
és szükség esetén számítunk a gyámhatóság hatékony közreműködésére.
Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:





fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit
meg kell keresni a problémák okait
segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához
jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek, esetenként a
gyámhatóságnak.

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását, a szociális hátrányok enyhítését:
 a felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások
 differenciált oktatás és képességfejlesztés
 pályaválasztás segítése
 napközis és tanulószobai foglalkozások
 iskolai étkezés biztosítása
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a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek)
egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése
az egészségügyi szűrővizsgálatok
a családi életre történő nevelés
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek,
szünidei programok)
táborozási hozzájárulások
a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, tankönyvtámogatás, étkezési hozzájárulás)
a szülőkkel való együttműködés
tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásokról.

Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének
magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy
befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell
szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.

III. A SZÜLŐK, A TANULÓK, A PEDAGÓGUSOK ÉS A PARTNEREK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI
Célunk olyan együttműködés kialakítása az iskola valamennyi partnerével (külső, belső) melyek
elősegítik a diákok pozitív személyiségfejlődését, melynek hatására a tanulók az iskolai közösség
minél aktívabb részévé válhatnak.
A három fél kapcsolatának nyitottnak, őszintének kell lennie és egymás kölcsönös tiszteletén kell
alapulnia.
III. 1. A kapcsolattartás rendje
 A tanulókat az iskola életéről, az éves munkatervi feladatokról, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a Diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a DÖK vezetőségének ülésén. A DÖK pedagógus vezetője havonta egyszer a DÖK vezetőségének ülésén, a Diákönkormányzat faliújságján keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban, és 2019. január 28-tól az elektronikus naplón át digitálisan is) tájékoztatják.
 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel.
 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékozatják e-mail-en és az iskola honlapján, valamint Face19
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book oldalán keresztül. Értekezletet tart az igazgató évente legalább kétszer (félévente) az iskolai SZMK-nak, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szüleinek.
Az együttműködés formái:









Szülői értekezlet feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről. A helyi tanterv követelményeiről. Az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról. Saját gyermekének tanulmányi
előmeneteléről, iskolai magatartásáról, gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi
szintjéről. Az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról.
A szülői értekezlet színtere a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtésére,
az osztályfőnök kötelessége ezek továbbítása az iskola igazgatósága felé.
Fogadóóra feladata: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül
egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal.
Egyéni fogadóóra feladata: probléma esetén a szülő, ill. a tanár kérhet időpontot a találkozásra
Nyílt tanítási nap feladata: hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba. Ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül
gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
Írásbeli tájékoztató feladata: a szülők tájékoztatása a tanuló tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve az iskolai vagy osztályszintű programokról.

A szülői értekezletek, a fogadó órák, és a nyílt napok időpontját az iskolai munkaterv évente
határozza meg.
A szülők kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott
képviselőik útján közölhetik a nevelőkkel, a tantestülettel, az iskola igazgatójával.
Partnerek: az iskolával kapcsolatban álló szervezetek az éves munkatervnek megfelelően vesznek
részt az intézmény életében, kölcsönösen segítve egymás munkáját az intézmény által kitűzött célok megvalósításának érdekében.
III. 2. Iskolai Szülői Munkaközösség
A szülői szervezetbe minden osztály két főt delegálhat. Ez gyakran megegyezik az osztály, szülői
munkaközösségének vezetőjével.
A munkaközösség tagjai maguk közül egy háromtagú vezetőséget választanak.
A Szülői szervezet saját SZMSZ-nek megfelelően működik.
Szerepe a munkaközösség vezetőkön keresztül:






kapcsolattartás,
problémák kezelése,
visszacsatolás,
érdekérvényesítési lehetőség,
hatékony információáramlás elősegítése.
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III. 3. Intézményi Tanács
Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az
intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak azonos számú képviselőjéből és az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal delegáltjából álló intézményi
tanács hozható létre.
Az intézményi tanács elnöke életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos településen lakik.
Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és
eljuttatja a fenntartó számára.
A szülői szervezet és az intézményi tanács működésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.
III. 4. A tanulói részvételi jogok gyakorlása








A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.
A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg
maximum ötéves időtartamra.
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak- a nevelőtestület véleménye meghallgatásával- saját
közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és
jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
a házirend elfogadása előtt.

IV. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI
IV. 1. Általános szakmai feladatok










végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességüket
gondoskodik a tanulók testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről
ha a tanuló balestet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi
a nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében
gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat
a pedagógiai program alapján megválasztja az ismeret átadás, a nevelés módszereit
a helyi nevelési terv és tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket és
egyéb felszereléseket kiválasztja
irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét
a munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi
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szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzéseken gyarapítja
közösségi feladatokat vállal
iskolai értekezleteken, rendezvényeken kötelezően részt vesz
az ügyeletes tanár feladatait ellátja
a munkakör ellátásához szükséges szoftvereket ismeri és alkalmazza
együttműködik a szülőkkel
gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak, valamint a szülők jogainak biztosításáról
gondoskodik a tanulók személyiségi jogainak gyakorlásáról.

IV. 2. Részletes szakmai feladatok


















a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz
végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra.
fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek
az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közli
munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében
közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában
közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásába, megszüntetésében,
az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében
a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést
tart szükségesnek
a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad
a tanulók és szülők emberi méltóságát tiszteletben tartja
gondoskodik, hogy tanítványai és azok szülei aktívan ápolják, fejlesszék az iskola hagyományait
segíti a tanulókban a nemzeti hagyományok tudatosulását és ezek ápolására neveli őket
gyarapítja a tanulók Európai Uniós ismereteit
elősegíti a tanulók szocializációs folyamatait
elősegíti a tanulók környezettudatos nevelését.

IV. 3. Egyéb feladatok





Elfogadja és magára nézve kötelezőnek veszi az iskola dokumentumaiban leírtakat.
Viselkedésével minden körülmények közepette is tekintettel kell lennie arra, hogy munkáját
közoktatási intézményben, gyermekek között végzi.
Az intézmény jó hírének védelme, erősítése.
Az intézmény érdekeinek védelme.
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A tudomására jutott bizalmas információkat harmadik félnek nem adja ki.
Határidőre történő adatot szolgáltat a munkakörével kapcsolatban az iskolavezetés felé, mely
adatok hitelességéért felel.
Feladata ellátása közben betartja az intézmény vagyon-, tűz-, baleset-, és munkavédelmi előírásait.
Munkavégzéséhez használhatja az intézmény (technikai) felszereléseit.
A személyi leltárba kiadott eszközökért anyagilag felelősséggel tartozik.
Gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.
A Pedagógiai Program (Helyi Tanterv) alapján meghatározza az alkalmazott tankönyveket,
egyéb felszereléseket.
Szükség szerint részt vesz az éves statisztika elkészítésében.
Részt vesz az intézmény dokumentumainak aktualizálásában, elkészítésében.
Részt vesz a munkaközösség munkájában.

IV. 4. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink, kulcskompetenciák
A személyiség fejlesztése a pedagógiai folyamatok egészét mozgósító hatásmechanizmus. A
konstruktív életvezetésű, azaz közösségfejlesztő és önfejlesztő aktivitásra egyaránt kész egyén nevelése során létre kell hozni a személyiségen belüli ösztönző sajátosságcsoportot, mint motiváló
tényezőt, valamint az általa mozgósított végrehajtó intellektuális alapot. Ez utóbbi elemeinek (ismeretek, jártasságok, készségek, képességek) fejlesztése, kialakítása oktatási-képzési cél, míg az
ösztönző sajátosságcsoport elemeinek (szokások, példaképek, meggyőződések) kialakítása nevelési
cél.
Két alapelvet rögzítettünk:
1. Nevelési cél:




tevékenység nélkül nincs tanulás
a személyiség egyedi és megismételhetetlen
a tanulás nem más, mint a személyiségben végbement, viszonylag tartós változás, amely valamilyen hatás, vagy tevékenység útján jön létre.

2. A személyiségfejlesztés feltételeit az alábbiakban értelmeztük:





széleskörű, színes tevékenységrendszer
egyéni haladási ütem
differenciált tanulásszervezés
az önálló tanulási képességek fejlesztése:





motiváció
metatudás
forráskeresési technikák (könyv- és médiatár, Internet)
tanulástechnikák.
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Az iskola az így megfogalmazott oktatási céljainak a tanulási-tanítási folyamat már megfogalmazott módján felel meg, képessé téve a tanulót a nevelési hatások befogadására. Egyik legfontosabb
feladat tehát az oktatás színvonalának növelése.
A személyiségformálás és formálódás mozgatórugója azon szükségletek kialakítása, melyek a nevelési folyamatok által jönnek létre. Az egyénnek e szükségletek kielégítését célzó tevékenységét a
közösségfejlesztésre, ill. az önfejlesztésre irányuló aktivitás jellemzi.
A közösségfejlesztő magatartás motiválói a következő szükségletek:
 a szellemi, fizikai és közéleti munka szükséglete
 a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek védelmére, óvására irányuló szükséglet
 a segítségnyújtás, a karitativitás szükséglete
 a fegyelmezett magatartás szükséglete.
Az önfejlesztő aktivitás szükségletei:
 intellektuális-művelődési szükségletek
 esztétikai szükségletek
 egészséges életmód iránti szükségletek.

A fenti szükségletek kielégítésének a minősége határozza meg a személyiség minőségét. Ezen
szükségletek kialakítása a nevelés feladata, a kialakítás mélysége, pedig a nevelés eredménye.
Az iskola feladata 3 hatótényező köré szervezni minél több cselekvési, gyakorlási feladatot:
1. szokások kialakítása, beidegzése
2. példaképek állítása, pozitív magatartási modellek közvetítése, személyes példaadás
3. meggyőződések kialakítása, meggyőződés-formáló hatások szervezése.
A felsorolt hatótényezők direkt és indirekt formái át kell hogy szőjék a fenti szükségleti lista egészét.
A személyiségformálás színterei, lehetőségei gyakorlatilag a nevelő-oktató munka teljes egészében fellelhetők: a tanórákon, a szabadidős foglalkozásokon, az egyéni és a közösségi tevékenykedtetéseken. Jelen vannak az iskolahasználók egymás közötti kommunikációjában, kapcsolatrendszerében, fizikai megjelenésében, reakciójában stb. A személyiségformálás a nem szakrendszerű oktatás (fejlesztés) egészét, annak minden folyamatát át kell, hogy hassa.
Kulcskompetenciák
Iskolánk pedagógiai programját, helyi tantervünket, a tantárgyak curriculumát mind-mind áthatják az Európai Unió által meghirdetett tudásalapú társadalom kialakítása során megfogalmazott
kompetenciák tartalmai: A kompetenciák egymásba fonódnak, az egyik kompetenciaterülethez
szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit.
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1. Az anyanyelvi kompetencia, anyanyelvi kommunikáció. A szókincs a funkcionális nyelvtan és
az egyes nyelvi funkciók biztos ismerete az anyanyelvi kommunikáció feltétele. Az idegen nyelvi
kommunikáció az anyanyelvi kompetenciák tudatos magas szintű birtoklása nélkül nem valósulhat meg. Más népek irodalmával, kultúrájával kialakult pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását, a nyelvek, kultúrák iránti érdeklődést, kíváncsiságot.
2. Digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiájának magabiztos és kritikus használatát a tanulás, a képzés, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.
3. A hatékony önálló tanulás a helyes tanulási stratégiák elsajátítása alkalmassá teszi a tanulót
az élethosszig tartó tanulásra, az önálló orientációra és ismeretszerzésre. Minden tantárgy terén
nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a differenciált egyéni vagy kooperatív munka.
4. A szociális és állampolgári kompetencia alapja a hatékony kommunikáció, a különböző nézőpontok megértésének és figyelembe vételének képessége, a környezet problémáira való érzékenység. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy tanulóinkban kialakuljon a normatudat, a viselkedési és magatartási szabályok megértése.
5. Matematikai kompetenciák folyamatos fejlesztése magába foglalja, a tanulók értelmi képességeinek logikai készségek, problémamegoldó, helyzetfelismerő képességek a kreatív gondolkodás fejlesztésének valamennyi tartalmi elemét.
6. A természettudományokhoz és azok alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztésének alapfeladata a természettudományos tárgyak tanulásához szükséges attitűdök folyamatos
fejlesztése.
7. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a tudás, a kreativitás, a kockázatvállalás, az újítás korunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ezért mindezekre iskolánk pedagógiai gyakorlatában nevelő-oktató munkája során kiemelt hangsúlyt fektetünk.
8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, mint alapvető kompetencia, olyan
dolgok, mint az öltözködés, a lakás, a szórakozás a szabadidő eltöltése (zene, tánc, kirándulás,
utazás stb.) olyan kísérő elemei az életnek, amelyek a történelem, a honismeret révén közvetítődnek tanulóink felé.
9. A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és
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élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a
munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
IV. 5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, azok színterei
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A tanulókat az iskola a közösségi lét különböző szintjeivel, formáival szembesíti nap, mint nap.
Segíti a diákokat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, tisztességes polgárrá válhatnak azért, hogy tudják tehetségüket, felkészültségüket országhatáron túl is kamatoztatni, Európában úgy, hogy nemzeti azonosságtudatuk ne csorbuljon.
Célunk, hogy a társadalmi és a közösségi tőke értékei kiteljesedjenek az iskola egészében és kisebb közösségeiben. (kölcsönösség, bizalom, jog és normakövetés, együttműködési készség, becsületesség, igazmondás)
Az iskola, mint közösség, az az élettér, ahol mind a tanulók, mind a pedagógusok folyamatos alakulás és alkalmazkodás részesei. Ezért célunk, hogy a közösség minden tagja teljes életet éljen, alkalmazkodva a megfogalmazott és elvárt értékekhez, magatartásszabályokhoz és viselkedésmintákhoz. Fontos a közös szabályrendszer: a házirend és a tanulói viselkedés kódex betartására való
törekvés.
Erősíthető a közösségi szellem az iskola hagyományait őrző rendezvényekkel, ünnepségekkel,
témahetek rendezésével, táborok, erdei iskolák, iskolai szintű tanulmányi kirándulások, sportversenyek szervezésével, más iskolával szembeni megmérettetések, alkalmával.
Az iskola diákközössége
Életét a diákönkormányzat koordinálja. Fontos a közösség önszabályzó szerepe. A kortárscsoport
jelentős hatással van tagjaira, erre a pedagógusoknak építeni kell. Fejlesztésének lehetősége lehet
olyan hatáskörök, feladatkörök átruházása, melyek önállóan vagy némi segítséggel elvégezhetők.
Az iskola, a pedagógusok közössége elismeri az iskola diákközösségének legitimitását. Fejlesztő hatásúak a diákközösség hagyományos rendezvényei, programjai (természetesen pedagógusi segítséggel): farsang, Valentin-nap, Igazlátó-nap, suli-buli, közösségalakító tényező az iskolarádió működtetése is.
Osztályközösség
Az iskola legfontosabb gyermekközössége. A közösség tagjainak személyisége az osztály egészére
meghatározó tényező. Az osztályközösség főként spontán szerveződik.
Az osztályfőnök szerepe meghatározó a közösség életében. Fontos feladata a belső viszonyok
időnkénti feltérképezése, s a szélsőséges helyzetek megszüntetésére, a közösség belső egységére
való törekvés. Ki kell alakítani az iskola normarendszerével összhangban álló közös belső szabályrendszert. A feladatok felosztásával az osztály valamennyi tagjának biztosítani kell a helyét a közösségben. Az osztályközösségeknek el kell fogadniuk, hogy a különböző osztályok értékrendje más és
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más is lehet. Fontos, hogy növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések
és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. A munkamegosztásban a kölcsönös segítségnyújtás, az együttműködés gyakorlatát kell erősíteni, de általában is a humanizmus, a karitativitás
értékeit kell előtérbe helyezni. Támogatni kell az egyéni véleményalkotást, de el kell tudni határolni a közösségi és az egyéni érdekeket. Ösztönözni kell az önmegvalósítás közösség számára is értékes megnyilvánulásait.
Ki kell dolgozni a közösségi normákat figyelembe vevő magatartás elismerésének helyi formáit,
illetve az önös érdekek képviselőinek elmarasztalásának módját. Az osztályfőnöknek igyekeznie kel
elérni, hogy a helyes magatartás a közösség támogatásával alakulhasson ki az egyénben.
A közvetlen kapcsolatból adódóan az osztályközösség a legalkalmasabb az ember egyéb közösségi viszonyainak modellezéséhez, a társadalmi kapcsolatok megtárgyalásához, mint pl. az európai
egység jelentősége, a nemzettudat, magyarságtudat kialakítása, a lakókörnyezet közösségeinek
megismerése stb. Ki kell alakítani a tanulókban az eltérő kultúrák, szokások, életmódok elfogadását
amennyiben azok nem képviselnek destruktív elemeket.
A emberi közösségeket körülvevő természeti környezet feltétlen szeretetére, megbecsülésére
kell ösztönözni valamennyi tanulót. Fontos a népünk múltjából merített példaértékű történések,
valamint nemzetünk jeles személyiségeinek megismertetése. Fel kell készíteni a tanulókat a jogok
és kötelességek gyakorlására.
Földünk globális problémáinak megismerésére s azok csökkentését célzó felelős tevékenységre
kell ösztönözni a diákokat. A környezetgondos és a szociális felelősség kialakításának elsődleges
színtere az osztályközösség.
Az osztályközösségek fejlesztésében az osztályfőnök mellett valamennyi pedagógusnak jelentős
szerepe van.
A közösségformálás színterei: a tanítási óra, az osztályfőnöki óra, közös szabadidős foglalkozások,
kulturális, sportfoglalkozások, osztálydélutánok, ünnepségek, iskolán kívüli közös programok, kirándulások stb.
Napközi
A napközi otthoni ellátás a napközis közösségek az iskolai nevelő munkának, a helyes szokásrend
kialakításának, a konstruktív közösségi lét gyakorlásának fontos színtere. Lehetőséget ad a színes,
sokoldalú délutáni tevékenységnek, a játéknak, a munkának. Fejleszti a tanulók önismeretét,
együttműködési készségét, akaratát és hozzájárul életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő
azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. Az egyén személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban.
Évfolyamszintű közösségek
Az azonos tudástartalom, nevelési szituációk, életkori sajátosságok közösségi gyakorlásának színtere. A kortársi csoport egymás jobb megismerése érdekében évfolyamszintű programokat szervez.
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Alkalmi közösségek
Tanulási csoportok, szakköri, tanulószobai csoportok, feladatra orientált csoportok, tábori közösségek.
Ezen csoportok esetében is meg kell teremteni az együttműködő légkört, el kell fogadtatni az alkalmi közösségi célokat és a közös normákat. Ezen csoportok működése során új ötletek, tapasztalatok fogalmazódhatnak meg az állandó közösség egyes elavult, vagy nem működő szokásainak alternatívájaként.
Különös oktatási-nevelési formák, színterek, mint a közösségfejlesztés eszközei
Erdei iskola
A tanulók önkéntes jelentkezése alapján minden évben szerveződik az erdei iskola. Tapasztalataink a kisebb csoportszámú forma hatékonyságát igazolták inkább.
A jövőben 2-7. évfolyamok vehetnek részt erdei iskolában. Egyidejűleg 2-3 osztály tölthet el egy
hetet szorgalmi időben, a természetben való oktatással. Az erdei iskola a teljes pedagógiai hatásmechanizmus koncentrált terepe. Szervezéséhez sem az Önkormányzat, sem az iskola nem biztosít
anyagi fedezetet.
Néptánc
Egyesíti magában a mozgás, a művészi élmény és a játék, szórakozás valamint a közösségi élmény elemeit. A gyerekek mozgásigényének ily módon történő kielégítése is intenzív fejlesztést
tesz lehetővé a mozgáskoordináció, fizikai állóképesség és egészségmegőrzés területén. Órarendbe
illesztve első osztálytól nyolcadik osztály végéig tart a néptánc oktatása.
Táborok, kirándulások, szabadidős foglalkozások
Az 1. és 8. évfolyamok kötelező tanulmányi kirándulásokon vesznek részt. A többi évfolyam osztályai erdei iskolai foglalkozásokon túl lehetőségként élhetnek a tanulmányi kiránduláson való részvétellel. Az osztályok önálló kezdeményezésként évente többször szerveznek iskolán kívüli programokat (túrák, séták, színház-, múzeumlátogatások stb.).
Minden évben —az igények alapján— megrendezésre kerülő táboraink a testedzés, az egészséges életmód jegyében zajlanak. Az országismeret, honismeret lehetőségeit hasznosítja. Külföldi
utazásainkon, a határon túli magyarság és más népek nyelvével, kultúrájával, hagyományaival ismerkedünk. A kerékpáros túrák és táborok új színt jelentenek éppúgy, mint a kézműves, az angol,
vagy az informatika tábor.
Diáksport kör (egyesület)
Szakmai programja az iskolai munkaterv része. Az igények alapján szerveződő sportköri
foglalkozások, az egészséges életmód, a közösségi élményeken túl tanulóink mindennapos
testnevelését is szolgálják.
Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését, a könyvtárban szervezett programok, a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti.
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Hit és vallásoktatás
Iskolánkban a területileg illetékes, bejegyzett egyházak —az iskola nevelő és oktató
tevékenységétől függetlenül— hit és vallásoktatást szervezhetnek. A vallásoktatáson való részvétel
a tanulók számára önkéntes.
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni, vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után a tanulók —tanári felügyelet mellett—
egyénileg vagy csoportosan az iskola létesítményeit, illetve eszközeit használják.
IV. 6. Az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai
MOTTÓ:
„A jó tanár egész életen át ható példát ad, egy olyan világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt.” (Csermely Péter)
Az osztályközösség az iskola legfontosabb gyermekközössége. A közösség tagjainak személyisége
az osztály egészére hat. Az osztályfőnök szerepe pedig a közösség életében meghatározó.
Az osztályfőnöki munka rendkívül komplex feladat. Az osztályfőnök az a pedagógus, aki központi
szerepével a legközvetlenebbül tapasztalja – a gyerekek és azok szülein keresztül – a társadalomban, a mindennapokban érzékelt feszültséget, a problémákat.
Az osztályfőnök a rábízott osztályközösségben egyszerre patrónus /a nevelés irányítója/ és gazda. Így érheti el, hogy nem főnöke, hanem társa, nem kiszolgálója, hanem partnere, nem adminisztrátora, hanem vezetője lesz osztályának. Az osztályfőnök legfőbb kompetenciája, hogy törődjön a gyerekek lelki és testi egészségével, gondoskodjon arról, hogy az osztályában folyó nevelőoktató munka harmonikus legyen.
Az osztályfőnöki munka tartalma
A megváltozott társadalmi és szociális kihívások következtében hangsúlyeltolódások történtek a
pedagógiában is, mely elsősorban az értékek átrendeződésében jelenik meg. Ezeket a változásokat
az osztályfőnöki munka tartalma is követi.
Az osztályfőnöki tevékenységet befolyásoló hatások:
 a gyerekektől induló hatások;
 a kollégáktól induló hatások;
 a szülők felől, illetve a szülők irányában ható információk;
 a helyi tanterv készítéséhez nyújtott információk.
Ezek mind jelzik az osztályfőnöki feladat komplex, differenciált, rugalmas és integrált jellegét és
azt is, hogy ez a szerep szükségszerűen nem konfliktus nélküli.
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Az osztályfőnök feladatköre kiterjed:
1. A differenciált személyiségfejlesztés megteremtésére:
 a gyerekek megismerése,
 a gyerekek érdekeinek, szükségleteinek képviseletére,
 fejlődésük értő követésére,
 fejlesztő értékelésre.
2. az osztályközösség minőségének fejlesztésére;
3. az osztályfőnöki órák megtartására;
4. a gyerekek szűkebb és tágabb környezetében nyert tapasztalatok feldolgozására, segítségnyújtásra;
5. az osztályközösség vezetőjeként:
 a gyerekek érdekeinek, szükségleteinek képviseletére,
 az információcsere biztosítására,
 a helyi tanterv működéséhez való hozzájárulásra,
 a problémák feltárásának tartalmi elemzésére.
6. az ellentétes érdekek egyeztetésére, kezelésére;
7. a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartásra, az egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat
kialakítására;
8. a szükség szerinti szociális funkciók vállalására;
9. a megfelelő gyermekvédelemre.
A felsorolt feladatkörök a következő területeken határozzák meg az osztályfőnökök tevékenységét (alsó és felső tagozaton egyaránt):
1. A gyerekek személyiségének fejlesztésére, értékközvetítésre irányuló nevelőmunka.
2. Az osztályközösség fejlesztését szolgáló feladatok.
3. Az osztályfőnöki órák megtartása. A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki
órát tart. Ezt használja fel az osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák megoldására.
Az osztályfőnöki órák témáit tanmenetben rögzíti.
4. A kapcsolattartás különböző formáiban végzett teendők.
Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos részletes feladatok:






Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján segítse
az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.
Tevékenységeivel aktívan elősegítse a személyiségfejlesztésen keresztül a „mi” közösségtudat
kialakulását illetve megerősödését.
Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyerekek tanulmányi eredményeit, konzultál kollégáival a tanulók haladásáról.
Közreműködik a tanulók és tanítók konfliktusai megoldásában, szükség szerint a problémamegoldásba bevonja a szülőket is.
Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait, ehhez
kikéri tanító társai, valamint a diákok véleményét is.
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Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről,
alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és elmarasztalás formáit.
Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek a neveléssel-oktatással, az őket érintő
egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást.
Rendszeresen fogadó órát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a
gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.
Az osztályában tanítókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, programokon.
Ellátja a beiskolázással kapcsolatos teendőket.
Megtervezi és végrehajtja az éves osztályprogramokat, melyekről tájékoztatja a szülőket és az
iskolavezetést.
Felkészíti a diákokat az intézmény vagyon-, tűz-, baleset-, és munkavédelmi előírásainak betartására.
Ismerteti a házirendet.
Elvégzi az osztállyal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Adott határidőre adatokat szolgáltat osztályáról a különböző statisztika elemzések elkészítéséhez.
Hiányzás/ késés adatokat rögzíti az előkészített digitális formátumban.
Ismétlődő késés, igazolatlan hiányzás, sok igazolt hiányzás azonnali jelzése az iskolavezetés és a
gyermekvédelmi felelős számára, valamint a jegyző tájékoztatása.

Az első osztályban tanító osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos részletes feladatai:





Segítse a rábízott gyermekeket átvezetni az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai
tanulás tevékenységébe.
Tervezze meg a gyermekek személyiségének, szociokulturális hozott állapotának megismerési
folyamatát és annak tennivalóit.
Készítsen tervet a szülőkkel való együttműködésre (éves, majd félévtől vázlatosan négy évre
szólóan).
A sajátos nevelési igényű tanulóknál kérje a gyógypedagógusok segítségét.

V. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI NEVELÉSI PROGRAMJA
Az egészségmagatartás kialakítása hosszú, az egész életen át tartó szocializációs folyamat eredménye.
Elsődleges a család szerepe ebben a folyamatban. A család mintaadó, szocializációs szerepkörének gyengülését korunk egyik kedvezőtlen jelenségeként tartjuk számon.
Az iskola, mint ismeret-és értékadó, érték-meghatározó környezet kiemelt szerepet kap az
egészségtudatos magatartás kialakításában.
E magatartás kialakítása rendkívül –az iskolai nevelés szinte minden tevékenységén– széleskörű
pedagógiai hatásmechanizmusok együttes eredményeként valósulhat meg.
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Önismeret, önértékelés fejlesztése /ösztönző, elismerő, értékelő folyamatok/.
Pozitív életkép kialakulása annak érdekében, hogy az egyének kontrollálják saját életüket.
Önmagunk és egészségi állapotunk megfelelő ismerete.
Pszichológiai, csoportlélektani ismeretek bővítése /az egyes korcsoportok viselkedéseinek, törvényeinek megismerése/.
Esélyegyenlőség biztosítása /gyermekvédelem/.
Az egészséget és az egészségmagatartást támogató környezeti tényezők ismertetése.
Hiteles közvetítés /pedagógusok, kortárssegítő csoportok/.
Az iskola egészségügyi szakembereivel folytatott kapcsolattartás.
Tantárgyi lehetőségek feltérképezése.
A tárgyi környezet esztétikai jelentősége, hatása az egészségre.
A gyermekétkeztetéssel folyamatos kapcsolattartás.
A sport, a mozgás fontossága, mint az egészség megtartás egyik eszköze.

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, illetve az önsegítés feladatait, módszereit.
V. 1. Az egészséges napirend













Alsó tagozaton játékosan, felső tagozaton irányítottan megismertetjük diákjainkat a helyes táplálkozás ismérveivel, a tanultak alapján lehetőséget adunk a helyes táplálkozás elsajátítására.
Olyan magatartásmintákkal bővítjük tanulóink ismereteit – mind a délelőtti órákban, mind a
napközi ideje alatt – amelyekkel mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek kialakítására és begyakorlására.
Tanulóink esetében a hagyományos egészségnevelés alapelveiből indulunk ki, így szervezett,
csoportos tevékenységek bevezetésével és azok tudatos alkalmazásával serkentjük, alakítjuk az
intézmény életében szereplők gondolkodását, az egészséges életmódról. Mivel a korosztály
nem minden esetben érett arra, hogy a kortárshatású egészségfejlesztésnek teret adhassunk.
Szünetekben/óraközi szünetben alsó javasoljuk a levegőzést, a szabadban eltöltött szünetet!
Minden szünetben kötelező a tanteremben a szellőztetés!
A tízórai szünet rendjének betartása alsó tagozaton.
Gyümölcsnapok megtartása szezonális termékekkel, ezáltal felhívjuk a figyelmet és megfigyeltetjük az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepére, illetve tárgyaljuk a betegségek kialakulását és a gyógyulási folyamat lehetőségeit.
Szituációs helyzetek megteremtésével segítjük a krízishelyzetek felismerését és kezelési stratégiáinak ismeretét.
A tanulás technikáinak megismerésére mind a délelőtti órákban, mind a napközi ideje alatt időt
fordítunk, ahol az idővel való gazdálkodás szerepére is felhívjuk a figyelmet és lehetőséget
adunk tapasztalásra is, a szervezett kereteken belül folyó munka rendszeressége mellett is
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A természethez való viszony alakulásában nagy szerepet játszanak a minden év elején megszervezésre kerülő erdei iskolák, ahol a tanórák nem az iskolai keretek között folynak, hanem a
természetben, tapasztalás, illetve irányított megfigyelés útján.
Ebédeltetés a meghatározott rendben.
Ebéd után a napközis és tanulószobás tanulók 45 percet levegőn irányított mozgással töltsenek.
Törekedjünk a váltócipő bevezetésére.
Csökkentsük a zajt, annak károsító hatására hívjuk fel a figyelmet.
Hívjuk fel a figyelmet a kényelmes ruházat hordására.

V. 2. Egészséges táplálkozás
Az iskola, lehetőségeihez képest törekszik arra, hogy a diákok étkeztetése, az iskolai büfé árukínálata kielégítse az egészséges táplálkozással kapcsolatos korszerű előírásokat, elvárásokat. A korszerű táplálkozáshoz szükséges szemléletformálás egyik eszközeként az osztályfőnöki órákat, a szülői értekezleteket is felhasználjuk.
Tudatosan vonjuk be az iskola egészségügyi szakembereit, védőnőt és a gyermekorvost ebbe a
munkába. A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata magában foglalja a testi, érzelmi és intellektuális
fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a fejlődés
követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére is irányulnak.
Rendszeresen figyelemmel kísérjük a gyógytestnevelésre utalt, tanulók fejlődését.
V. 3. A mindennapos testnevelés, testmozgások biztosítása, azok formái
Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. Tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény, a fizikai képességek
hanyatlásához vezethet. Áttételesen előidézve ezzel a szellemi képességek romlását is. Az iskolai
testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka,
valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető.
Az egészséggel kapcsolatos célok és feladatok:
A testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; a váz- és izomrendszer ortopédiai elváltozásainak megelőzése, ellensúlyozása. Megfelelő felkészítés a keringési és légző rendszer megbetegedéseinek megelőzésére, a
károsodások csökkentésére; a prevenció lényegének és a relaxációs eljárásoknak megismerése,
megértése.
A mozgáskultúra fejlesztése:
Az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása és fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség-készlet
megszerzése. A feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játékhoz, sporttevékenységhez,
azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások,
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mechanikai- biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése, mozgáskommunikáció.
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása:
Az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker, a tevékenység öröme.
Értékes személyiségvonások fejlesztése:
A félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, a
kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás.
A testnevelés a sokoldalú személyiségfejlesztés eszköze. Az edzettség biztosítja az optimális testi
és szellemi cselekvőképességet. Az egészséges életmód hatására javul a diákok terhelhetősége, nő
a védettség a betegségekkel szemben. A mindennapos testnevelés elősegíti a különböző képességek fejlesztését, illetve hatékony felzárkóztatást tesz lehetővé.
A testnevelési órákon túl, a tánc, a kirándulások, túrák, az óraközi szünetek, a napközis szabadidős szervezett mozgásai mellett a sportkörök, amelyeket az adott tanév elei igényfelmérés alapján
szervezzük.
A mindennapos testnevelés megvalósítása
Felmenő rendszerben megvalósult a tanórákon a mindennapos testnevelés. A „hagyományos”
testnevelés tananyagában megtartottuk az iskolára jellemző profilokat, az 1-4. évfolyamon a vívást,
kibővítettük az 1-8. évfolyamra a néptáncot és 5-6. évfolyamra a sakkot.
Hétfő
Délelőtti
tanórák
Délutáni
sportfoglalkozások
Terembérlők
sportfoglalkozásai

Néptánc 1-6.
Iskolázás 1-8
Gyógytestnevelés
Kosárlabda
Akrobatikus R&R
Balett
Foci 1-4.

Kedd

Szerda
Csütörtök
Órarendi beosztás szerint

Edzés 1-8.

Néptánc 1-6.
Iskolázás 1-8
Gyógytestnevelés
Kosárlabda
Akrobatikus R&R

Karate

Edzés 1-8.
Gyógyúszás

Karate
Foci 1-4.

Péntek

Sportkör 5-8.
Iskolázás 1-8

Sakk
Balett
Foci 1-4.

További lehetőségeket biztosítanak a külsősök által tartott karate, kosárlabda, labdarúgás, akrobatikus rock and roll, balett és a sakk foglalkozások. Szorgalmazzuk az egész iskolát megmozgató
programokat is, mint például: családi-sportnap, kerületi sportnapokon való részvétel stb.
A Nkt. 27§(11) szerint az intézmény megszervezi a mindennapos testnevelést heti 5 testnevelés
óra keretében, amelyből legfeljebb heti 2 óra:
a.) kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott műveltségterületi oktatással. A néptánc, a vívás, a sakk a mindennapos testnevelés része, órarendbe épített,
b.) iskolai sportkörben való sportolással,
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c.) versenyszerű sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye
és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett
edzéssel váltható ki.
Megvalósulása:
a.) 1-4 évfolyamon: 3,5 testnevelés óra + 1 óra néptánc + 0,5 óra vívás
b.) 5-6. évfolyamon: 3,5 testnevelés óra + 1 óra néptánc + 0,5 óra sakk
c.) 7-8. évfolyamon: 4 testnevelés óra + 1 óra néptánc
V. 4. Balesetmegelőzési feladatok
Az iskola valamennyi dolgozójának kötelessége, a balesetmentes iskolai környezet biztosítása. Ezt
elsősorban a baleset megelőzéssel, a balesetvédelmi helyzetek, szabályok ismertetésével (testnevelés, technika, kémia, fizika órákon fokozatosan) a közlekedési szabályok ismertetésével stb. tervezetten oldjuk meg. Az iskola a fenntartóval és a működtetővel együttműködve biztosítja az iskolán
belüli gyermekbalesetek megelőzését azzal, hogy a baleseti veszélyforrásokat a legrövidebb időn
belül megszünteti.
A kerületi Vöröskereszttel való együttműködéssel, az elsősegélynyújtás oktatását valósítjuk meg.
V. 5. Az iskola elsősegély-nyújtási ismeretek átadásáról szóló programja
Az oktatás célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel az elsősegélynyújtás fogalmát, célját, fontosságát, az egyes sérülések élettani hátterét, tüneteit, azok lehetséges következményeit és ellátásukat. Továbbá tudatosítsa a résztvevőkkel a lehetséges veszélyhelyzeteket. További cél, hogy megismerjék az emberi szervezet felépítésével, működésével és az elsősegélynyújtással kapcsolatos
alapfogalmakat és az egyes baleseti mechanizmusokat.
Célja megismerteti a résztvevőkkel az elsősegélynyújtás fogalmát, célját, fontosságát, az egyes
sérülések élettani hátterét, tüneteit, azok lehetséges következményeit.
Feleleveníti az emberi szervezet felépítéséről és működéséről korábban tanultakat, és ismerteti
az elsősegélynyújtással kapcsolatos alapfogalmakat. Megtanít következtetést levonni az egyes baleseti mechanizmusokból. A képzés fejleszti a résztvevők: problémafelismerő-képességét, a gyors és
szakszerű tájékozódó, cselekvő, valamint döntéshozó képességét, empátiáját. Megismerteti a résztvevőket a segítségkérés lehetőségeivel, módjaival; az elsősegélynyújtás fontosságával, elmulasztásának emberi és törvényi következményeivel.
Bemutatja a lehetséges veszélyforrásokat és ismerteti a határozott, lényegre törő intézkedés
módját.
A résztvevők a program során megismerik: - a sérülések pontos felismerését segítő tüneteket, - a
különböző típusú sérülések megfelelő, szakszerű ellátását, - alapvető életműködések ellenőrzését,
szükség szerinti pótlását (BLS),- a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási technikákat, életmentő beavat35
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kozásokat, műfogásokat. A szerzett tudással alkalmassá válnak a szaksegítség megérkezéséig történő szakszerű elsősegélynyújtásra, amellyel megállíthatják a sérült állapotának továbbromlását, alkalmanként elháríthatják az életveszélyt, és javíthatják a sérült teljes gyógyulásának esélyét. A gyakorlatok során lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők készségszinten sajátítsák el az elsősegélynyújtás legfontosabb elemeit:- légút biztosítása,- vérzéscsillapítás,- sebellátás,- törések ellátása,belgyógyászati rosszullétekkel kapcsolatos teendők.
Főbb tematikai egységei:







- Általános elsősegély-nyújtási ismeretek, életjelenségek
- Légzés és keringés újraélesztése
- Sebzések, vérzések, sebellátás
- Csontok és ízületek sérülései, azok ellátása
- Egyéb sérülések
- Belgyógyászati balesetek.

VI. AZ ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
„Uram!
E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül.
Rejtett, titkos kincsekkel tele…
Kiássuk a kincset, hogy elherdáljuk,
Hogy megalkossuk a pusztulás iszonyú gépezetét…
Uram! Legyünk társak az alkotásban,
Dolgozzunk tovább műved nyomán,
Hogy bolygónk a bőség, a boldogság
És az összhang erős otthona legyen.”
(Részlet Szent-Györgyi Albert Psalmus Humánusából)
A fenti idézet fenntartható fejlődést sugalló gondolatainak elfogadása, az ökológiai szemlélet kialakítása minden állampolgár és minden szakma számára elengedhetetlen.
Iskolánkban az erre való törekvés fontos szerepet tölt be.
A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata egész életen át tartó tanulási folyamat, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív gondolkodás- móddal rendelkeznek. Eligazodnak a természet és környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén. Felelősséget vállalnak egyéni és közös tettekben, és melynek során, a megismerésen alapuló tevékenységközpontú környezetés természetvédelmi szemléletformálás is megvalósul.
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VI. 1. A környezeti nevelés távlati céljai:




Elősegíteni annak felismerését, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai jelenségek kölcsönösen függnek egymástól.
Biztosítani a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert és elkötelezettséget.
Kialakítani a környezettel kapcsolatos új magatartási és életviteli mintákat, környezetgondos és
környezettudatos állampolgárokat nevelni.

A környezeti nevelés területei:

A környezeti nevelés a nevelési folyamat szerves része.
Környezetvédelmi jeles napok:
Takarítási Világnap- szeptember 3. szombatja
Autómentes Világnap- szeptember 22.
Állatok Világnapja- október 4.
Víz Világnapja- március 22.
Föld Napja- április 22.
Madarak és fák napja- május 10.
Környezetvédelmi Világnap- június 5.
VI. 2. A környezeti nevelés feladatai:
 Rendszerszemléletre nevelés.
 Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása.
 A globális összefüggések megértése.
 A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése.
 A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben.
 Szükségszerű, hogy a környezeti nevelés tananyaga az alkalmazott módszerek összhangban legyenek a tanulók igényeivel, életkori sajátosságaikkal.
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VI. 3. A környezeti nevelés módszerei:
Mindent átfogó módszer a problémaalapú tanítás-tanulás, melynek lényegéből adódóan
nincsenek eleve meghatározott és átadandó megoldások; a kutatás izgalma, a közös tudásépítés
élménye megmarad a gyerekek számára. Felismerhető benne a konstruktivizmus tanuláselmélete,
a kooperatív tanulás módszere, a motiváción alapuló tanulás és a segítő tanári szerepvállalás.
Szempontok konkrét módszerek kiválasztásakor:













alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz
vonjanak be minél több tanulót
az iskola keretein túl is legyenek hatással
a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen
alapvetően pozitív szemléletet tükrözzenek
a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek a napi élethez
nyújtsanak sok élményt a tanulóknak
az érzelmeken át, hassanak
a személyes megtapasztaláson alapuljanak
együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külső szövetségek,
szülők stb.)
alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, megismerési
vágyára, korszerű technikai ismeretére
legyen bennük sok játékos elem.

Módszerek:









játékok
modellezés
riport módszer
projekt módszer
terepgyakorlati módszerek
aktív, kreatív munka
közösségépítés
művészi kifejezés

A felsorolt módszerek egymást kiegészítve eredményesek.
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VII. AZ ISKOLA STRUKTÚRÁJA
A szervezeti felépítés kialakításánál a legfontosabb szempont a hatékony működés. A struktúrából következnek a feladatok, hatáskörök és a felelősségi területek. A kapcsolatrendszernek segítenie kell a kommunikációt, az információ áramlását.

A jó munkamegosztás, a dolgozók felhatalmazása erősíti az elkötelezettséget az intézmény iránt
és lapítja a szervezeti struktúrát. Mindenkire szükség van, csak másként!
A fentieknek megfelelően az iskolai struktúrának háromszintűnek kell lennie:




vezetői szint (igazgató, igazgatóhelyettesek)
középvezetői szint (munkaközösség- vezetők)
pedagógus szint (pedagógusok) és munkatársi szint (technikai dolgozók)

Fontos a technikai dolgozók munkája is. Hiába végeznek a pedagógusok kiemelkedően jó munkát, ha piszkosak a termek, vagy gond van az étkeztetéssel. A leggyengébb terület teljesítménye
határozza meg az egész intézmény eredményességét.
A hatékony működéshez meg kell határozni mindenkinek a feladatkörét, melyet rögzíteni kell a
munkaköri leírásokban. (összefüggésben az éves munkatervvel, sikerkritériumokkal).







Az alábbi munkaközösségek működnek iskolánkban:
alsó tagozatos munkaközösség
napközis munkaközösség
humán tantárgyakat tanítók munkaközössége
reáltantárgyakat tanítók munkaközössége
osztályfőnöki munkaközösség
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Az iskola menedzsmentjét az iskolai struktúra két felső szintje alkotja. Az iskolavezetőség értekezletein tanácskozási joggal részt vesz a gyermekvédelmi felelős és a Diákönkormányzatot segítő
pedagógus.
A Intézményi Tanács, a Szülői Munkaközösség, a Közalkalmazotti Tanács és a Diákönkormányzat
nem része a vezetési szintnek- felügyeletet és ellenőrzést biztosít az iskolavezetés számára.

VIII. ISKOLÁNK HAGYOMÁNYAI
Egy jó közösségnek eleven és működő hagyományokra van szüksége ahhoz, hogy közösségi létét
tartalmasan, élményeket szerző és nyújtó módon élje meg. A hagyománynak a közösség számára
meghatározó, megtartó ereje van, mint az egyén szocializálódásának és identitástudatának alapvető eleme. Az iskolának- mint a család után a második színtér az ember formálódásában- élen kell
járnia a hagyományok megőrzésében, de az értékválsággal küzdő jelenünkben a hagyományok teremtésében is.
Az anonimitásból természetesen nemcsak tevékenységünkkel, hanem Bocskai István nevének
felvételével már 1972-ben kiléptünk. Névadónk történelmi szerepéről minden évben megemlékezünk. Fejedelemmé választásának évfordulóján rendezzük meg a Bocskai napot. Ezen a napon a diákönkormányzat szervezésében versenyek, vetélkedők, játékok zajlanak. Az iskolai karácsony a
megrendezett színvonalas, igényes műsort, tehetséges tanulóink verssel, zenével, jelenetekkel,
tánccal tesznek élővé, élményszerűvé. Egyfajta kulturális seregszemle, " ki mit tud?" a Bocskai Gála
megrendezése is.
Névadónk arcképével díszített iskolai címerünket használjuk pólóingeken, levélpapíron, jelvényeken, kitűzőkön. A névadás tárgyi emlékeit óvjuk, gondozzuk: Kovács Imre szobrászművész bronz
plakettje, Bittsánszky Jánosné fafaragó művész Bocskairól készített mellszobra, és az a "Bocskai
fal", ahol az iskolai élet jelesebb eseményeiből, tanulóink munkáiból állítunk össze kis kiállítást, is
mind a hagyományápolást szolgálják.
A 15 évig működött Bocskai Galéria utódjaként a Bocskai Gyermekgaléria öt éve működik. Különösen fontos számunkra a leendő Bocskais diákokkal való törődés. Oktató-nevelő programunkról
tájékoztatót küldünk az óvodákba, rendszeresen fogadjuk a nagycsoportosokat iskolalátogatáson.
A szülők számára nyílt napokat tartunk, ahol bepillantást nyerhetnek a pedagógusok munkájába, s
saját gyermekét is megfigyelhetik foglakozás közben. Ekkor a leendő elsősöket is szívesen látjuk
szüleikkel együtt.
A munkaközösségek minden évben felváltva Témahetek keretében elsősorban az aktuális évfordulókhoz formálják programjaikat.
Osztálykeretben meghitt karácsonyi műsorokkal köszöntik a tanulók egymást és szüleiket. Az
osztályfőnökök gyakran viszik osztályukat színházba, hangversenyre, kirándulásokra.
Minden május végén a Családi napon együtt süt-főz az iskola apraja-nagyja, diákok, szülők, Bocskais dolgozók. A közös játékok, versenyek minden évben hatalmas élményt nyújtanak a résztvevőknek.
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A tantárgyi versenyek helyi fordulóit különös gonddal rendezzük meg, s bekapcsolódunk a részvétel mellett kerületi és fővárosi fordulók lebonyolításába is.
Iskolai ünnepségeinket (tanévnyitó, ballagás), nemzeti ünnepeinket s más jeles napokat igényesen, rangjuknak megfelelő tisztelettel rendezzük meg.
Értékelési rendszerünk legszebb hagyománya, amikor a tanévzáró ünnepélyen legkiválóbb tanulóink beírhatják nevüket az Aranykönyvbe. 1959 óta számtalan név olvasható a már sárguló lapokon, azoknak a nevei, akikre méltán büszkék lehetnek a szülők s a pedagógusok egyaránt.
1999-ben, iskolánk alapításának 70. évfordulója alkalmából alapítottuk meg az iskolánk legnagyobb elismerését jelképező "Bocskai-díjat" melyet legkiválóbb pedagógusainknak, tanulóinknak
ítél oda az évente megválasztott kuratórium.
2006-ban alapítottuk meg a „Mosoly-díjat”, amelyet az iskola olyan felnőtt dolgozója kaphat, aki
a leginkább hozzájárul az iskolai jó hangulat, a kellemes szervezeti klíma kialakulásához.
A diákok tevékenységét 2011-től újabb elismerési formával is el tudjuk ismerni. A 100 ötöst kapó
diákokat példaként állíthatjuk tanulóink elé.
A Bocskai célkitűzése: úgy változzunk, úgy fejlődjünk, hogy megőrizzük hagyományainkat és megfeleljünk a kor kihívásainak.
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HELYI TANTERV
I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS
VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI
Az emberi erőforrások minisztere 51/2012.(XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának
és jóváhagyásának rendjéről szóló rendelet 1. és 2. számú melléklete szerint készítettük el az iskola
helyi tantervét.
A következő táblázat a különböző tantárgyak évfolyamonkénti óraszámát tartalmazzák:
Tantárgyak
Magyar
Magyar (szabadon tervezhető)
Magyar 2
Magyar (szabadon tervezhető)
Történelem
Angol (alsó1)
Angol (szabadon tervezhető)
Angol (alsó2)
Angol (szabadon tervezhető)
Angol (info)
Angol (angol)
Angol (szabadon tervezhető)
Matematika
Matek (szabadon tervezhető)
Matematika 2
Matek (szabadon tervezhető)
Etika/ Hit- és erkölcstan
Informatika (angol)
Info (info)
Info (szabadon tervezhető)
Természetism.(Körny)
Fizika
Biológia
Biológia (szabadon tervezhető)
Kémia
Földrajz
Ének
Dráma/Tánc/Honismeret
Rajz
Technika

1
7
1

2
7
1

Kerettanterv 2013. Bocskai
3
4
5
6
6
6
4
4
1
1

2
2

4
1

4

4

1

1

1

1

1

1
1

1

2

2

2

2

2
1

2
1

2
1

2
1
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2

3
3
1
4

3
3
2
3
1

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

8
4

3
3
1
3
1
3
1
1
1
1
1

3
3
1
3
1
3
1
1
1
1
1

2
2

1
1
1
2
2
1

4
2

2
1
2
1

4
1

1

2

7
3
1
3
1
2

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
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Vívás
Néptánc
Sakk
Osztályfőnöki

3,5
0,5
1
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3,5
0,5
1

3,5
0,5
1

3,5
0,5
1

3,5

3,5

4

4

1
0,5
1

1
0,5
1

1

1

1

1

Azonos színnel vannak kiemelve az együtt értékelt tantárgyak.

II. AZ ELŐÍRT TANANYAG ÉS A KÖVETELMÉNYEK
Az egyes tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák az adott tantárgy oktatása során kitűzött célokat és megvalósítandó feladatokat. Meghatározza a tantárgyak éves és heti óraszámát, tematikai
egységenkénti bontásban. Leírja az értékelés módját, tanévenként a minimum követelményeket, a
magasabb évfolyamra lépés feltételeit. A helyi tanterv ezen kívül tartalmazza az oktatás során alkalmazott eszközök listáját.

III. AZ OKTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK
Az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és tanuló
tevékenységének részei, amelyek iskolánkban a különböző célok érdekében eltérő stratégiákba
szerveződve kerülnek alkalmazásra.
Az oktatás szervezési módjai és munkaformái:





frontális munka /hagyományos tanítási órák/
egyéni munka
párban folyó munka
csoportmunka.

III. 1. Hagyományos tanítási órák (frontális munka)
Az együtt tanuló gyerekek tanulási tevékenysége ugyanazon a helyszínen, egy időben, azonos
ütemben zajlik a közös oktatási célok érdekében.
Minden tantárgynak vannak olyan tananyag részei, ahol elengedhetetlen a frontális osztálymunka alkalmazása. A gyerekek információszerzése nagyon sokrétű lehet, ugyanakkor szükséges a jelenlegi tananyagmennyiség mellett is, az útmutatás, az eligazítás biztosítása. Ez természetesen nem
azt jelenti, hogy a tanuló 45 percig csak a pedagógust hallgatja. Ezeken a tanórákon más pedagógiai
módszerek is alkalmazásra kerülhetnek.
III. 2. Egyéni munka
Az egyes gyerekek önállóan, egyénileg megoldandó feladatokat kapnak. A tevékenység során lehet differenciálni, a pedagógus megismerheti a gyerekek egyéni tulajdonságait. Ennél a módszernél
az önállóságra nevelés kiemelt szerepet játszik a tananyag feldolgozásában.
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III. 3. Párban folyó munka
Két tanuló együttműködése, mely történhet hasonló és különböző szintű tanulók közt. A páros
tagjai segítik egymást a tanulásban. A munka során a tanár megismerheti a gyerekek egymás közti
kapcsolatait. Ez a módszer erősíti a kommunikációt, az együttműködést, a toleranciát a résztvevők
között.
III. 4. Csoportmunka
A gyerekek által leginkább kedvelt munkaforma a csoportmunka, mivel a heterogén csoportokban a gyengébb képességű tanuló társai segítségével tanulhat játékosan. A jobb képességű gyerekek élvezettel segítenek társaiknak, betöltve a „kis tanár” szerepét.
A csoportmunka során megtanulják egymást elfogadni, együttműködni, együttdolgozni. Ez a
módszer sikerélményt biztosít minden csoporttagnak, hiszen mindenki jó valamiben, és így kiegészítik egymás munkáját. Ebben a munkaformában a pedagógus szerepköre is megváltozik, partnerként támogatja diákjait.
Pedagógusaink módszertani kultúrája sokszínű. Az oktatás során alkalmazott módszereink a hatékony tanítás eszközei. /Pl: előadás, magyarázat, differenciálás, megbeszélés, vita, tanulói kiselőadások, elbeszélés, szemléltetés, projektmódszer, kooperatív oktatási módszer, interaktív tananyagok alkalmazása, kutatómódszerek, szimuláció, szerepjáték, játék, házi feladat…/
Intézményünkben évek óta tudatos módszertani továbbképzés folyik. Szeretnénk kicsit részletesebben megmutatni a hagyományos oktatási módszerek mellett azokat a korszerű pedagógiai, tanulásszervezési eljárásokat, melyek beépültek mindennapos munkánkba.
Iskolánkban szeretnénk általánossá tenni azt a pedagógiai gyakorlatot, amely szubjektív központú, és az olyan pedagógiai munka megjelenését igényli, amelyben az egyes tanulók optimális fejlesztése az egyéni sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságokra tekintettel levő egységességet egyaránt jelenti.
Oktató munkánk során akkor adunk mindenkinek esélyt, ha nem ragadunk le egyetlen tipikus
módszernél, hanem váltogatjuk a módszereket.
III. 5. Differenciálás
Ezeken a tanórákon jobban előtérbe tudjuk helyezni a tanulók egyéni képességeit, egyénre szabott feladatokkal: lehetőséget adva a felzárkózásra és a tehetséggondozásra. A pedagógusoktól
ezen órákra való felkészülés több előkészületet igényel, hiszen a különböző képességű gyereknek
előrehaladását a nekik megfelelő feladattal kell biztosítani. A differenciálásra kiválóan alkalmasak a
különböző csoportmunkák és a kooperatív tanítási órák és foglalkozások is.
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III. 6. Kooperatív munka
A kooperatív tanulás során a gyerekek kettő-, négy-, hatfős csoportokban dolgoznak. A csoport
tagjai felosztják egymás között a feladatokat; mindenki felelős a saját munkájáért, együtt dolgoznak, ha szükséges, segítik egymást.
A csoportmunkával kapcsolatban kezdettől azt a normát állítjuk fel, hogy a csoport minden tagjának feladata és felelőssége, hogy mindenki elkészüljön a feladattal, megtanulja az aktuális ismeretet.
Az együttműködés sikerét valamint a szociális készségek alakulását egyrészt a csoportfeladatok
szerkezete, másrészt a csoporton belüli szerepek biztosítják.
III. 7. Interaktív tananyagok alkalmazása a tanítási órákon
Az IKT eszközök használata a tanítás-tanulás folyamatának hatékonyságát, eredményességét
nagymértékben segítheti. Ez az eddigiektől eltérő didaktikai gyakorlatot, óravezetési szokást kíván
meg a pedagógusoktól. Nem csupán az info-kommunikációs eszközök használatában kell a tanároknak otthonosan mozogni, hanem komoly előkészületek után újszerű tananyag feldolgozást, ellenőrzést, értékelést kell megvalósítaniuk a tanórán. Óriási lehetőségek rejlenek az új technológia
alkalmazásában a tehetséggondozás és a felzárkóztatás terén is. Iskolánk rendelkezik interaktív
tantermekkel és interaktív tananyagokkal. A gyerekek nagy érdeklődéssel és élvezettel vesznek
részt ezeken az órákon. Szívesen kihasználják a technika lehetőségeit. Ezzel a módszerrel könnyebbé tesszük a tanulási folyamatot, mivel több érzékszervet is bevonunk az ismeretek elsajátításába.
Interaktív tananyagokat a megfelelő informatikai felkészültséggel rendelkező kollégák maguk is készítenek.
III. 8. Tanulói kiselőadások
A kötelező tananyag kiegészítésére, gazdagítására gyakran alkalmazzuk ezt a módszert. A néhány
perces összefüggő tanulói előadás, bemutató alapját általában a tanulók saját élménye, valóságos
tapasztalata, szakirodalmi, vagy egyéb kutatómunkája, ötlete, találmánya képezi.
A bemutatók során fejlődik a tanulók előadó készsége, szaktárgyi nyelvezete. Bizonyos témakörök feldolgozása hatékonyabb kiselőadások formájában, hiszen megfigyelhető, hogy mennyire figyelnek a tanulók egymásra, illetve változatosabbá teszik az óra menetét.
III. 9. Szituáció, szerepjáték, játék
Ezekkel az oktatási módszerekkel a tanulók tapasztalati tanulás révén fogalmakat, eseményeket,
jelenségeket sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak be. Szívesen alkalmazzuk, mert élményszerű tartós tudást biztosít, fejleszti az empátiát.
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III. 10. Kutatómódszerek
Elsősorban a természettudományi tantárgyaknál alkalmazott módszerek, melyek során a tanulókat képessé tehetjük arra, hogy szerzett ismereteiket össze tudják kapcsolni az élet valós ügyeivel,
hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok összefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható válaszokat. Nem elegendő az egyes problémák, de még a problémák összefüggéseinek felfedeztetése sem, ha nem alakul ki az a képesség, hogy a problémákra válaszokat is keressenek. Fontos,
hogy az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítását igényeljék, s az alternatívák
értékelése, ellenőrzése után képesek legyenek a helyes, megfelelő válasz kiválasztására.
Mindezek megvalósításának leggyakoribb módjai a megismerési feladatok, vagy ismert feladatok
új módszerekkel való önállóan tervezett és kivitelezett megoldásai. Így pl. a szervezeti megfigyelések és azok regisztrálása, kísérletek, forrástanulmányok, szövegkritika, adatfelvétel és statisztikai
feldolgozás stb. komoly motivációt jelentenek egy-egy ismeretanyag elsajátításában.
III. 11. Projektek az iskolában és az iskolán kívül
A hagyományos iskolai oktatás során az egyes tudományoknak egy-egy iskolai tantárgyat feleltetünk meg, s a tanár feladata, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz igazítva tanítsa meg a tudomány egyszerűsített elemeit.
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A társadalmi folyamatok azonban nem tantárgyakra bontva működnek. Az oktatás során nem
egymástól elhatárolt részeket, hanem az ismeretek komplexitását kell megmutatni a gyerekeknek,
hisz a minket körülvevő globális és szűkebb környezetünk is összetett jelenségekből áll, s lényegében minden feladat megoldásához mozgósítani kell mindazt, amit a tanuló tud.
A projekt-módszer lényege nem az ismeretek átadása vagy az, hogy a tanulók ismereteket halmozzanak föl, hanem hogy kifejlessze képességeiket, használható tudást szerezzenek az élet legkülönfélébb területein. A projektpedagógiában a gyerekeket nem fejlesztjük, hanem a gyerekek fejlődnek. Ennek érdekében szükség van a tanuló érdeklődésére, annak folyamatos ébrentartására,
végső soron tehát a motivált tanulásra. A feladat végzése során jórészt önálló munkával, szükség
szerint a projektcsoporton belüli belső munkamegosztással, (kiscsoportok szervezésével), a tanórai
és a tantárgyi keretektől függetlenül tevékenykednek. A munka során szükséges tudnivalókat maguk kutatják fel, osztják meg egymással meglévő és frissen szerzett tudásukat, és az egyéni képességek és tehetségek figyelembe vételével alakítják az egyes munkafolyamatok elvégzését.
Lényeges eleme a módszernek, hogy eredményeit nyilvánosságra kell hozni: a bírálat és a kritika
közösen történik. Mindez bőséges lehetőséget kínál a szociális tanulásra. A feladat megoldásához
elengedhetetlen a résztvevők, illetve a kiscsoportok egymás közötti kommunikációja. Csupa olyan
helyzet, ami a tanulóknak rendkívüli lehetőséget ad tehetségük kibontakoztatására, de amely helyzetek merőben szokatlanok a hagyományos tanórai keretekben. A projektmódszerbe kiválóan illeszkedik a kooperatív óra- és foglalkozásvezetés, ahol a tanár mintegy koordinátorként van jelen.
A projekt produktuma lehet egy tárgy, egy modell, írásmű, plakát, kiállítás, előadás, játék, rendezvény vagy kirándulás.
Gyakorta alkalmazott projektmódszer a projekthét. Munkaközösségeink évente egy-egy közösen
meghatározott cél köré szervezik projekt rendszerű programjaikat, melyek egy-egy hétig tartanak.
Legfontosabb szerepe e formának a tanulók önálló tevékenysége, az információgyűjtés és feldolgozás számos útjának gyakorlati elsajátítása, valamint a feladat többrétegűségéből adódóan valamennyi tanulónak biztosít képességének, felkészültségének megfelelő munkát s ez által sikerélményt.
Iskolánkban a projektoktatás egyik legjobban bevált alkalmazása az erdei iskola. A gyerekek az
ismereteket külső helyszínen, a természetben sajátítják el. A feladatok nagyon gyakorlatiasak, a tanulók az elméleti tudásukat a gyakorlatban kamatoztatják. A kötetlenebb munkaforma változatosabbá teszi az iskolarendszert, nagyobb motivációval bír. Az osztályfőnökök és a tanárok a nap 24
óráját együtt töltik a tanulókkal, ezáltal jobban megismerik egymást, amely így közösségformáló
szerepet is betölt.
Az iskolai projekteket a gyerekek nagy odaadással végzik, az elkészült produktumok nagyon változatosak, kreatívak. A projektoktatás folyamatos megvalósítása általában csak megfelelő pályázati
erőforrások bevonásával valósítható meg.
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III. 12. Házi feladat
Ez a módszer bár nem tekinthető modern pedagógia innovációnak, szerepe mégis óriási jelentőségű a hatékony tanulásban.
A házi feladat a tanuló önálló tevékenységét feltételező módszer. A házi feladat szerepe, hogy a
közös órai munkán kívül mindenki egyedül is foglalkozzon a tananyaggal, s így segítse magát az igazi fejlődéshez. A házi feladat eredményességének kritériumai megegyeznek az eredményes pedagógiai munka alapvető feltételeivel, nevezetesen világos feladat megjelölés; a tanulók számára
megoldandó és megoldható legyen; a tanári ellenőrzés, értékelés rendszeres; a hibák korrigálhatók
legyenek.
III. 13. Összefoglalva
A hatékony tanulást elősegítő módszerek kivétel nélkül feladat-, illetve tevékenységorientáltak.
Alkalmazásuk jelentős mértékben növeli a tanulói aktivitást, a tanulók önállóságát; szabadságot,
választási lehetőségeket biztosít a tanulási folyamat megismerési és kivitelezési folyamatában;
minden esetben feltételezi a tanulói produktum bemutatását, értékelését; lehetővé teszi a bemutatott produktum korrekcióját; egyúttal motivál a minőségibb munkára, s hozzájárul a tanulók személyiségfejlődéséhez.

IV. OKTATÁSSZERVEZÉS, A CSOPORTBONTÁS ELVEI
Az osztálykeretek- pedagógiai, tanulásszervezési szempontok alapján- engedélyezett és meghatározott tantárgyak esetében bonthatók. A csoportbontások minimum egy tanévet kell, hogy átöleljenek. A bontásról az osztályfőnök, valamint az érintett szaktanárok véleményének kikérésével
az igazgató dönt. A csoportok átjárhatóak, rugalmas keretül szolgálnak. Az átjárhatóságot a szülő
vagy szaktanár kérése befolyásolhatja. A feljebb lépéshez a diáknak a szaktanárok által összeállított
tantárgyi felmérőt kell megírnia, illetve ha szükséges szóbeli vagy gyakorlati vizsgát is kell tennie.
Az osztálykeretet pedagógiai szempontok szerint csoportokra bontjuk:
 Ha a létszám indokolja: például technika órákon biztonsági okokból, valamint eszközhiány
(munkapad, felszerelés) miatt.
 Ezenkívül képességek szerinti bontást alkalmazunk. Az egyik csoport magasabb óraszámban,
emeltszintű oktatásban részesül.
A csoportbontás felmenő rendszerű. A csoportbontás elve: lehetőség szerint, személyi feltétel,
anyagi, tárgyi feltételek megléte esetén. Az alábbi tantárgyakat minden esetben csoportbontásban
tanítjuk, további tantárgyak bontása is lehetséges a fenti feltételek és az évfolyam órakerete szerint.
Angol nyelv

- 3-4. évfolyamon, névsor és létszám alapján
- 5. évfolyamtól tudásszint szerinti bontás, szaktanárok véleménye és a tanév
végi szintfelmérő alapján
vizsga alapján
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- 5. évfolyamtól, angol szerinti bontás alapján
- 7. évfolyamtól, tudásszint szerinti bontás, szaktanárok véleménye alapján
- 7. évfolyamtól, tudásszint szerinti bontás, szaktanárok véleménye alapján
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Nem tanórai, kiegészítő foglalkozások besorolási szempontjai:
Napközis csoportok szervezése:
A jelentkező gyermekek létszámának megfelelően alakítjuk csoportjainkat a fenntartó engedélyével.
Tanulószobai foglalkozások szervezése:
Szaktárgyanként a meghirdetett évfolyamok részére, a szülők aláírásával ellátott írásbeli jelentkezése alapján. A szaktanárok a lemaradó tanulók részvételét esetenként elrendelhetik, a szülővel
egyeztetve.
Korrepetálás
Alsó tagozaton a részvétel kötelező, a tanító döntése alapján félévre szólóan.
Tehetséggondozás
Szakkörök, diákkörök szervezése igény, illetve lehetőség szerint.
Versenyekre való felkészítés egyénileg és csoportosan, a szaktanárral való személyes konzultációk során, a szaktanár döntése alapján.
Felvételi előkészítő
A nyolcadik évfolyam tanulói és szülői igényeinek szeptemberi felmérése után, igazgatói döntés
alapján, magyar nyelv és irodalom tantárgyból.

V. A TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
Iskolánkban a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép
stb…) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek szerepelnek a hivatalos tankönyvjegyzéken.
Nyelvoktatásban az Oxford University Press tananyagait alkalmazzuk, melyeket a fenntartó engedélyével és a szülők hozzájárulásával használunk.
Az egyes munkaközösségek a tagok közös döntése alapján határoznak a tanítás módszeréről, valamint szakmailag indokoltan, hosszabb időszakokra a tankönyvek kiválasztásáról az aktuális tankönyvrendeletet figyelembe véve. Törekedjünk az egységes tankönyvhasználatra az egyes szaktárgyakon belül, az iskola helyi tanterve alapján.
A tankönyv szerepe: a tankönyv egy segédeszköz a tanításban.
Lehetőség szerint törekedjünk az egységes tankönyvhasználatra az egyes évfolyamokon. (kiadók,
tankönyvcsalád stb.) biztosítva a csoportok közötti átjárhatóságot. Kiválasztásánál biztosítani kell a
tanári szabadságot, figyelembe véve a tankönyv illetve munkafüzet felépítését, nyelvezetét, esztétikumát, életkori sajátosságot.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév végén szülői
értekezleten) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
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Térítésmentes tankönyvek
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az általános iskola valamennyi tanulója. A térítésmentes
könyveket biztosítani lehet a tankönyvrendelési normatíva felhasználásával, illetve a könyvtári állományból kölcsönzés útján.
Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1-2. évfolyam összes tankönyve..

VI. MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI
A továbbhaladás szempontjából hagyományosan a tanévet illetve annak végét tekintjük releváns
időszaknak, kivéve az első két évfolyamot. A továbbhaladáshoz szükséges teljesítmény megállapításában, a szaktárgyi követelményrendszerben a továbbhaladás feltételeinél meghatározott teljesítmény a mérvadó. A továbbhaladás tantárgyi tartalmi minimum követelményeiről minden év kezdetekor (október első feléig) tájékoztatunk minden szülőt. A tanév során folyamatos értékelés történik. A továbbhaladásról az osztályozó értekezlet teljes felelősséggel dönt.

VII. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
Az értékelés három típusát gyakoroljuk iskolánkban:
VII. 1. Diagnosztikus értékelés
Célja felmérni egy adott csoport tudásszintjét. Mivel ez a továbblépéshez szükséges, erre épül az
éves anyag tervezése - nem értékelhető érdemjeggyel. A felmérés a tanév elején történik. (bemeneti mérés, kompetenciamérések).
VII. 2. Formatív értékelés
Fejlesztést, formálást, esetleges korrekciót segítő értékelés. Évközi érdemjegyek formájában jelenik meg. Szóbeli és írásbeli teljesítményt értékel. Lehet objektív, és lehet a gyermek egyéni fejlődését figyelembevevő is. Törekszünk a szóbeli és az írásbeli teljesítmények mérésének gyakoriságában a kellő arányokat megkeresni.
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel
kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul.
A pedagógus – az első évfolyamon, és a második évfolyam első félévét kivéve – a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási
év végén osztályzattal minősíti.
A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. Az érdemjegyekről, az évközi szöveges minősítésekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az
év végi osztályzatot, szöveges értékelést az érdemjegyek, szöveges minősítések alapján kell meghatározni.
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VII. 3. Szummatív értékelés
A tanév során érdemjegyekkel, félévkor és év végén osztályzattal kell értékelni a tanulókat. Kivételt képeznek ez alól az első évfolyam tanulói, valamint a 2. osztályosok az első félévben, amelyekben szöveges értékelés folyik. A második osztályban év végén érdemjegyekkel is történik az értékelés.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.
Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év
közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon
tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem
változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az
évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
VII. 4. Szöveges értékelés:
A szöveges értékelés kifejezi, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelt az elvárásoknak, esetleg
felzárkóztatásra szorul. Ez utóbbi esetben a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását, akadályozó tényezőket. Minderről, s arról, hogy a
felzárkóztatásra milyen segítséget nyújt az iskola, tájékoztatást kell adni.
VII. 5. Fejlesztő értékelés:
Iskolánkban a fejlesztő értékeléssel az a célunk, hogy olyan helyzeteket teremtsünk, amelyben a
tanuló érdekelté válik saját hibáinak, hiányosságainak feltárásában, és abban, hogy ezekkel maga is
szembenézzen. A módszer segítségével nagymértékben hozzájárulunk a tanulók önértékelésének
fejlesztéséhez is.
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Az iskola egyes évfolyamain alkalmazott értékelési formák

Évfolyamok
1.

Értékelési Értékelési
szakasz mód
félév

Évismétlés oka

Döntési jogkör

szöveges
Évismétlés szülői kérésre, teljesített Szülő
tantervi követelmények ellenére.

2.

3-8.

év vége

szöveges

félév

szöveges

év vége

osztályzat

félév

osztályzat

év vége

osztályzat

Magas igazolt vagy igazolatlan mulasztás esetén a tantervi követelmé- igazgató a nevelőtestület véleménye alapján
nyeket nem tudta teljesíteni

Hiányzás miatt.

Nevelőtestület

A tantárgyi követelményeket nem
teljesítette.

Nevelőtestület

Hiányzás miatt.

Nevelőtestület

A tantárgyi követelményeket nem
teljesítette.

Nevelőtestület

VII. 5. A tantárgyi értékelés
A tárgyi értékelés a tanulói teljesítmények mérésének, a tanár tájékozódásának, a tanuló és a
szülő tájékoztatásának, az oktatásnak és egyúttal a nevelésnek is eszköze.
A tanulók tantárgyi értékelése ennek megfelelően legyen rendszeres, folyamatos, nyílt, megalapozott, előre mutató.
A tanulók minél többféle tevékenységét értékeljük, de nem minden tevékenységét- és nem mindig- osztályozzuk. A nem minősítő értékelés szerepe: a korrigálás, segítség, tanácsadás, orientálás,
irányítás. Ez történhet szóban és- a tanuló írásbeli dolgozatán- írásban.
A tanulók év közi írásbeli munkáinak, szóbeli feleleteinek, gyakorlati munkájának értékelése második évfolyam második félévétől öt fokozatú skálán (5-4-3-2-1) érdemjeggyel történik. Érdemjegyet szóbeli feleletre, írásbeli vagy gyakorlati munkára, önálló kiselőadásra, versenyen történő
részvételért, stb… lehet adni. A tanár a tanuló megnyilvánulásait szóban is értékelje, világítson rá a
felelet pozitívumaira, esetleges hiányosságaira.
A tanév iskolai rendjében meghatározott időpontban (november közepén és március végén) a
szaktanárok áttekintik a tanulók addig nyújtott teljesítményét. A gyenge eredményt elérő vagy addigi eredményén sokat rontó tanulót figyelmeztetik, melyről az osztályfőnök írásban tájékoztatja a
szülőt (ellenőrző útján).
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Osztályzatot félévenként legalább 3-5 –tehát havi 1– érdemjegy alapján lehet adni.
Annak a tanulónak, aki a félév vagy a tanév folyamán az adott tantárgyból a kötelezően előírt
tananyagnál jelentősen többet teljesített, vagy kiemelkedő eredményt ért el, a szaktanár tantárgyi
dicséretet adhat.
A tanév végi értékelés vegye figyelembe az egész tanév teljesítményét és a fejlődés tendenciáit
is.
Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év
közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógus figyelmét,
hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
A szaktanár a tanév végén értékelje az osztály, csoport munkáját szóban, egyenként a diákok teljesítményét is. Az osztályfőnök a tanév végén a magatartás és a szorgalom értékelése mellett tekintse át az osztály tanulmányi teljesítményét, értékelje a tanévet az osztály és az egyes tanulókra
vonatkozóan is.
Tanórai számonkérés








Mindig a megtanított anyagból, rendszeresen történjen.
A tanórai számonkérés formái:
szóbeli, írásbeli felelet az előző órán tárgyalt, aktuális tananyagból és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó, az órán említett alapismeretekből, előzetes bejelentés nélkül (5-20 perc)
kis beszámoló, házi dolgozat (megadott, kijelölt témákból)
részösszefoglalást követő dolgozat több órai tananyagból előzetes bejelentés után (15-45 perc)
témazáró dolgozat, egy héttel előre bejelentve, egyeztetve, témakör lezárását követően (45-90
perc)
év eleji felmérő,
év végi felmérő.

Tantárgyaktól függő beszámoltatási formák:







kémia: bemutatás, kísérlet
biológia: laborgyakorlat, gyűjtőmunkák értékelése
testnevelés: bemutatás
idegen nyelv: hallás és olvasás utáni értés, képelemzés, szituációs feladatok, teszt, fordítás idegen nyelvről magyarra, valamint magyarról idegen nyelvre, fogalmazás, szöveg kiegészítés
földrajz: szóbeli forráselemzés, térképi munka
informatika: gyakorlati munka
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Az ötfokozatú érdemjeggyel történő értékelés tartalma:
Jeles:
Tudása megfelel a helyi tantervünkben foglalt követelményekben meghatározottaknak, melyek teljesítéséről a fentebb felsorolt módokon és formában számot ad. Önmagához és társaihoz képest is
színvonalasan teljesít. Kitűnő minősítést kap a tanuló a félévi, év végi bizonyítványába, ha a félév,
tanév folyamán kiemelkedő teljesítményt ér el.
Jó:
Általában önállóan, olykor tanári segítséggel képes a helyi tanterv követelményeinek eleget tenni.
Önmagához és társai teljesítményéhez képest igyekszik jó színvonalú munkát felmutatni.
Közepes:
Tanári segítséggel képes a helyi tanterv követelményeit teljesíteni. Önmagához, társaihoz viszonyított teljesítményeiben hiányosságok tapasztalhatók.
Elégséges:
Tanulmányai során csak a helyi tantervben meghatározott tantervi minimumot, a továbbhaladás
legszűkebb feltételeit teljesíti. Önmagához és társaihoz képest mutatott teljesítményében sem
használja ki a lehetőségeit.
Elégtelen:
A fentiekben foglalt követelményeknek nem felel meg.
A szöveges értékelés tartalma az első három félév folyamán:
Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt
 A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai,
véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az
összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani.
Jól teljesített / Jól megfelelt
 A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni.
Megfelelően teljesített / Megfelelt
 A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések meglátására csak segítséggel képes.
Felzárkóztatásra szorul
 A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
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VII. 6. A tantárgyi, tanévi részleges vagy teljes felmentés eljárás szabályai
Ha a köznevelési törvény a tanulót egyéni adottsága, vagy sajátos helyzete alapján mentesítette
a testnevelés, a művészetek, a technika tantárgyak és egyéb gyakorlati jellegű tantárgyak tanulása,
ill. a foglalkozásokon való részvétel alól, tudásáról nem kell számot adnia. A szülő írásos mentesítési
kérelmében meg kell jelölni a kérelem indokát. Ha a mentesítést a sajátos nevelési igényű tanuló
testi, érzékszervi, beszédfogyatékosságára tekintettel kérik, az illetékes szakértői, ha pedig tanulási,
magatartási nehézségre tekintettel kérik, a nevelési tanácsadó szakértői véleményét kell csatolni.
A kérelmet minden tanítási év szeptember 30-ig kell benyújtani, illetve a probléma évközi felmerülése esetén a szakértői vélemény kézhez kapásával egyidejűleg kell eljuttatni az igazgatóhoz. A
tantárgyi felmentésekről, ezen szakvélemények birtokában az igazgató dönt. A tantárgyi osztályozás alóli mentesség nem mentesíti a tanulót az óra látogatása alól.
A tanuló joga, hogy szülői kérésre magántanuló legyen. A magántanuló az iskolával jogviszonyban áll, és ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót. Következő évfolyamba lépéshez a
magántanuló osztályozó vizsgát köteles tenni. Az igazgató az előre egyeztetett és 15 nappal korábban közölt időpontra köteles a vizsga feltételeit biztosítani.
VII. 7. Oktatási eredményvizsgálatok




Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a feladatok
meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével.
„Átmenetkor” a 4. és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított anyagon mérik az alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, helyesírás, matematika).
Országos mérések 4., 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában.

VII. 8. Választható tantárgyak
Az első két évfolyamon szülői kérésre lehetőség van angol nyelv, az 1-6. évfolyamon német nyelv
tanulására szakköri formában.

VIII. A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE
ÉS ÉRTÉKELÉSE
A magatartást minősítő osztályzat tartalma
A magatartás osztályzat megállapításakor figyelembe kell vennünk:
 a tanulónak az iskolaközösség egészéhez és egyes tagjaihoz való viszonyát
 a házirend előírásainak betartását
 milyen jutalmazásban vagy büntetésben részesült az értékelési időszak folyamán
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példás
 a magatartás annak, akinek viselkedése iskolán belül és kívül egyaránt pozitív példaként állítható (a környezete) társai elé
 fegyelmezett, betartja az iskola házirendjét és másokat is erre ösztönöz
 igyekvő, szívesen vállal feladatokat a közösségért és azokat megbízhatóan elvégzi
 tevékenységében figyelembe veszi mások érdekeit is, jó szándékú, becsületes, segítőkész, udvarias
 az értékelési időszakban említésre méltó büntetésben nem részesült, nincs igazolatlan órája.
jó
 az a tanuló, aki beilleszkedik a közösségbe, annak munkáját nem hátráltatja, alkalmanként kisebb feladatokat igyekezettel teljesít
 viselkedése fegyelmezett, komolyabb elmarasztalásban a félév során nem részesült, igazolatlan
óráinak száma 0.
változó
 minősítést kapjon az a tanuló, aki árt a közösségnek vagy társainak, nem lehet rá számítani, tartósan nem képes magát fegyelmezni
 a házirend előírásait hiányosan teljesíti, a közös tevékenységekben való részvétele ingadozó,
társaival illetve tanáraival szemben időnként figyelmetlen, udvariatlan.
 maximum 1 igazolatlan órája van.
rossz
 magatartású az a tanuló, aki szándékosan árt a közösségnek, illetve egy-egy társának
 a házirend előírásait folyamatosan megszegi vagy egy-egy alkalommal durván vét az ellen (tanáraival, társaival tapintatlan, goromba)
 fegyelmezetlenségén változtatni, hibáit kijavítani nem igyekszik
 súlyos büntetési fokozata (igazgatói intő, rovó) van, illetve van 1 óránál több az igazolatlan mulasztása.

A szorgalmat minősítő osztályzat tartalma
A szorgalom elbírálásánál azt kell figyelembe venni, hogy a tanuló teljesítménye munkafegyelme
és órai aktivitása mennyire felel meg a képességeinek.
Van-e házi feladat, illetve felszerelés hiánya.
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példás
 a szorgalma annak a tanulónak, akinek tanulmányi munkájában megmutatkozik a tudásszerzés
igénye, munkáját egyenletesen, pontosan, megbízhatóan végzi
 az érdeklődési körébe tartozó tantárgyakban esetenként többet nyújt a kötelezőnél
 munkáját önállóság jellemzi
 felkészül és részt vesz versenyeken
 önként többlet feladatot vállal
jó
 szorgalmú az a tanuló, aki az órán figyel, rendszeresen és megbízhatóan dolgozik, de az iskolai
tananyagon túl érdeklődést nem mutat.
 Nem vállal többlet feladatot.
változó
 osztályzatot kapjon az a tanuló, akinek a tanulmányi munkában való részvétele ingadozó, állandó ösztönzést igényel
 az órákon a figyelme észrevehetően elkalandozik
hanyag
 az a tanuló, aki tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, feladatát (gyakran) nem
végzi el
 munkáját érdektelenség, közöny jellemzi
 a felajánlott segítséget nem veszi igénybe
 az egy vagy több tárgyból bukott tanuló szorgalom érdemjegye elégséges.
A tanuló magatartásának, szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök –az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével- végzi. Az értékelésről havonta a tanulót és a
szülőt is rendszeresen értesíteni kell.
A közös értékelés formáját, eszközét használjuk az eltelt időszak versenyei (tanulmányi, sport
stb.) rendezvényeinek értékelésére, jutalmazására. Valamennyi értékelés pozitív attitűddel történhet.

IX. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK FAJTÁI ÉS SZABÁLYAI
A tanuló osztályzatait tanév tanévközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell a tájékoztató füzeten keresztül, amit a szülőnek
rendszeresen ellenőriznie- és láttamozásával kell ellátnia.
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Egyéni szintfelmérő vizsga



nívócsoport kialakítására,
osztályba sorolásra szolgál.

Osztályozó vizsga
Egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,
ha:
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól;
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben tehessen eleget;
 az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse a tantárgyi követelményeket,
 a tanítási évben a mulasztott óráinak száma a 250 órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet;
 amennyiben a tanuló mulasztott, de a nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet a
félévi, év végi osztályzatának megállapítása véget, a szülő kérheti, hogy gyermeke független
vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról;
 a tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni;
 a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül a szülő kérheti, hogy amennyibe gyermekét
javító vizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le.
Különbözeti vizsga
A különbözeti vizsgát az iskola igazgatója engedélyezheti, ha arra a tanuló átvételéhez van szükség.
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha:



a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné;
az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény
számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek
feltételei megteremthetők.

A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó augusztus 15-31. között az igazgató által meghatározott időpontban,
ha:
a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
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Tanulmányok alatti vizsga
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben
teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani.
Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni.
Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt
követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.

X. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT
HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának legfontosabb követendő elve az egyenletesség és arányosság. A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés) valamint az ismeretek megszilárdítása.
A tantárgytól és tananyagtól függően szóbeli és/vagy írásbeli házi feladat adható. A házi feladat
el nem készítésének szankcionálásáról a csoport és a tanár év elején megállapodnak. A házi feladat
ellenőrzése szükséges, az ellenőrzött házi feladat bármikor számon kérhető. Az írásbeli házi feladatra annak jellegétől függően lehet jegyet adni, vagyis számíthat feleletnek. Az írásbeli feladatok
igényes külalakja, a kézírás olvashatósága számon kérhető.
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának korlátai:
Nagyobb lélegzetű, pl.: esszészerű házi dolgozat megírását a szaktanár nem kérheti egyik óráról
a másikra. Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetekre nem
kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanítási szünetek
idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladaton túl nem kapnak sem szóbeli, sem
írásbeli házi feladatot.
A szaktanár olyan jellegű házi feladatot adhat, melynek elkészítéséhez rendelkezésre állnak a
szükséges könyvek, a szakirodalom.
A feladáskor a pedagógus adjon kellő segítséget, magyarázatot a megoldáshoz;
Olyan feladatot, melynek elvégzéséhez Internet használata szükséges, hosszabb határidővel lehet adni.
A tanuló önállóan meg tudja oldani a feladatot és az biztosítsa a készségek kialakításához szükséges gyakorlást;
Alsó tagozaton, valamint 5. és 6. osztályban kiemelt házi feladatnak számítson a hangos olvasás
napi rendszerességgel történő gyakorlása, mert ez alapoz meg minden további tanulási folyamatot;
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A feladatok segítsék elő az egyéni törekvések megvalósulását. Hosszabb szünetekre –téli, tavaszi
szünet– ne kapjanak házi feladatot a tanulók. (Ez nem zárja ki a szorgalmi feladatkijelölést.)

XI. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE
A tanulók fizikai állapotát minden tanévben egyszer mérjük fel NETFIT módszerrel.
A négy különböző profil:
 testösszetétel és tápláltság
 aerob fittség
 vázizomzat fittség
 hajlékonyság.
Minden teljesítményhez tartozik egy nemtől és kortól függő kategória, melyek az egészségzóna,
fejlesztés szükséges, fokozott fejlesztés szükséges.
A felmérés célja az egyéni fejlődés nyomon követése, illetve a külön felzárkóztatásra szoruló tanulók kiszűrése.

XII. AZ ISKOLÁNKBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÁTVÉTELÉNEK
ELVEI
Iskolánk a beiskolázási körzetéből- melyet a fenntartó határoz meg- minden jelentkező tanköteles tanulót felvesz.
Az első osztályba történő beiratkozás feltételeit a köznevelési törvény és végrehajtási rendelete
szabályozza.
A Bocskaiba jelentkező gyermekek felvételének szempontjai
Az első évfolyam esetén:
- Ha az iskola a körzetes gyermekek felvétele után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a következő sorrendet veszi figyelembe (20/2012. EMMI rendelt):
a) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a jogszabályban meghatározott feltételek szerint,
b) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
c) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
d) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
e) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.
Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.
A sorsolás lebonyolításának szabályai:
A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat írásban meg kell hívni. A fennmaradt férőhelyek számának megfelelően a fenti sorrendben (a-e) kell a sorsolást lebonyolítani. A sorsolás
hitelességéhez 3 fő szükséges: 1 fő az intézmény vezetéséből, 1 fő az iskola szülői választmányának
képviseletében, 1 fő jegyzőkönyvvezető. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
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A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél a szülőnek be kell mutatni:
 Lakcímkártya
 Bizonyítvány
 Ellenőrző
 Magyar, matematika füzet
 Szakértői, tanácsadói szakvélemény (ha van)
A második-nyolcadik évfolyamra jelentkező tanulónak az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján összeállított vizsgát kell tennie azokból az elméleti tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában nem tanult. Felső tagozaton az angol, illetve matematika csoportbeosztás
meghatározásához szintfelmérő dolgozatot kell írni.
A körzeten kívüli tanulók esetében a magatartás, illetve szorgalom osztályzatnak legalább jónak
(4) kell lennie.
Az iskola beiratkozási körzetén kívüli tanulók felvételéről, a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi, magatartási, szorgalmi érdemjegyeknek, illetve az adott évfolyam (osztály) létszámának
figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. A döntésről a szülőt határozatban értesíteni kell.
Az iskolába felvett tanulók osztályba, csoportba sorolásáról az igazgató dönt.

XIII. A KERÜLETBEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTURÁJÁNAK MEGISMERÉSE
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot az iskola a következő tantárgyak helyi tantervébe építette be: történelem, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc és osztályfőnöki.
A nemzetiségekről szóló oktatás színterei
 Tanítási órák.:
 Szabadidős tevékenységek: (projekt hetek, diákönkormányzati programok, vetélkedők, könyvtári programok).
 Lehetőség szerint a nemzetiségi önkormányzatok bevonása: ismertetők, előadók kérése.

XIV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A
NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Vívás tanár
 Iskolánkban 2005 óta órarendi keretek között oktatunk vívást. A magas színvonalú oktatás
fenntartásához feltétlenül továbbra is szükség van vívó (párbajtőr) szakemberre.
Néptánc tanár
 Az alapok elsajátításához nagyszerű pedagógusokkal rendelkezünk. A magasabb szint tartásához, a fiúk férfi néptáncpedagógus által történő oktatására van szükség.
Pedagógiai asszisztens(ek)
 A pedagógus munkáját segíti az általános iskolában.
 Segít a pedagógusoknak a foglalkozások, értekezletek előkészítésében.
 Ügyel a rendre, felügyeli a rábízott gyermekeket, vigyáz a testi épségükre.
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 Részt vesz a gyermekek intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak szervezésében, előkészítésében (terem berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.).
 Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő helyzeteket. Jelzi
az intézkedés szükségességét.
 Intézményen kívüli foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra,
erdei iskolában stb. kíséri a gyermekeket.
 Ellenőrzi a gyermek higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Szükség szerint korrigálja. Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket.
 A pedagógus irányításával közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós, vagy tehetséggondozó
tevékenységben, egyénileg segít a gyermeknek a foglalkozásokon.
Iskolapszichológus
 Egyének és csoportok erős oldalainak, pszichológiai erőforrásainak megismerése és a problémák azonosítása egy-egy gyereknél ill. gyerekcsoportnál.
 Az iskola igényeinek megfelelően az iskolapszichológus közvetlen pszichológiai tanácsadást
folytathat a gyerekekkel.
 A konzultáció keretében az iskolapszichológus szakmai tanácsadóként működik közre és a közvetlen beavatkozást a pedagógus hajtja végre. Segít a pedagógus szakmai tapasztalati sémáinak, értékeinek megértésével, az általa megvalósítható megoldás ismertetetésével.
 A pedagógusok és szülők számára tartott pszichológiai ismeretterjesztő előadásokat tart.
 A pedagógusok csoportja számára tréninget vezet.
 Részt vesz a különféle korosztályok számára szervezett drogprevenciós, érzelmi intelligencia
fejlesztő, tehetségkutató és fejlesztő valamint erőszakcsökkentő programokban.
Könyvtáros
 Fő feladata az iskolai könyvtár állomány bővítése, karbantartása.
 A könyvtár működési szabályzatában előírt idősszakonként a könyvtári állományt felülvizsgálja,
és leltár jegyzéket készít.
 A könyvtár nyitvatartási idejében biztosítja, az iskola tanulói és felnőtt dolgozóinak a dokumentumok helyben használatának ill. kölcsönzésének lehetőségét.
 Folyamatoson bővíti, aktualizálja az elektronikus könyvtári adatbázist.
 Igény esetén szakmai segítséget nyújt a tájékozódni vágyó olvasóknak.
 Ellátja a könyvtárhasználati órákat.
 Az ingyenes tankönyvhasználatra jogosult diákok tankönyvkölcsönzését nyilvántartja és bonyolítja a tanév elején és a tanév végén.
 A könyvtárban tartandó szakórák lebonyolításában segítséget nyújt.
 Az infokommunikációs technológiák segítségével elektronikus adatszolgáltatást biztosít.
Rendszergazda
 Az összes számítógép rendszeres átvizsgálása, karbantartása.
 A számítógépek hardveres szervizelési munkáinak elvégzése, új hardverek üzembe helyezése.
 A garanciális számítógépek és eszközök meghibásodása esetén- lehetőség szerint- helyszíni javítása, szükség esetén a javítás megrendelése.
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A számítógépes hálózati rendszer szoftvereinek ellenőrzése, üzemszerű működésének biztosítása, hiba estén javítása, illetve a javítás megrendelése.
 Az internetes hozzáférés optimalizálása, karbantartása, hálózati működés biztosítása, a szerverek optimális működtetése.
 A számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, rendszeres vírusirtás.
 Karbantartási napló vezetése az elvégzett javításokról, gépekkel kapcsolatos változásokról.
 Leltár szerinti nyilván tartást vezet a számítógépekről és eszközökről, valamint az ezekben bekövetkezett mozgásokról.
 Informatikai tanácsot ad minden számítógép használónak az intézményben.
Gyógypedagógus(ok)
 A gyógypedagógus feladatai a Nevelési Program II. fejezetében találhatók.
Gyógytestnevelő
 A gyermek/tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi
vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja.
 A szerzett vagy veleszületett betegség következtében kialakult egészségi állapot helyreállítása,
javítása mellett a testi képességek, a mozgáskészség, a mozgásműveltség fejlesztése a tanulók
speciális igényeihez alkalmazkodva.
 A mozgásigény felkeltése, kielégítése, prevenció.
 Kapcsolattartás a szülővel, az iskolaorvossal, az intézménnyel.
Iskolaorvos, védőnő
 Rendszeres szűrővizsgálatok elvégzése.
 Vizsgálatoknál észlelt elváltozás esetén szakorvoshoz irányítás és lelet bekérése.
 Diáksport alkalmassági vizsgálat elvégzése.
 Egészségnevelő, egészségvédelmi felvilágosító előadások tartása.
 Személyi és környezeti higiénés vizsgálat, kötelező védőoltások beadása.
 Testnevelés alól felmentett tanulók nyilvántartása, ellenőrzése, gondozása.
Logopédus(ok)
 Az iskolában valamennyi gyermek logopédiai szűrése, valamint a pedagógusok jelzése alapján a
súlyos beszédfejlődési zavart mutató gyermekek vizsgálata.
 Az iskola tanulói közül a még beszédhibás gyermekek vizsgálata, diagnosztizálása.
 A feltárt beszédhibák, beszédfejlődési problémák alapján foglalkozási terv elkészítése, melynek
alapján a foglalkozások megtartása.
 A foglalkozások megszervezése a szülőkkel, az iskolák vezetőivel, pedagógusaival való együttműködés keretében úgy, hogy a logopédiai foglalkozások az iskolai tanórai munkát ne zavarják.
 Folyamatos kapcsolatot, konzultációt tart a szülőkkel, pedagógusokkal.
lehetőség szerint
Gyermekvédelmi felelős
 A gyermekvédelmi felelős feladatai a Nevelési Program II. fejezetében találhatók.
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XIV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL,
NYILVÁNOSSÁGÁVAL, ELFOGADÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB
INTÉZKEDÉSEK
XIV. 1. A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Az iskola 2018. szeptember 3. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai
program alapján.
XIV. 2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
2. A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden tanév
végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok, és követelmények megvalósulását, amely értékelés része az éves munka értékelésének.
3. A 2021-2022-es tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes –
minden fejezetre kiterjedő– felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai
programot módosítani kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia.
4. A nevelőtestület felkéri az iskolai szülői szervezetet, hogy a pedagógiai programban leírtak
megvalósulását a 2020-2021-es tanév lezárását követően átfogóan elemezze.
XIV. 3. A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
 az iskola igazgatója
 a nevelők szakmai munkaközösségei
 az Iskolai Szülői Munkaközösség
 az Intézményi Tanács
 a Dél-Budai Tankerületi Központ.
2. a tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkormányzati képviselő útján az iskolavezetésnek javasolhatják.
3. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
 az iskola könyvtárában
 az iskola igazgatójánál
 a dokumentum elektronikusan szabadon hozzáférhető az iskola honlapján
 a Köznevelés Információs Rendszerének felületén.
XIV. 4. A pedagógiai program elfogadása
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
A fenntartó az Újbudai Bocskai István Általános Iskola pedagógiai programjával egyetért.
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A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:


Magyarország Alaptörvénye



2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl



Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási
intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról



A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról



A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl
és alkalmazásáról



Az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
A (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján határozza meg a vizsgáztatással kapcsolatos teendőket (mely a nevelési-oktatási intézmények működéséről szól).
Tanulmányi kötelezettségek teljesítése, független vizsgabizottság előtti vizsga lehetősége.
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján – A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai
értékelésével kapcsolatos szabályok)
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt
vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.
1. Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy
az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget (pl. magántanulói státusz),
c) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát.
Egy osztályozó vizsga – a rövidítés kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.
Az osztályozó vizsgát az igazgató engedélyezi egyedi elbírálás alapján.
Osztályozó vizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: félévkor és év végén. A vizsga várható időpontjait az igazgató jelöli ki, mely a munkatervben is megtalálható. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap.
Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozó vizsga.
Az osztályozó vizsga teljesítésének ideje félévkor, illetve a tanítási év végén: az osztályozó konferenciát megelőző héten. Az osztályozó vizsga sikertelensége esetén a javítóvizsgákra augusztus 1531. között kerül sor.
Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
A tanulónak lehetősége van független vizsgabizottság előtti vizsga letételére, a szülő és a tanuló
május 30-ig az igazgatónak leadott írásbeli kérelme alapján. A vizsga tanév végén, az utolsó tanítási
héten, az igazgató által megjelölt időpontban, háromtagú (felügyelőtanár, kérdező tanár, szaktanár) vizsgabizottság előtt történik. A nevelőtestület a helyi tanterv alapján dolgozza ki az írásbeli és
a szóbeli vizsga követelményeit és az értékelés rendjét.
2. Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.
Azok a tanulók, akik más iskolából, más képzési formából érkeznek, ahol nem tanulták az iskolánkban tanulandó valamelyik tantárgyat, vagy a tárgyon belül tartalmilag mást tanultak, kötelesek
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különbözeti vizsgát tenni. Legfeljebb három tárgyból tehető különbözeti vizsga. Különbözeti vizsgát
tanév közben is lehet tenni, legkésőbb az utolsó tanítási héten. A különbözeti vizsga időpontját az
igazgató jelöli ki. Sikertelen különbözeti vizsga esetén a javítóvizsga szabályait kell követni.
3. Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy
a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel
nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató
hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
4. Javító vizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad,
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől
augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
5. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgabizottsága és a bizottság működése
Tanulmányok alatti vizsgát – 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben lehetőség van rá, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott
tantárgy tanítására.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében
a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,
b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait,
d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező
tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja.
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel a
vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során
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a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a
helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,
c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
6. Az írásbeli vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus
úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.
Az írásbeli vizsgán kizárólag az intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon
feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a
lapokon lehet készíteni.
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő tantárgyanként hatvan perc.
Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli tehet. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén
újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként is megszervezhető.
Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - az üres és
a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató
tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja és a vizsgairatokhoz
mellékeli.
Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, akkor a vonatkozó rendeletnek megfelelően jár el.
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával (piros) megjelöli, röviden értékeli a
vizsgakérdésekre adott megoldásokat.
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni.
7. A szóbeli vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely
időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – amennyiben
szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli
vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama
tizenöt percnél nem lehet több.
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A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni
vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.
A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát
vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett,
vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg
kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt tizenöt perc
pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
A szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.
8. A gyakorlati vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben
a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató
pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz, számítástechnikai program formájában – kell
elkészíteni.
A gyakorlati vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - a vizsgabizottság elnöke javaslatára az igazgató hagyja jóvá.
A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész
rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére és
a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll
a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása tekintetében a
vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.
Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel
nem róható okból kieső idő.
A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell értékelni.
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9. A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók vizsgáira vonatkozó egyéb szabályok
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel
meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a
szóbeli vizsgát írásban teheti le.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben,
vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani.
A sajátos nevelési igényű,a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján szóbeli
vizsgáját
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a
szóbeli vizsgát írásban teheti le,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, vagy a
szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell
húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése
előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
10. A vizsga értékelése
90 -100%
80 - 89%
65 - 79%
50 - 64%
0 - 49%

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

11. A vizsgán teljesítendő minimum követelmények tantárgyanként, évfolyamonként a helyi
tantervben találhatóak
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AZ ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYOZÁSA
Tanulóink joga, hogy egy tanítási napon legfeljebb két egész órás dolgozat írjanak. Dolgozatnak
minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy több óra anyagát foglalja magában,
és húsz percnél hosszabb idő szükséges a feladatok megoldására, és amelyre a tanulók értékelést
kapnak. Egy nap alsóban maximum egy, felsőben maximum két egész órás írásbeli számonkérés
íratható. Ennek figyelemmel kísérése az osztályfőnök feladata, vitás kérdésekben a kisebb óraszámú tantárgynak van előnye. A tanár a dolgozat írása előtt egy héttel kihirdeti az osztálynak és beírja a haladási naplóba a szándékát, hogy kollégái is tájékozódhassanak róla.
A dolgozatok javítási ideje két tanítási hét (10 munkanap). A határidőn túl javított dolgozatok érdemjegyeit csak a tanuló jóváhagyásával lehet a naplóba beírni.
Az írásbeli beszámolók csoportjába kétféle beszámolót sorolunk. Az egyik csoportot az alapvető
ismeretek elsajátítását, a további készség- és képességfejlesztést megalapozó ismeretek, tananyagok stb. ellenőrzését, értékelését végző beszámolók jelentik. Ezek a rövidebb lélegzetű írásbeli beszámolók részben formatív jellegűek, információval szolgálnak a tanulóknak a további tanulás intenzitásához; a tanár szempontjából pedig diagnosztikus jelleggel is bírnak, amennyiben a további
tanulási folyamat tervezéséhez, szervezéséhez szolgálnak információkkal. Gyakoriságukat a szaktanár határozza meg a fentiekben meghatározottaknak megfelelően. A beszámolókra adott érdemjegyek is a tanári autonómia körébe tartoznak. Az írásbeli beszámolók másik csoportját a hosszabb
terjedelmű, átfogóbb jellegű, ún. témazáró dolgozatok jelentik. Ezek egy-egy témakör végén összefoglalják a tanult ismereteket, lehetőséget adnak a témakörhöz kapcsolódó készség- és képességfejlesztés folyamatában elért szint mérésére, ill. az előbbiek kompetenciákba épülésének vizsgálatára (mérésére). Ezeknél a dolgozatoknál az összefoglaló jellegük mellett további fontos követelmény, hogy a lehetőségeknek megfelelően maximálisan törekedjenek a témával kapcsolatosan jelentkező használható tudás területén elért szint vizsgálatára. Gyakoriságukat a tananyag szerkezete
határozza meg, de a szaktanár a tananyagban megjelöltnél kisebb, esetleg nagyobb témákat is
megjelölhet. A témazáró dolgozatok értékelése az alábbi egységes rendszer alapján történik:
85-90% - 100%-ig jeles
70-75% - 84-89%-ig jó
50-55% - 69-74%-ig közepes
30-35% - 49-54%-ig elégséges
29-53% alatt elégtelen
A sávok közötti mozgástér a szaktanárok felelősségi körébe utaltan szabadon értelmezhető.
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Az írásbeli beszámoltatás, számonkérés rendje, korlátai, a tudás értékelésében betöltött szerepe,
súlya
Az írásbeli beszámolók a nevelési-oktatási folyamatban részben a szaktanár, részben pedig a tananyagok szerkezete, a készség- és képességfejlesztés folyamata által szabályozott rendben kerülnek
alkalmazásra. A dolgozatokban szereplő feladatok számát a tanulók életkori sajátosságai határozzák meg. Annyi feladatot adunk a tanulóknak, hogy a rendelkezésükre álló idő alatt a feladatok
megoldásán túl önellenőrzésre is jusson idejük.
További fontos szempont, hogy a feladatokat egy tanítási óra (45 perc) alatt meg lehessen oldani, továbbá a tanár által értékelt dolgozatokat szintén egy óra alatt ki is lehessen javíttatni a tanulókkal, legyen lehetőség a hiányosságok pótlására. Akár rövidebb terjedelmű, akár témazáró dolgozatot íratunk a tanulókkal, fontos szempont a megfelelő előkészítés. Értelmezzük a dolgozatban
szereplő feladatok bizonyos körét, javaslatot teszünk arra vonatkozóan, hogy ki-ki tudásának megfelelően miféle sorrendben, módon oldja meg a feladatokat, hogyan gazdálkodjon az idővel, hel-lyel, stb. Mindezt természetesen az életkornak és a dolgozat fajtájának megfelelően súlyozva. A
dolgozatok megíratását úgy kell megtervezni, hogy naponta lehetőleg csak egy témazáró dolgozatra és legfeljebb még egy rövidebb lélegzetű dolgozat megírására kerülhessen sor. Ezt a tervezést a
haladási naplóba tett tanári bejegyzéssel végezzük. A tervben megjelöltek betartása minden tanár
kötelessége. Az őszi, téli és tavaszi szüneteket követő első tanítási órán nem íratunk dolgozatot.
A tanulók tudásának értékelésében egyforma súllyal kell szerepelnie a fentiekben felsorolt értékelési formák, eljárások során adott érdemjegyek mindegyikének. Ezek az érdemjegyek biztosítják a
tanulók és a tanárok számára is azt a lehetőséget, hogy a minősítések során a tanuló önmagához,
társaihoz ill. a követelményekhez viszonyított tudását lehessen értékelni. A tanulók személyiségének fejlesztése során így tud gyermekközpontú, és minden tényezőt figyelembe vevő lenni a tudás
értékelése.
Az ötfokozatú érdemjeggyel történő értékelés tartalma:
Jeles: Tudása megfelel a helyi tantervünkben foglalt követelményekben meghatározottaknak,
melyek teljesítéséről a fentebb felsorolt módokon és formában számot ad. Önmagához és társaihoz
képest is színvonalasan teljesít. Kitűnő minősítést kap a tanuló a félévi, év végi bizonyítványába, ha
a félév, tanév folyamán kiemelkedő teljesítményt ér el.
Jó: Általában önállóan, olykor tanári segítséggel képes a helyi tanterv követelményeinek eleget
tenni. Önmagához és társai teljesítményéhez képest igyekszik jó színvonalú munkát felmutatni.
Közepes: Tanári segítséggel képes a helyi tanterv követelményeit teljesíteni. Önmagához, társaihoz viszonyított teljesítményeiben hiányosságok tapasztalhatók.
Elégséges: Tanulmányai során csak a helyi tantervben meghatározott tantervi minimumot, a továbbhaladás legszűkebb feltételeit teljesíti. Önmagához és társaihoz képest mutatott teljesítményében sem használja ki a lehetőségeit. Minden erőfeszítésével a tantervi minimum teljesítésére
futja erejéből.
Elégtelen: A fentiekben foglalt követelményeknek nem felel meg.
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A házi feladatok szabályozása
Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez szükséges írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A házi feladatok feladásakor az alábbi elveket vesszük figyelembe:
- a feladatok mennyisége feleljen meg az életkori sajátosságoknak;
- alsó tagozaton egy óra alatt, felső tagozaton másfél óra alatt elvégezhető legyen;
- a feladáskor a tanár adjon kellő segítséget, magyarázatot a megoldáshoz;
- a tanuló önállóan meg tudja oldani a feladatot és az biztosítsa a készségek kialakításához szükséges gyakorlást;
- csak olyan feladatot adjon fel, amelyek megoldásához otthon rendelkezésre állnak megfelelő
kiegészítő dokumentumok;
- alsó tagozaton, valamint 5. és 6. osztályban kiemelt házi feladatnak számítson a hangos olvasás
napi rendszerességgel történő gyakorlása, mert ez alapoz meg minden további tanulási folyamatot;
- hétvégére csak annyi házi feladatot adunk, amennyi az egyik óráról a másikra szokásos;
- az őszi, téli és tavaszi szünetekre is csak annyi feladat adható, mint egyik óráról a másikra;
- a nyári szünetre házi feladat nem adható, legfeljebb javasolható gyakorlási célzatú feladatsor;
- célszerű viszont a kötelező és ajánlott olvasmányok nyári szünidőben történő elolvasása.
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