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(1) A Pedagógiai Program és módosításának hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkavállalójára.
(2) Jelen Pedagógiai Program a jóváhagyás napján lép hatályba.
(3) A Pedagógiai Program tartalmát az intézmény igazgatója köteles ismertetni az érintett munkavállalókkal,
és hozzáférhetővé tenni az intézmény valamennyi munkavállalója számára.
(4) A pedagógiai programot felül kell vizsgálni
– ha jogszabály azt előírja, vagy szükségessé teszi,
– ha a nevelőtestület, az iskolavezetés, a szülői szervezet vagy a diákönkormányzat jogszabályban vagy az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon kezdeményezi.
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BEVEZETŐ

A Katedra Általános Iskola a Katedra Iskolai Alapítvány Kuratóriuma által a
2017. május 26-ai ülésén hozott 2017/02 (V.26.) számú határozata alapján jött létre.

INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK

SZÉKHELY INTÉZMÉNY ADATAI
Címe:
OM azonosító:
Telefonszáma:
Fax.:
Email cím:

Katedra Általános Iskola
6000 Kecskemét, Izsáki u. 8.
100539
76/502350
76/502358
Isi@katedra-iskola.hu
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Katedra Iskolai Alapítvány
6000 Kecskemét, Izsáki u. 8.
Adószám:18354665-2-03

Az intézmény oktatási azonosítója
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Intézményről
A KATEDRA KÖZÉPISKOLA BEMUTATÁSA
A Katedra Középiskolát (OM 100539) a Pro-Genius Kft. 1998 elején alapította. 1998 augusztusában
létrehozta a Katedra Iskolai Alapítványt, a fenntartói jogokat átadta ennek a szervezetnek. Az iskolafenntartó alapítvány kiemelten közhasznú minősítést kapott. 1998 szeptember 1-jén az iskola 24 kilencedikes
tanulóval kezdte meg a munkát. Az intézményben jelenleg gimnáziumi és szakgimnáziumi (informatikai,
ill. alkalmazott grafikusi) képzés folyik.
A Katedra iskola alapításakor a fenntartó kuratórium alapvető célkitűzése egy modern, a kor kihívásainak
megfelelő, a tanulókat piacképes ismeretekkel felvértező oktatási, képzési gyakorlat kialakítása lett. A célok elérését egyrészt az azokat maradéktalanul vállaló tantestület létrehozásával, másrészt a technikai feltételek megteremtésével kívántuk biztosítani.
A vezetés és a tantestület kezdeményezőkészségének, kreativitásának, elkötelezettségéneknek köszönhetően, felhasználva a különféle pályázatok nyújtotta lehetőségeket, sikerült olyan infrastruktúrát teremteni,
mely a kor követelményeinek megfelelő oktatást tesz lehetővé.
Mindezek fenntartását motiválja, hogy a tanulók szemmel láthatóan szeretik az iskolát. Az informatikus
diákokat – képzésükbe integrálva – a Cisco Hálózati Akadémia keretei között felkészítjük a nemzetközi
CCNA minősítés megszerzésére is. A művészeti képzés eredményeként a Katedra Középiskola
elnyerte a Tempus Közalapítvány Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Comenius 2014 nívódíját a
„Picturing cultures on the walls” című projekt magvalósításáért.
Szülői igény alapján, tantestületi elhatározással, fenntartói határozattal 2018-tól általános iskolát kívánunk működtetni.
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Általános rendelkezések – a PP bevezetésének ütemezésére

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Hatályosság:
Érvényesség:

Kiterjed a Katedra Általános Iskola pedagógusaira, tanulóira és az
oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő dolgozóira.
2018. szeptember 1.

Felülvizsgálat:

Négyévente, illetve a törvényi változásoknak megfelelően.

Elfogadása:

Az intézmény nevelőtestülete fogadja el, és az intézményvezető
hagyja jóvá.
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PEDAGÓGIAI PROGRAM
A) AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
aa) Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,
feladatai, eszközei, eljárásai
Iskolánk, mint minden oktató-nevelő intézmény követelményeket támasztó, normatív szervezet.
Követelményrendszerünk jogi alapjait és keretét a közoktatásról, a szakképzésről, a gyermekek jogairól
szóló törvények, a NAT, a kerettantervek, továbbá a tanév rendjét évenként szabályozó rendeletek képezik.
Iskolai életünk belső rendjét és normáit a Szervezeti Működési Szabályzat és a Házirend tartalmazza.
1. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei
Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő- oktatómunka illetve áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. Arra törekszünk, hogy
a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és
legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben.
A tanulóbarát, családias légkör tanulóink képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését segíti. Hisszük és valljuk, hogy az iskolánkba járó tanulók szellemi, fizikai és lelki egyensúlyának összhangja
szolgálja a versenyképes, folyamatos önfejlesztés képességének megvalósulását. Szeretnénk elérni, hogy
tanulóink társadalmilag hasznos, biztos erkölcsi alapokon nyugvó, egyénileg sikeres emberekké váljanak.
Otthonos iskolai légkör megteremtése
o A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk.
o Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban.
o Tiszteletteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló-tanuló, tanuló-nevelő, szülőnevelő, nevelő és nevelő között.
o A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük.
o Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, elvárásokat.
Szellemi, erkölcsi és testi egészség egysége
o Korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető alapműveltséget nyújtunk.
o A tanulók műveltségének, világszemléletének megalapozására törekszünk.
o Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit.
o Arra nevelünk, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete
legyen.
o Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására.
o Megismertetjük nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és
hagyományait, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld
iránti szeretetet.
o Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat,
o Az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás megszerettetése mellett, önmagunk egészsége iránti felelősségre nevelünk.
o A környezet védelmében tudatos felelősségvállalásra neveljük tanulóinkat.
Demokratizmus
o Törvény adta jogokat és kötelezettségeket tisztelő, betartó, gyakoroltató iskolai vezetésre – tanárdiák kapcsolatra törekszünk.
o Intézményi fórumok (diáktanács, iskolatanács, szülői közösség) érdemi működtetésére, véleményükre építve, jogaikat gyakoroltatva és tiszteletben tartva együtt dolgozunk az iskola hírnevéért,
eredményességéért.
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o A közösségek autonómiáját az életkori fejlettség függvényében biztosítjuk.
o Fejlesztjük kritikai érzéküket, az ok-okozati összefüggésekre rávezetjük tanítványainkat. Érvényesítjük az egyenlő bánásmódot, a hátrányos megkülönböztetés ellen küzdünk.
Tervszerűség, tudatosság, minőségre törekvés
o Hosszú és rövid távú céltudatos tervezést folytatunk. Valamennyi foglalkoztatási formában megtervezzük munkánkat.
o A célok meghatározása után a célhoz megfelelő szervezeti formát, módszereket, eszközöket alkalmazunk.
o A gyermekeket is tudatos magatartásra készítjük fel. Fontos, hogy tudják azt, hogy mit és miért
tanulnak, cselekszenek.
o Versenyképes, magasan képzett, korszerű ismeretekkel rendelkező, továbbtanulásra, társadalmi
beilleszkedésre képes kreatív gyermekeket nevelünk.
Partnerközpontú szülő-diák-tanár kapcsolat
o Az igények kielégítésére törekvő, szolgáltató, együttműködő, egymás jogait tisztelő szülő-diáktanár kapcsolat formálását, a titoktartási kötelezettség érvényesülését értjük a partnerközpontúság
alatt.
o A szülőkkel gyakorlati együttműködést folytatunk az iskolai tanórán kívüli tevékenységekben.
o A partnerközpontúság mellett figyelünk a titoktartási kötelezettség érvényesülésére is.
o A szülőkkel gyakori együttműködést folytatunk az iskolai és tanórán kívüli tevékenységekben.
o Lehetőséget teremtünk arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet
megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai.
Közösség és személyiség kölcsönhatása
o A közösség fejlettségi szintjén, előtérbe helyezve az életkori sajátosságokat, egyéni sajátosságokat, segítjük a szocializációt, a gyermek egyéni adottságainak kibontakoztatását. Egységes nevelési szemléletre, eljárásra törekszünk – egységes nevelői ráhatást gyakorolunk.
o Az egyént a közösség iránti felelősségre neveljük.
Világnézeti semlegesség
o Az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan közvetítjük, tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését.
o Saját vallási és világnézeti meggyőződését mindenki szabadon gyakorolhatja, ezért senkit nem
érhetnek atrocitások.
o Vallási és világnézeti meggyőződésünk elfogadására nem kényszerítünk másokat.
Nevelésünk és oktatásunk célja, hogy ezen értékek minél szélesebb körének közvetítésében eredményeket érjen el. Életkorukhoz és egyéni sajátosságaikhoz igazodva fokozatosan váljanak azok diákjaink
meggyőződésévé, orientálják magatartásukat, életmódjukat.
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2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
2.1. Általános célkitűzések
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal
történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és
aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.
o Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme,
szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
o Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált
életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás,
öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások
ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése).
o A természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a velünk élő környezet értékeinek védelme.
o Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.
o Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
o A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
o Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás.
Törekvés az előítélet- mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.
o A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
o A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti
múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
o A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek
és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása.
o Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének
elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és
problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére
o A gyermekek olyan ismereteket, képességeket szerezzenek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy kiteljesedjen személyiségük, képesek legyenek beilleszkedni a társadalomba, és foglalkoztathatóak legyenek. Törekszünk arra, hogy minden tanulónk elérje a kulcskompetenciákban meghatározott célokat.
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KULCSKOMPETENCIÁK CÉLOK
- a szóbeli és írásbeli szövegalkotás, szövegértés
- szövegértés fejlesztését különböző típusú szövegeken
- az írás eszközszintű használatát,
- a helyesírási ismeretek tudatos alkalmazását,
Anyanyelvi kommunikáció
- a kulturált nyelvi magatartás gyakorlását
- verbális és nonverbális kommunikációs képesség
- tantárgyra jellemző szaknyelv használata
- segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika,
média, stb.)
- a hallott és olvasott idegen nyelvi szöveg értését,
- az idegen nyelvi párbeszédek gyakorlás,
Idegen nyelvi kommunikáció - más nép kultúrájának megismerését.
- az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete
- kulturális sokszínűség megismerése, etnikai másság elfogadása
- alapműveletek biztos végzése,
- a mindennapi életben alkalmazható tudás megszerzése,
- a logikus gondolkodás fejlesztése,
- matematikai modellek (képletek, táblázatok, grafikonok stb.)
Matematikai kompetencia
alkalmazása
- a tér, idő, mértékek mélyítése,
- a dolgok logikus okának és érvényességének megkeresése
- alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek
igazolása a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján
- a természetben lezajló kölcsönhatások megértése,
- a természettudományos és a műszaki műveltség fejlesztése,
- a környezettudatos magatartás formálása,
- rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának vonatTermészettudományos
kozásában,
kompetencia
- kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a
nyelvi-vallási etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása
- bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe
Digitális kompetencia

A hatékony, önálló tanulás

Szociális és állampolgári
kompetencia

Kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia

- az információszerzés új módszereinek, eszközeinek megismerése,
- az információs technika magabiztos használata,
- médiatudatos magatartás kialakítása.
- a tanulók pozitív attitűdjének alakítása,
- saját tanulási stratégiák kidolgozása,
- önértékelés, illetve mások objektív értékelése
- munka- és karriercélok megfogalmazása,
- segédeszközök használata.
- magatartási szabályok alkalmazása
- törekvés a harmonikus életvitelre
- a közjó iránti elkötelezett tevékenység gyakorlása,
- aktív részvétel a közügyekben,
- a nemzeti öntudat helyes értelmezése
- toleráns viselkedés vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel.
- célokhoz végrehajtási terv készítése,
- nyereség és veszteség kalkulálása,
- a pénz világában való tájékozódás,
- a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete,
- tervezés, szervezés, irányítás.
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KULCSKOMPETENCIÁK CÉLOK
- érzelmek, élmények kifejezése szóban, írásban, zenében, rajzban, mozgásEsztétikai- művészeti tuda- ban, művészeti alkotások megértése,
- pozitív attitűd kialakítása a művészetek iránt,
tosság és kifejezőképesség
- saját nézőpont összevetése mások véleményével,
- A művészi-alkotói szabadság korlátjainak ismerete.

2.2. Az alapozó nevelés, oktatás egyes szakaszainak célkitűzései, feladatai
1-2. évfolyam
A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és továbbfejlesztése mellett az iskolai szabályok megismertetése. A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban
való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése.
A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése. A társakkal végzett közös tevékenységek
élményének és örömének megerősítése.
Feladatok:
o A tanulás iránti érdeklődés felkeltése.
o Olvasás, írás, számolás eszközrendszerének megtanítása, alkalmazásának gyakorlása. A kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése.
o A kommunikáció megalapozása a társakkal és a felnőttekkel. Mozgáskoordináció, ritmusérzék, hallásfejlesztés.
o Életkori sajátosságok figyelembevételével differenciált képességfejlesztés.
o A tanulási, magatartási zavarral érkezett tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megkezdése.
o A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezeti nevelésre (kirándulás, napközi
stb.) A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra szocializáljuk.
o Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban, a
stressz- és feszültségoldás technikájának megismertetése a közösségi szituációkban.
o A környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása.
o Az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való szocializálás.
3-4. évfolyam
Az önismeret fejlesztése. A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése
és továbbfejlesztése. Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése. A szóbeli és
az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, gyakoroltatása. Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az emberiség és a haza történelméről. Az egészséges
életmód mindennapi feltételeinek és összetevőinek megismertetése. A környezettudatos viselkedés elveinek elsajátíttatása.
Feladatok:
o Az alapkészségek fejlesztése: szövegértés, szövegalkotás, elemi számolási készség, írás, helyesírás
területén. A tanulás iránti érdeklődés fenntartása, a tanulók belső motiváltságának kialakítása.
o Természeti- és társadalmi ismeretek megalapozása. Egészséges életmódra nevelés.
o A tiszta környezet iránti igény megerősítése, a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének megteremtése. Az idegen nyelv ismeretének megalapozása.
o A kulturált nyelvi magatartás kialakítása a mindennapi élethelyzetekben a társakkal és a felnőttekkel.
A társas kapcsolatok kialakítása, gyakorlása a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységeken.
o A stressz- és feszültségoldás technikájának megismertetése a közösségi szituációkban.
o A környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása.
o Az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való szocializálás.
5-6. évfolyam
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása. Az önálló tanulás
és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek megalapozása. A problémamegoldó gondolkodás
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és a döntésképesség megalapozása. A közösségek demokratikus működésének megértését elősegítő alapelvek megismertetése. Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. Más népek és kultúrák
megismerése irántiigény és beállítódás kialakítása. A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése.
Feladatok:
o Az alapkészségek megerősítése, felzárkóztatás a tanulásban elmaradt tanulóknál. A kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozása.
o Az önálló tanulás technikájának elsajátíttatása.
o Kompetenciafejlesztés, alkalmazható tudásszint elérése. Az önismeret fejlesztése.
o Az idegen nyelvtudás igényének felkeltése a mindennapi életben. A természet-és társadalomtudományi ismeretek bővítése.
o Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok
iránti megértő, befogadó attitűd kialakítása.
o Az egészségmegőrzésre, a fizikailag aktív és egészségtudatos életvezetésre, a lelki egészség fejlesztésére nevelés.
o A nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetése mellett, kellő tolerancia kialakítása a velünk
élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére.
7-8. évfolyam
Az általános műveltség megalapozásához szükséges ismeretek átadása. A kulcsfogalmak tartalmának
folyamatos gazdagítása és mélyítése. A problémaszituációkban is könnyen alkalmazható és működőképes
fogalomrendszer kiépítése. Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése.
Az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeinek megismerése. Az elvont
fogalmi és elemző, valamint a kritikai gondolkodás megalapozása. A szociális képességek fejlesztése, az
érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása. A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének
kialakítása.
Feladatok:
o Az önművelés megalapozása a tanulási technikák megismertetésével. Az ismeretszerzésre, tanulásra
nyitott személyiség nevelése.
o A kritikai és kreatív olvasás gyakorlása.
o A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése életszerű feladatokkal. Felkészítés a továbbtanulásra,
az önálló felnőtt életre.
o A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása.
o A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő alapvető emberi jogok ismerete. Az Alaptörvény, a
Nemzeti hitvallás és Alapvetés ismertetése. Természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció.
2.3. Az emelt óraszámú, illetve emelt szintű képzések célja, feladata az intézményben
Az intézmény a matematika-informatika oktatását, a testi nevelést és az idegen nyelvi képzést kiemelten kezeli. E területeken többletismeretet kíván nyújtani a beiratkozottaknak.
Alsóban felkeltjük érdeklődésüket a tantárgyak iránt. Tudatosítjuk a magasabb fokú ismeretek és képességek, készségek megszerzésének előnyeit. Felsőben megalapozzuk a nagyobb tudást, erősítjük a tanulók hozzáállását. A tehetségeket felkészítjük a versenyeken való eredményes szereplésre.
2.3.1. Emelt óraszámú matematika és emelt óraszámú informatika képzés
Cél:
1-4. évfolyamon:
o Biztos alapkészségek elérése, problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása.
o Az információszerzés sokoldalú lehetőségének megismerése.
5-8. évfolyamon:
o A tanulók megértésen alapuló gondolkodásmódjának, önállóságának, kreativitásának fejlesztése.
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o Informatikából: felkészítés az alapfokú vizsgára.
Feladatok:
1-4. évfolyam:
o a pontos munkavégzés és az önellenőrzés fontosságának tudatosítása,
o a tanulók képesség szerinti differenciálása,
o tehetséges tanulók szakkörbe irányítása, versenyeztetése,
o ismerkedés az információs eszközökkel: folyóirat, tv, rádió, magnó, telefon, videó, számítógép,
könyvtárismeret.
5-8. évfolyam:
o a tanult ismeretek önálló alkalmazása a feladatok megoldásakor,
o típusfeladatoktól eltérő példák megoldása (szakköri feladatok, levelezős versenyek, felvételi feladatsorok),
o az informatikai ismeretek bővítése,
o az ismeretek gyakorlati alkalmazása, rendszerezése, felkészülés a vizsgára.
2.3.2. Emelt szintű testnevelés képzés
Cél:
1-4. évfolyam:
o Fizikai és szellemi képességek általános fejlesztése.
o A mozgás szeretetének megszilárdítása.
o Önfegyelem és önértékelés erősítése.
5-8. évfolyam:
o A képességek sokoldalú fejlesztése az adottságok függvényében.
o A versenysport utánpótlásának nevelése.
Feladatok:
1-4. évfolyam:
o fizikai képességfejlesztésben a játékosság dominanciája érvényesüljön,
o a szakágak megismertetésével sportágválasztási lehetőség biztosítása,
o szokásrend kialakítása,
o egy úszástechnika elsajátítása.
5-8. évfolyam:
o sportági specializáció az atletikus képzésben és a labdajátékokban,
o a testnevelés órák és a délutáni terhelések egészséges összhangjának megteremtése,
o minden tanuló tapasztalja meg a versenyzés örömét, s tudja feldolgozni a kudarcot,
o a csapatoknak legyen egységes megjelenésük, erkölcsi tartásuk, kiállásuk,
o a sportágak megyei, illetve országos szintű eredményeket produkáljanak
Sikerkritérium:
A gyermekek 70%-a sportoljon.
2.3.3. Emelt óraszámú idegen nyelvi képzés
Cél:
1-3. évfolyam: előkészítő, illetve bevezető szakasz
o A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása.
o Megfelelő motivációval, tanári biztatással, az életkornak megfelelő tevékenységi formákkal a gyerekek sikerélményhez juttatása.
4-6. évfolyam:
o Kiemelt fejlesztési terület a tanulás tanítása, így nagyobb önállóságra neveljük tanulóinkat, fejlesztjük
önbizalmukat.
13

A Katedra Általános Iskola Pedagógiai Programja

Verzió: 1.0

o Számukra előnyös a témaközpontú tanítás, mert az őket érdeklő téma feldolgozása során több műveltségterületet érintünk, változatos tevékenységformákkal, gazdag szókinccsel.
7-8. évfolyam:
o El kell juttatni a tanulókat a nyelvtanulási stratégiák felhasználásához, hogy nyelvtudásukat iskolán
kívül is hasznosítsák.
o Lehetőséget kell adni számukra, hogy a meghirdetett nyelvi versenyeken a megszerzett nyelvi tudásukat alkalmazzák, és ez által sikerélményhez jussanak.

Feladatok:
1-3. évfolyam:
o Játékos nyelvtanítás (utánzás, rajz, mozgásos játékok, dalok, mondókák, mesék), középpontban a beszédkészség fejlesztése áll pozitív nyelvi élmények segítségével.
4-6. évfolyam:
o Az idegen nyelvtanulási szokásainak megalapozása, áttérés a német, ill. angol nyelvi írásra.
o Moduláris oktatás.
7-8. évfolyam:
o A négy alapkészség (olvasás, írás, beszéd, beszédértés) arányos fejlesztése.
o Az önálló tanulás és az önművelés megalapozása, gyakoroltatása.
o Ismerkedjenek meg a tanulók a német, ill. angol nyelvű országok kultúrájával, történetével, ezáltal
értsék meg a magyar kultúra helyét az európai civilizációban.
o Informatikai eszközök, digitális tananyag használata.
o Nyelvgyakorlás német, ill. angol nyelvi tehetséggondozó táborokban, ill. lehetőség szerint célnyelvi
országokban.
o A tehetséges tanulók felkészítése városi, megyei és országos versenyekre.
3. Eszközök, eljárások
Intézményünkben az eszközök, eljárások kiválasztásakor, alkalmazásakor az alábbi elvek érvényesülnek:
o a pedagógus szabadsága,
o a nevelési és pedagógiai program alapján az ismereteket, a nevelés és tanítás módszerét
a pedagógus megválaszthatja
o a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választja az alkalmazott szakkönyveket, segédleteket, felszereléseket
o a nevelés-oktatás célja, tartalma,
o a tanulócsoport összetétele, adottsága, fejlettsége, képessége, a tantárgy sajátossága,
o a pedagógus személyisége,
o folyamatos fejlesztés a partnerek igényeinek figyelembe vételével.
Elvárások:
o kompetenciafejlesztő oktatás-nevelés megismerése, alkalmazása,
o az eszközök, eljárások sokszínű alkalmazása, digitális oktatási tartalmak integrálása,
o az elmélet és gyakorlat egységének érvényesülése,
o a differenciált képesség és készségfejlesztés,
o a hagyományostól eltérő szervezeti formák (párok, csoport, csapat, stb.) alkalmazása,
o az aktivitás, alkotókészség, kreativitás, együttműködési készség fejlesztése,
o minél több felfedezésre alkalmas, irányított, önálló tevékenység beépítése az oktatási folyamatba,
o tanulóink sajátítsák el az önálló ismeretszerzés képességét,
o a projekt, a témahét lehetőségeinek megteremtése,
o IKT alapú oktatási környezet elterjesztése,
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o a játék, szerepjáték (drámapedagógia) vita, kutatás - felfedezés érvényesítése,
o prezentációk térnyerése
3.1. A nevelés terén
A nevelés terén elsősorban a pozitív érzelmi töltésű, megerősítő eszközöket, eljárásokat alkalmazzuk:
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelőhatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

1. Szokások kialakítását
célzó, beidegző módszerek.

2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése.

Közvetlen módszerek
- Követelés.
- Gyakoroltatás.
- Segítségadás.
- Ellenőrzés.
- Ösztönzés.

Közvetett módszerek
- A tanulói közösség
tevékenységének megszervezése.
- Közös (közelebbi vagy távolabbi)
célok kitűzése, elfogadtatása.
- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés
- Ösztönzés

- Elbeszélés.
- A nevelő részvétele a tanulói közösség te- Tények és jelenségek bemutatása. vékenységében.
- Műalkotások bemutatása.
- A követendő egyéni és csoportos minták
- A nevelő személyes példamukiemelése a közösségi életből.
tatása.

3. Tudatosítás (meggyőződés - Magyarázat, beszélgetés.
- Felvilágosítás a betartandó magatartási
kialakítása).
- A tanulók önálló elemző munkája. normákról.
- Vita.

3.2. Oktatás terén
Módszer

Eszköz

A nevelő ismeretközlő módszerei

Absztrakt fogalmi közlés: tankönyv, segédeszköz, egyéb
oktatást segítő könyvek, szótárak, lexikonok, munkafüzetek, feladatlapok, stb.
Auditív eszközök: CD, magnetofon, DVD.
Vizuális eszközök: fénykép, dia, rajz, térkép, grafika, egyéb szemléltetési eszközök, programcsomagok

Az ismereteknek a nevelő és a tanulók
által történő közös feldolgozása
A tanulók önálló munkaformái,
feladatmegoldásai
A tanulók csoportos tevékenysége,
feladatmegoldásai

Audiovizuális eszközök: televízió, videó, számítógépes
oktatóprogramok, filmek, interaktív tábla, stb.
Adat- és információ-feldolgozó eszköz: számítógép, SDT.
Tankönyvek, feladatlapok, szótárak, munkafüzetek,
térképek stb.
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ab) A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
CÉL
Erkölcsi nevelés.
Értelmi nevelés.
Önismeret és társas
kultúra fejlesztése

Érzelmi nevelés.

Akarati nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

FELADAT
Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra.
Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.
Az egymásrautaltság felismerése, az egymás iránti tolerancia fejlesztése közös programok alkalmával. A gyermekközösség sokirányú tevékenységének, a közösséghez
tartozás felelősségének fejlesztése, a veszélyhelyzetek felismerése, a visszautasítás lehetőségeinek elsajátítása. A közösségi élethez szükséges készségek, szokások, értékek
megtanulása. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére,
a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra.
Az ember alapvető érzelmeinek megismerése, kezelése. Az élő és élettelen környezet
jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és
aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény
felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. Nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelmének- és jelenformáló szerepének megismertetése.

Állampolgárságra,
demokráciára nevelés.

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. (pl: a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatása). Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
Pályaorientáció, mun- A tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó kép nyújtása a
kára nevelése.
munka világáról. Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
A testi és lelki egész- A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészségre nevelés
séges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem
fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. A lelki
egészség, a mentális frissesség megőrzése. A testi és a lelki egészség harmonikusan
együttható fejlesztése és megőrzése. A tanulók ösztönzése arra, hogy legyen igényük
a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek
elsajátítására, módszereinek alkalmazására.
Környezettudatosság, Az erőforrások tudatos, takarékos és felelősségteljes használatának megtanítása, gyafenntarthatóság,
koroltatása. A közvetlen és tágabb környezet értékeinek megőrzésére, gazdagítására
nevelés.
Gazdasági és pénzügyi Az ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás közötti kapcsolat
nevelés
megismertetése (pénzügyi alapismeretek, banki tranzakció és fogyasztóvédelem).
Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.
Médiatudatosságra
nevelés

A média működésének és hatásmechanizmusainak, a média és a társadalom közötti
kölcsönös kapcsolatok megismertetése. A valóságos és a virtuális, a nyilvános és a
bizalmas érintkezés megkülönböztetése.

Felelősségvállalás
másokért,
önkéntesség

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység,
segítő magatartás kialakítása (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás).
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CÉL
FELADAT
Családi életre nevelés A harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A
felkészítés a családi életre. A felelős párkapcsolatok kialakítása, ismeretek közvetítése
a családi életben felmerülő konfliktusok kezeléséről.

5-6. évfolyam

3-4. évfolyam

1-2. évfolyam

Személyiségfejlesztés korcsoportonként
CÉL
- alkalmazkodás a társakhoz,
felnőttekhez
- a közösségbe való beilleszkedés készségének elsajátítása
- egészségügyi másság elfogadása
- a tanulók egészséges testilelki fejlesztése
- környezettudatos magatartás kialakítása

FELADAT

ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK
- köszönés
- felelősi teendők kiépítése
- beilleszkedés az iskolai rendbe
- házirend
- a társakkal és a nevelőkkel szembeni udvarias
- közös játékok
viselkedés
- szerepjátékok
- életmódjuk, nehézségeik megismerése
- kirándulások
- komplex intézményi mozgásprogram kidolgozása, - „Fejlesztő játékok” gyűjtemé- a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek nye
iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kiala- - elbeszélgetés
kítása a tanulókban
- a környezet jelenségeinek tapasztalatok útján való
megismertetése
- a tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt
tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások
során.
- stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és
technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban
- az osztályban elfoglalt szociá- - udvarias viselkedés a társakkal
- egyéni elbeszélgetések
lis pozíció megtapasztalása
és a nevelőkkel
- személyiségfejlesztő játékok
- szituációs játékok
- a tanulótársak tulajdonságai- - életkornak megfelelő vitakultúra elsajátítása
- kirándulások
nak elfogadása
- kulturált véleményalkotás
- versenyek
- a tanulókat fizikailag aktív,
- felelősi feladatok ellátása
egészségtudatos életmódra, az
- a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és - „Fejlesztő játékok” gyűjteménye
egészségmegőrzés érdekeit szem technikáinak elsajátíttatása
előtt tartó életvezetésre való szo- - a kulturált nyelvi magatartás megalapozása
cializálása
- önálló tanulás módszereinek elsajátíttatása
- az önálló tanulás képességének kialakítása
- kölcsönös tisztelet egymás iránt - reális önértékelés
- önismereti játékok
- baráti kapcsolatok építése
- személyiségfejlesztő játékok
- a hibák kiküszöbölésére való törekvés
- az egyéni képességek kibonta- - a képességeknek megfelelő teljesítmény
- közösségfejlesztő játékok
koztatása
- osztályprogramok
- az udvarias viselkedés szabályainak gyakorlása
- felelősségtudat erősítése
- a szükséges kulcskompetenciák, képesség együtte- - „csevegő” (fogadóóra gyere- a sikeres iskolai tanulás, a tanu- sek és tudástartalmak megalapozásának folytatása
keknek)
lási eredményesség
- Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzd- - versenyek
- az esélyegyenlőtlenség megte- elem, a megkülönböztetés hátrányainak bemutatása. - „Fejlesztő játékok” gyűjteméremtése
A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti nye
- az egész életen át tartó tanulás- megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanhoz szükséges kulcskompeten- ciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása
ciák elsajátítása
- Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú
- testi- lelki egészség fejlesztése, szemlélet mellett kell megfelelő teret engedni az ezeaz egészséges életvitel kialakí- ket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztása
tésnek.
- a komplex intézményi mozgásprogram, valamint az egészségnevelési program kidolgozása,
működtetése
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CÉL
- képességek reális ismeretének
kialakítása
- életkornak megfelelő jövőkép
megfogalmazása
- pozitív példamutatás a tanulótársak felé
- értelmes életcél kitűzése
- hitbeli, egészségügyi (szexuális)
másság elfogadása
- az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása
- pozitív demokráciaképpel rendelkező állampolgárrá nevelés

Verzió: 1.0

FELADAT
ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK
- reális „énkép” megformálása
- önismereti játék
- a tanulói jogok ismerete, gyakorlása
- önértékelés
- visszautasítási technikák megismerése, alkalma- kérdőíves felmérés
zása
- természetjárás
- a csoportnyomás kivédése
- társadalmi munka
- döntések következményeinek vállalása
- diszkó
- pozitív szerepvállalás csoportban, közösségben
- pályaválasztási,
- kölcsönös tolerancia kialakítása
pályaalkalmassági ismeretek
- 1-6. évfolyamon – megalapozott kompetenciák to- - „Fejlesztő játékok” gyűjtemévábbfejlesztése, bővítése
nye
- a XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítése

ac) Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
1. Az egészségnevelési program célja
A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit:
o az életkorral járó biológiai-pszichohigiénes tennivalókat;
o az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait;
o a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét;
o az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram, a fittség megőrzése,
o az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit (pl:alkoholfogyasztás,
dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás);
o a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság elérésében;
o a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit.
Cél: Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek megelőzésére,
egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására.
Szomatikus nevelés
o higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés)
o profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés kondicionálás (testedzés, sport)
o baleset megelőzésre nevelés
Pszichohigiénés nevelés
o önismeretre, önfejlesztésre nevelés
o a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság elérésében;
o környezeti hatások feldolgozására nevelés emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés
o abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés érzelmi nevelés
Szociálhigiénés nevelés
o kedvező társas miliő működtetése kommunikációs nevelés
o családi életre nevelés
o az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása szerepfeszültségek felismerése, feloldása
o a stressz- és feszültségoldás metódusai
o társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés egészségpropaganda
2. Komplex intézményi mozgásprogram
o Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és egészségnap,
részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon).
o A napközis és tanulószobai foglalkozások programtervébe épüljön be a szabadlevegőn való tartózkodás, a mozgásos játékfoglalkozás.
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o Az egyéb foglalkozások időkeretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport,
sportszakkör, sportkör stb.).
o Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjában – az évszak sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység.
o Az intézmény kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel, más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolát támogató alapítvánnyal alakuljon ki
együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.
o A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás és
az egészségtudatos életmódra nevelés.
o A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a testmozgás
propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.
o A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben javaslat.
o A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkatervben
kerül kidolgozásra.
3. Egészségfejlesztési program
Az egészségnevelési program átfogó céljai:
o A tanulók egészségük iránti felelősségének erősítése.
o Az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátítása.
o Egészséget támogató környezet megteremtése.
Specifikus célok:
o Cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása.
o Egészségkockázati tényezők befolyásolása, megelőzési és egészségfejlesztési programokkal.
o Szülők – gyermekek – pedagógusok együttműködésének erősítése.
Feladataink:
Komplex egészségügyi szűrés feltételeinek megteremtése. A tanulságok elemzése nevelőtestületi szinten.
o Fogászati szűrés
o Iskolaorvosi szűrések
o Szükség esetén pszichológiai vizsgálat
o Nevelőtestület – Gyermek- és ifjúságvédelem együttműködése
A testi és lelki egészség még tudatosabb fejlesztése.
o Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly megtartása és/vagy visszaállítása érdekében
programok szervezése.
o Rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok. Dohányzás, alkohol és drogfogyasztást
megelőző programok.
A mentális egészség fontosságának középpontba állítása.
o Életvezetési kompetenciák.
o Biztonságos szexuális életre való felkészítést támogató programok.
Szociális hátrányok kompenzálása az egészséges életmód elemeinek beépítésével.
o Beavatkozunk az egészséges étrend kialakításába, és folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyes
táplálkozási szokásokat.
Az egészséges életmódra nevelés megvalósítása
Szakórákon:
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6. évfolyam – Testi és lelki egészségünk (Természetismeret és egészségtan)
Téma
Követelmény
A kullancs okozta betegségek. A kullancs okozta betegségek tüneteinek felismerése, a megelőzés módjai.
Az emberi test és változásai
Az emberi szervezet életszakaszokban bekövetkező változásai. A változás mértékét befolyásoló külső, belső körülmények. Önismeret, elfogadás.
A táplálkozás, mint
Tudatos, korszerű, egészséges táplálkozás. Mit, mennyit és mikor együnk. A tápcsatorna jeléletszükséglet
lemzői 11-12 éves korban. Fogápolás.
Mozgás és higiéné
A mozgásszerv-rendszer fejlődése, problémák. Ajánlott mozgásformák. A fejlődő szervezet
higiéniája.
Biztonság, kockázat
A veszélyhelyzetek, viselkedési módok. Veszélyforrások és azok megelőzése. Az elsősegélynyújtás tennivalói.
Veszélyes anyagok
Nikotin, alkohol, drog és a szervezet. Következmények. Szenvedélybetegség. Drog nélkül
felnőni. A szerek hatása az emberi kapcsolatokra.
Emberi szexualitás
A serdülő szervezet változásai. Személyiségek, fiúk, lányok. A szaporító
szervrendszer egészsége.
Családi élet
A családi közösség régen és ma. A gyermek helye a családban. Jól működő
kapcsolatok feltételei.
8. évfolyam (Biológia és egészségtan)
Téma
Követelmény
Az emberi szervezet felépítése Szerveződési szintek. A bőr sérülései, bőrápolás. A rendszeres mozgás fontossága, a mozés működése
gásszegény életmód következményei. A táplálkozás. A légzőszervekre ható környezeti ártalmak, a dohányzás káros hatásai. A szív és érrendszeri betegségek megelőzése. Védekezés a
kórokozók ellen. Nemi úton terjedő betegségek.
Az ember egyedfejlődése
A fejlődési szakaszok főbb egészségügyi problémái.
Idegi és hormonális szabályo- A lelki egészség. Kockázatok és veszélyek felismerése, kivédése.
zás

Részletes tevékenység 1-4. évfolyamon:
Feladatok
Alapvető higiéniai követelmények kialakítása
Öltözködés az évszaknak megfelelően.
Helyes fog-és testápolás.
Érzékszervek védelme.
Helyes táplálkozási szokás. Terítés, szalvéta, evőeszköz
használata. Az élelmiszer higiénia jelentőségének felismerése.
Kavalkád. Egészséges táplálkozás (salátakészítés).
Balesetmegelőzés.
Segélykérés, mentők értesítése.
A betegségek okai, tünetei. A fertőző betegségek megelőzése.
Mindennapos testnevelés
Fejlesztő játékok beépítése a szabadidős tevékenységbe.
Kerékpártúra, természetjárás, sítábor.

Felelős
Osztályfőnökök/ Napközis nevelők
Körny. tanító/ osztályfőnökök
Körny. tanító/ / osztályfőnökök
Körny. tanítók/ / osztályfőnökök
Napközis nevelők
Körny. tanító
Napközis nevelők
Osztályfőnökök
Körny. tanító
Körny. tanító
Testnevelés Mk.
Napközis nevelők
Testnevelés Mk.

Határidő
folyamatos
folyamatos
1. évf.
1. évf.
2. évf.
1-4. évf.
4. évf.
4. évf.
folyamatos
folyamatos
időszakosan

Részletes tevékenység 5-8. évfolyamon:
5. évfolyam
Téma
Ki vagyok én?
Az egészség értéke életünkben
Hogyan élhetek egészségesen?
Az egészséges táplálkozásról

Követelmény
Az "énkeresés" önmagunk megismerésének szükségessége. A pozitív énkép
megalapozása. Érték, egyediség, személyiség, önbecsülés. Az osztálytársak találják meg
egymásban a pozitív tulajdonságokat, becsüljék meg egymás értékes jellemvonásait.
Egészséges életmód. Stresszoldás. Testi, lelki és szociális harmóniák védelme. Az
érzelmi feszültségek és fizikai állapotunk, egészségünk közti összefüggés.
Az egészséges életmódra vonatkozó hosszú távú döntések motiválása. Testi és lelki mentálhigiéné. Az egészséges fizikum megóvásának módjai. Az egészségkárosító cselekedetek rontják
életesélyeinket.
Egészséges étrend kialakítása. Hogyan táplálkozzunk? Mi a táplálkozás célja? Mit és mennyit
együnk? Ismerkedés a legfontosabb tápanyagokkal, vitaminokkal, ételekkel.
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5. évfolyam
Követelmény
Mi a testkultúra? A testi és lelki egészség megóvása. Helyes napirend, tisztálkodás.
A sport szerepe életünkben. A rendszeres testmozgás megóvja egészségünket.
Veszélyes anyagok
A drog fogalma, gyógyszerek, dohányzás hatásai. Rászokás veszélyei.
Védőnő előadása a serdülő- A serdülőkor testi, lelki problémái.
kori
Tisztálkodási szokások. Egymás iránti egészséges érdeklődés.
problémákról.
Iskolapszichológus
előadása. Társas kapcsolatok változásai. Tapintatos viselkedés.
Téma
A sport és a testmozgás

6. évfolyam
Téma
Az emberi test felépítése és
működése.
Életrend, életritmus
Az egészséges és a beteg
ember
Hogyan tudok visszautasítani?
A szabadidő helyes eltöltése

Követelmény
A napi- és életrend kialakításának szükségessége. A rövid és hosszú távú döntések összetevői
és hatásuk az egészségre. Az életkorral járó testi változások.

Egészségünk megóvása alapvető érdekünk és feladatunk. Folyamatosan eddzük
testünket és lelkünket! Egészséges életmód. Mi a teendő betegség esetén?
A visszautasítás gyakorlása. Hogyan tudok visszautasítani, ellenállni egy csoporton belül?
Csábítás, kísértés, önfegyelem. Véleményalkotás.
Helyes napirend kialakítása - tervezzük meg a szabadidőnket - tervezzük meg a
szabadidőnket is! Menjünk minél többet a szabadba! A kulturált szórakozás, olvasás, zenehallgatás.
A védőnő előadása a serdü- A serdülőkor testi, lelki problémái.
lés
Higiénés szokások. Önismeret.
problémáiról
Az
iskolapszichológus elő- A tanulási kötelezettségből adódó felelősség, a stressz egészségügyi, lelki problémái. A váadása a tanulási nehézségek- lasztás felelőssége. A különböző képességekből adódó feszültségek kezelése, egymás segíről és a lelki problémákról
tése.
7. évfolyam
Követelmény
Az emberi kapcsolatok természetes velejárója a konfliktus. Megismerjük azokat a technikákat, amelyekkel kezelni tudjuk a konfliktusokat, csökkenteni a stresszes állapotot. A problémamegoldás.
Az egyén, a médiák, a dro- A szokások szerepe életünkben. A rossz szokástól kellő motiváció, önnevelés,
gok
akaraterő segítségével megszabadulhatunk. A médiák negatívan és pozitívan is befoA reklám hatása
lyásolhatják a fiatalokat. A droghasználat következményei. Kritikus gondolkodás.
Kritikus helyzetek és dönté- A próbálkozás, a kudarc, a célok felvállalása a döntés velejárója. Tudni kell újra
sek
kezdeni. A baráti és családi segítség. Jellemünket állandóan erősíteni, nevelni kell. ElVisszautasítási technikák
lenállási és visszautasítási készség fejlesztése.
Menjünk a szabadba!
Az egészséges életmód nélkülözhetetlen velejárója a jó levegő, a testmozgás.
Kirándulás, túrázás, sportolás. Magyarország természeti kincseinek megismerése.
Egészséges életmód
Testünk működése. A serdüléssel járó változások. A személyi higiénia, a testi és lelki egészség megóvása. "Divathóbortok", rossz szokások az öltözködésben, táplálkozásban. Beszélgetés a dohányzás és az alkohol káros hatásairól.
A védőnő előadása a serdü- A serdülőkor testi, lelki problémái..
lésről
Pszichológus előadása
Párkapcsolatok, önismeret.
Szerelem
A barátság és a szerelem fogalma. A nemi érés. A serdülés biológiai és pszichikai változásai. A hűség, bizalom, felelősségtudat a szerelemben.
Téma
Mit tegyek?
Problémamegoldás

8. évfolyam
Téma
Az én életösvényem
Teendőim a teljes életért
Veszélyek és a társadalom

Követelmény
A jövővel kapcsolatos bizonytalanságok, kétségek természetes volta. Fogadják el saját felelősségüket életminőségük alakításában.
A célkitűzés az életvezetés fontos eleme! Önépítés kudarcokból, sikerekből.
Egészséges kockázatvállaló magatartás.
A szenvedélybetegségek kialakulása hátterében álló egyéni és közösségi befolyásoló tényezők felismerése. A szervezett segítségnyújtás lehetőségeinek igénybevétele.
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Vigyázok magamra, vigyáznak rám
Hová fordulhatok, kik
segíthetnek?
Nemet mondani
Határozott ellenállás,
alkotó gondolkodás
A védőnő előadása
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Fedezzék fel a közösségi támogatásban rejlő erőket, a személyes példamutatás
jelentőségét.
A helyi közösség és a nemzeti keretekben nyújtott segítség különböző szervezeti formái.
A visszautasítási készség fejlesztése, a kapcsolatok megőrzésének lehetősége.
Negatív nyomás, pozitív hatás. Passzivitás. Agresszivitás.
Család szerepe az egyén és a társadalom életében.
A korai szexuális élet veszélyei.
Szexuális felelősség.

Iskolai szintű tevékenységek:
Feladatok
Fogászati szűrés
Egészségügyi szűrővizsgálatok
Egészségőrjárat
Sportnap „Családi nap”
Kerékpártúra
Túrázás
Táborozás
Gyógytestnevelés – tartásjavító torna
Egészségnap
Előadások:
„Fiatalok az élet küszöbén”
„Ne csak együnk, táplálkozzunk”
„Szerelem és felelősség”
„Az egészséges társadalom
alapja a fiatalkortól megőrzött
egészség”

Felelős
Szakorvos beosztása szerint
Iskolaorvos-védőnő
Munkatervi felelős
Testnevelés és Természettudományi mk.
Testnevelés és Természettudományi mk.
Testnevelés és Természettudományi mk.
Testnevelés és Termtud. mk. Of.
Gyógytestnevelő
Testnevelés és Természettudományi blokk
Külsőelőadók:
- védőnő
- pszichológus
- dietetikus

Határidő
Évente 2 alkalommal
folyamatos
évente
évente 2 alk.
évente 4-5 alk.
évente 1-2 alk.
heti 2 alk.
évente
alkalmanként, évente
2-3 alkalommal

ad) Környezeti nevelési program
A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely a társadalom fejlődése és a természet fenntarthatósága céljából elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartását, életvitelét.
A környezeti nevelés átfogja a személyiség kognitív és nem kognitív tartományait, alakítja az érzelmi
viszonyulásokat, értékrendet, megismerési, cselekvési és döntési képességeket fejleszt, az embert képessé
teszi az együttműködésre, altruizmusra és életvitelének tudatos hangolására, beleértve az önkorlátozást is.
Kiemelt stratégiai céljaink
o Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása.
o A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.
o Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható fejlődéshez
szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.
o Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek felismeréséhez
szükséges kompetenciák fejlesztése.
o Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés.
o A tanulók lakóhelye közelében található természeti értékek megismertetése.
o A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakítása a természettel.
o A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktiv magatartásra nevelés.
o Szelektív hulladékkezelésre szoktatás.
o A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése.
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A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés.
A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, örömének megmutatása.
A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése.
Városunk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése.

1. Az Általános iskola környezeti nevelése
o
o
o
o

A környezeti nevelés hosszú távú céljai:
Tudatos környezetvédő magatartás és életvitel kialakítása.
A környezeti károk megelőzésére való törekvés.
A környezet értékeinek megőrzése, gyarapítása.
Bekapcsolódás az iskola és a lakóhely környezetvédelmi problémáinak megoldásába.

Alapelvek:
o Szemléletformálás
o Ok-okozati összefüggések megláttatása
o Folyamatosság
o Tevékenykedtetés
Tanórákon:
Feladatok
Ismerjék a legfontosabb környezetvédelmi fogalmakat
- savas eső, szmog, üvegházhatás, ózon réteg, mérgező anyagok

Tantárgyak
Természetismeret
Biológia - Kémia

Évfolyam
5. évf.
7. évf.

Ökológiai szemlélet formálása.
Élőlények és a környezetük közti ok-okozati összefüggések.

Környezetismeret
Természetismeret
Biológia
Fizika - Kémia
Természetismeret
Biológia - Földrajz
Fizika - Kémia

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

Értékeink megőrzése:
- Nemzeti parkok, világörökség, stb.
- Történelmi értékeink, hagyományaink védelme, tisztelete.

Magyar
Történelem - Hon- és népismeret
Természetismeret - Rajz
Biológia – Földrajz - Fizika

1-8. évf.
6. évf.
6. évf.
7. évf.

Takarékoskodás anyaggal, energiával.
Újrahasznosítás.

Környezetismeret
Természetismeret
Földrajz – Fizika – Kémia
Rajz - Technika
Magyar irodalom
Történelem
Hon- és népismeret
Földrajz

4. évf.
5-6. évf.
7-8. évf.

Az embert veszélyeztető környezeti ártalmak hatásainak ismerete.
- levegő, víz, talaj
- vegyszerek, mágneses mező

Lakóhelyünk múltja, jelene, jövője.
Értékeink megőrzése.

8. évf.

Csevegő és osztályfőnöki órákon:
3. évfolyam
Téma
Élő és élettelen környezet
hatásai

Követelmény
Ismerjék fel az egymásrautaltságot az ember környezet átalakító tevékenységét.
/ életet adó víz, tűzrakás, viselkedés a természetben, stb. /

Környezetvédő szokások
kialakítása.

Közvetlen környezetében ismerje a lehetőséget.
/ takarékosság anyaggal, energiával, szelektív hulladékgyűjtés
/ Igényelje a rendezett környezetet.
Múzeum és kiállítás látogatás.
Hazánk nagyjainak szobrai.
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4. évfolyam
Téma
Az ember hatása szűkebb és
tágabb környezetére
Viselkedés a természetben
Tanulmányi kirándulás

Követelmény
Energia felhasználása.
Igényelje a rendezett, tiszta környezetet.
/ Erdő fohásza / túrázás, kirándulás.
Élőlények védelme. Téli madáretetés. Kisállatok gondozása.
A környezet, fekvés szépségeinek megláttatása. Történelmi múlt, szőlészet, borászat.
5. évfolyam

Téma
Közösség és személyiség

Követelmény
Az én elhelyezése a földrajzi, a makro-és mikroszociális környezetben. A kapcsolatrendszerekben rejlő erőforrások. A közösség meghatározó szerepe az én fejlődésében, alakulásában. A közösség építő és visszahúzó ereje. A bizalom ereje.

Veszélyes anyagok, helyzetek
és tényezők az otthonunkban
és a környezetünkben
Tanulmányi kirándulás

Kémiai anyagok, vegyszerek szabályszerű, felelősségteljes alkalmazása a háztartásban.
Egészség-, és környezetkárosító, mérgező hatás. Háztartási, munkahelyi balesetek.
Világörökség, nemzeti park, népi hagyomány.

6. évfolyam
Téma
Az ember a természet része

A szabadidő helyes eltöltése

Tanulmányi kirándulás

Követelmény
A makro és mikrokörnyezet védelme nem más, mint az emberi élet védelme. A környezetünk védelme mindenki kötelessége. Gondoljunk a jövő nemzedékére! Mit tehetsz a
természet védelméért?
Helyes napirend kialakítása - tervezzük meg a szabadidőnket - tervezzük meg a szabadidőnket is! Menjünk minél többet a szabadba! A kulturált szórakozás, olvasás, zenehallgatás.
Történelmi múlt, jelen.

7. évfolyam
Téma
Az egyén, a médiák, a drogok
A reklám hatása
Környezetünk védelméről

Tanulmányi kirándulás

Követelmény
A szokások szerepe életünkben. A rossz szokástól kellő motiváció, önnevelés, akaraterő
segítségével megszabadulhatunk. A médiák negatívan és pozitívan is befolyásolhatják a
fiatalokat. A droghasználat következményei. Kritikus gondolkodás.
Az ember befolyásolja a természet pusztítását és pusztulását. A környezetvédelem mindenki kötelessége. Tájékozódás a nemzetközi és a hazai környezetvédelem helyzetéről,
intézményekről.
Szűkebb hazánk megismerése - irodalom, történelem, stb.
8. évfolyam

Téma
Az ember felelőssége a Földért

Tanulmányi kirándulás

Követelmény
A környezetvédelmi problémák
„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”.
Az Alaptörvény környezet védelméről szóló cikkeinek értelmezése.
Hazánk nevezetességeinek megismerése.

Iskolai szinten:
Feladat
Iskolánk és környezetének rendben tartása:
- Erdei iskola
- Az iskola termeinek, folyosóinak dekorálása
- A tanterem tisztasága
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DÖK
Megbízott tanárok

5-6. évf.
1-6. évf.
1-8. évf.
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Szelektív hulladékgyűjtés:
- Papírgyűjtés
- Szárazelem, italos kartondoboz gyűjtés
A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése:
- Az állatok világnapja
- Víz világnapja
- Föld napja
- Madarak és fák napja
Bekapcsolódás az országos, megyei természetismereti, környezetvédelmi versenyekbe
Környezetvédelmi előadások szervezése
Környezetvédelmi szakkör működtetése
Lehetőség Erdei iskolai programon részt venni
Tanulmányi kirándulások: Nemzeti Parkok megismerése, megyénk
védett értékeinek megismerése.

DÖK
Osztályfőnökök

1-8. évf.
1-8. évf.

Osztályfőnökök
Megbízott tanárok
DÖK

1-6. évf.
3-8. évf.
1-8. évf.
1-8. évf.

Megbízott tanárok

3-8. évf

Megbízott tanárok
Osztályfőnökök
„Zöldek”
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök

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

ae) A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok
1. Az iskola közösségeinek együttműködése
1.1. Az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködése
Az iskola nevelőtestületének munkáját a vezetőség irányítja, melynek tagjai: az intézményvezető, a
helyettesek valamint a munkaközösségvezetők. A vezetőség havi rendszerességgel értekezik.
A vezetőség tagjainak kötelességei:
o az értekezletekre a legjobb tudásuk szerint felkészülni,
o munkájukkal, véleménynyilvánításukkal az intézmény érdekeit képviselni,
o titoktartás és tapintat,
o a vezetői értekezlet után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről,
határozatairól,
o az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni a vezetőség felé.
A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri
vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik a vezetőséggel.
A vezetőség működése
Feladatok

Együttműködés fórumai

Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend
készítése.
Az éves munkaterv összeállítása, végrehajtásának ellenőrzése.
A tantárgyfelosztás elkészítése.
A munkáltatás.
A kiemelt munkáért járó kereset- kiegészítés elosztásának elveinek kidolgozása.
Az iskola problémáinak, lehetőségeinek megvitatása.
A szakmai munka értékelése, ellenőrzése.

Vezetőségi értekezlet legalább
havi 1 alkalommal.
Különböző értekezletek,
megbeszélések szervezése

Vezetőség és a nevelőtestület értekezletei legalább évi 3 alkalom
Tanévnyitó értekezlet, félévi értekezlet, évzáró értekezlet szervezése, megtartása
Egyéb, az iskola egészét érintő döntéshozásokhoz szükséges értekezletek szervezése.
A nevelőtestületre átruházott jog: a tanulók
magatartásának, szorgalmának, tanulmányi
munkájának értékelése.

A vezetőségi értekezlet határozatairól az intézményvezető elektronikus körlevélben tájékoztatja a nevelőtestületet.
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1.2. A szakmai munkaközösségek együttműködése
Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös
megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi
területeire:
o a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
o iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
o iskolán kívüli továbbképzések,
o a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
o A szakmai munkaközösségek vezetői a vezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
A szakmai munkaközösségekre átruházott jog: a javító, pótló, osztályozó és vizsgák feladatinak összeállítása a vizsga követelményeinek megfelelően.

26

A Katedra Általános Iskola Pedagógiai Programja

Verzió: 1.0

2. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
o az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
o a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén vagy az
iskolagyűlésen keresztül,
o 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, elektronikus naplón keresztül, írásban) tájékoztatják.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében,
o szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőjéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi vezetőséghez, illetve a szülői közösséghez fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőjével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy
az intézményi vezetőséghez, illetve a szülői közösséghez fordulhatnak.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk
nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
CÉL

FELADAT

Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. Közösségi célok és
feladatok meghatározása, felelősi rendszer működtetése.
A diákönkormányzat osztály- és iskolaszintű felelősi rendszerének kialakítása,
működtetése. Az önálló munkaterv szerinti diákélet igényének kialakítása. Véleményezési jogok gyakorlása az iskola életében.
Az intézmény egyéni arculatá- A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
nak, hagyományainak kialakí- normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápotása.
lása. (Egyenruha viselése, iskolai ünnepélyek stb).
Az iskolai tanulói közösségek
megszervezése nevelői irányítással.
Az önkormányzás képességének kialakítása.

Közösségfejlesztés korcsoportonként
FELADAT
- önkiszolgálás megtanítása
- feladatvégzéssel a feladattudat kialakítása
- udvarias kommunikációra törekvés
- alkalmazkodás a közös szabályokhoz
- saját értékek képességek felismerése, kibontakoztatása

ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK
A szülő év elején 2 hétig bekísérheti
gyermekét az osztályterembe, ezután a hét 1. napján reggel és a hét
utolsó munkanapján délutáni szünetekben jöhet a terembe.
A tízórai, az ebéd, az uzsonna kulturált elfogyasztása.
A WC higiénikus használata. A felelősök munkájának megbeszélése,
értékelése

- az emberi kapcsolatfelvétel
illemszabályainak megismerése
- etnikai kisebbségek megismerése

- kooperatív tanulás fejlesztése
- a felelősi rend kialakítása,
gyakoroltatása
- más kultúrák, szokások
megismerése

A diákönkormányzat munkájába
való bekapcsolódás a tisztségviselők
megválasztásával.
Csevegő napközis órák szervezése a
közösségi programokhoz, az értékeléshez.

3-4.évfolyam

1-2. évfolyam

CÉL
- iskolai szokásrend kialakítása
- mentálhigiéniás szabályok önálló
használata illemszabályok gyakorlása, elsajátítása
- képességbeli másság elfogadása
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CÉL
- az egészséges életmód iránti igény
felkeltése
- a kialakult csoportok elfogadása
- a felmerülő konfliktusok megoldása
- a szociálisan hátrányos helyzetű társak beilleszkedésének segítése

FELADAT
- egymás erényeinek és hibáinak
reális értékelése
- a másság elfogadása, integrált oktatás, nevelés
- kooperatív tanulás
- demokrácia szabályainak alkalmazása
- a felelősi rend gyakorlása

ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK
Aktív részvétel az osztályközösség és
a diák-önkormányzati munkában.

- demokratikus szellemű
osztályközössé meg- jelenése
- a vitakultúra fejlesztése
- a baráti és a csoportkapcsolatok elmélyítése
- etnikai kisebbségek helyzetének és
társadalmi problémáinak megismerése

- aktív részvétel az iskolai rendezvényeken
- kommunikációs készség fejlesztése
- a közösségi feladatok önálló megoldása
- a közösségre vonatkozó kötelességek betartása
-kulturált viselkedés az iskolán kívül is

Irányítói szerepvállalás a
diákönkormányzatban.

7-8. évfolyam

A Katedra Általános Iskola Pedagógiai Programja

3. A közösségfejlesztés iskolai rendezvényei
Tanulmányi kirándulások:
A tanulmányi kirándulások úti célját és idejét az éves munkatervben határozzuk meg. Ezt a napot a
naplóban tanítási napként adminisztráljuk, a tanítási órák rovatba „Tanulmányi kirándulás” bejegyzés kerül. Anyagi költségek miatt a tanulmányi kirándulás a tanuló számára nem kötelező.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Az intézmény állandó ünnepélyei, rendezvényei
Tanévnyitó ünnepség - az elsős tanulók köszöntése
Kecskemét napja
A kultúra napja
Aradi vértanúk napja
Az 1956-os forradalom emléknapja
Iskolakarácsony
Magyar Kultúra Napja
Farsang- jelmezes felvonulás
Emlékezés az 1848-49-es szabadságharcra
Holokauszt áldozatainak emléknapja
Nemzeti összetartozás napján
Gyermeknap
Tanévzáró ünnepség- a ballagó 8. osztályos tanulók búcsúztatása

af) A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai, az osztályfőnöki munka
tartalma
1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai
A pedagógusok alapvető feladatai
o A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban,
valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.
o Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét), azaz 32 órát az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.
o Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában, azaz 22-26 órát tanórai és tanórán kívüli
(egyéb) foglalkozásokat tartson.
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o Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a nevelést-oktatást
előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti
helyettesítést lásson el.
o A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása.
o Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek munkájában.
Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.
o A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.
o A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.
o A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szakszerűségének
figyelemmel kísérése.
o A tanulócsoportról statisztikai adatokat szolgáltat az iskolavezetés által meghatározottak szerint.
A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
o Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.
o A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, éves programok). Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.
o A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási órákon
o Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon
o A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés,
ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.
o A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a különféle
iskolai foglalkozásokon.
o Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási órákon.
A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.
o Tanév közben ellenőrzi tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).
A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal írásban értesíti.
A tehetséges tanulók gondozása
o Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére.
o Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló szervezése, segítség a szervezésben.
o Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon.
o A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli versenyekre,
vetélkedőkre stb.
o A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli versenyekre,
vetélkedőkre stb.
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése
o Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve
a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.
o A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók körében.
o A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése.
o Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében.
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
o Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás).
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o Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség). Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
o A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok szervezése.
Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
o Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
o Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok szervezésében,
részvétel a programokon.
o Iskolai szintű kirándulások szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a kirándulásokon.
Munkafegyelem, a munkához való viszony
o A munkaköri kötelességek teljesítése.
o Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
o Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.
o Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében
o Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.
o Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
o Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
o Továbbképzéseken való részvétel.
o A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.
Az iskolai munka feltételeinek javítása
o Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.
o Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.
o Az iskolai alapítvány működésének segítése.
o Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció).
Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában
o Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.
o Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.
Aktív részvétel a tantestület életében
o A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének
segítése.
o Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek szervezésében, a
szervezés segítése.
o Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.
Az iskola képviselete
o A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.
o Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi médiában.
o Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
A vezetői feladatok ellátása
o Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.
o Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés) lelkiismeretes ellátása.
o A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.
Megfelelő munkakapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal
o A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.
o Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé.
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o Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.
o Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása).
2. Az osztályfőnökök feladatai
o Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai rendezvényeken
aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával.
o Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.
o Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást és elfogadását.
o Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.
o Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.
o Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.
o Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.
o Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.
o Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.
o Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen tájékoztatja a szülőket.
o Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja
a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.
o Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek.
o Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.
o A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.
o Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.
o Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.
o Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját
o Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.
o Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.
o Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával és a szülő tájékoztatása alapján figyelemmel kíséri a tanulók
egészségi állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).
o Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.
o Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartás és szorgalom osztályzatára.
o Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.
o A Házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót a Házirendben meghatározott
fegyelmező intézkedésben részesítik.
o Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az
osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el.
o A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, azokra előre
felkészül.
o Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.
o A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.
o Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki tanmenet).
o Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.
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o Az osztályáról statisztikai adatokat szolgáltat az iskolavezetés által meghatározottak szerint.
o Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szemben.
o Kitölti és vezeti az osztálynaplót, ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról.
o Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.
o Tanév elején kitölti, illetve kitölteti a tanulók tájékoztató füzetét.
o Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét.
Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
o A tanév elején (okt.1-ig) összeállított munkaterv
o Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. Az osztályközösség jellemzése.
o Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). Az osztály diákközösségének
vezetői.
o Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.
o Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
o Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.
3. Osztályfőnöki munka tartalma
o Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév első osztályfőnöki óráin
o A házirend szabályainak megbeszélése.
o Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.
o Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.
o Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.
o Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.
o Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
o Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia) az iskolai
egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vételével.
o Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja.
o Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév végén.
o Osztálykirándulás előkészítése.
3. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNY

TANANYAG
Közvetlen környezetünk
Házirend, felelősi rendszer. Felelősségvállalás, kötelességteljesítés. Tanulási szokások és
technikák.
Testünk
Higiéniás szokások. Napirend.
Táplálkozás.
Betegségek.

Személyiségünk

Házirend megismerése. Osztályszabályok felállítása. Felelősi rend kialakítása.
Megváltozott tanulási szokások. Felkészülés otthon és a napköziben. Felelősség – kötelesség vállalása, teljesítése. Az osztályterem, a közvetlen
környezet tisztaságának megőrzése, egyéni felelősségvállalás.
Alapvető higiéniás szokások betartásának fontossága, fejlesztésük tisztálkodás, étkezés, - öltözködés. Helyes napirend kialakítása. A mozgás és az aktív pihenés szerepe.
Táplálékfajták megismerése, felismerése, fontosságuk, szerepük. Ártó
táplálékok – hatásuk.
Betegségek lehetséges tünetei. Egészségünk megőrzésének lehetséges
módjai. Gyógyszerek ártó hatásai.
Külső, belső tulajdonságok változásai. Tulajdonságaink elfogadása,
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TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNY

TANANYAG
Külső, belső tulajdonságok.
Elfogadás. Társas kapcsolatok.

Tudni illik
Egymás közötti érintkezés formái.
Érzelmi megnyilvánulások kifejeződése.

fejlesztése.
Hasonlítunk egymásra és különbözünk társainktól.
Kapcsolatok, kapcsolatrendszerek feltárása az osztályon belül. Egymás elfogadása, befogadás a közösségbe. Árulkodás vagy igazmondás közötti különbség. Baráti kapcsolatok kiépítése.
Udvarias viselkedési formák alakítása, fejlesztése a társakkal, nevelőkkel,
felnőttekkel.
Érzelmek kifejezése. Pozitív viselkedésminták megismerése, köszönés,
kapcsolatfelvétel, szívességkérés, véleménynyilvánítás alkalmával. Érzelmek elfogadható kifejezése.

4. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNY

TANANYAG
Közvetlen környezetünk
Házirend, felelősi rendszer.
Felelősségvállalás, kötelességteljesítés.
Tanulási szokások és technikák.
Személyiségünk
Saját képességek megismerése. Az osztályon
belül elfoglalt hely.
Önkritika, kritika. Vitakultúra fejlesztése
Tudni illik
Fiúk-lányok kapcsolata.
A felnőttekhez való viszony.
Viselkedési formák az iskolában és iskolán
kívül.
Test és lélek
Szabadidő helyes eltöltése.
Információs eszközök megfelelő használata.
Veszélyeztető tényezők.
Környezetvédelem
Környezetszennyezés. Szelektív
hulladékgyűjtés.

Házirend. Osztályszabályok alkotása. Felelősi rend kialakítása. Tanulási
technikák megismerése az eredményesség érdekében. A közvetlen környezet rendjének megőrzése iránti felelősségvállalás.
Vágyak megfogalmazása (reális – irreális), motiváló szerepük feltárása.
Célkitűzések – hozzá vezető utak. Együttműködés fejlesztése az osztályon
belül. Önértékelés, mások értékelése. A kritika elfogadása, hangnem fontossága. Vitakultúra fejlesztése – egymás meghallgatása, vélemények
megfogalmazása, elfogadható módok.
Különbözőségek – egyezőségek (érdeklődés, viselkedésformák, elvárások) feltárása.
Felelősség alakítása egymás iránt. Érzelmek helyes kifejezése egymás
iránt. Üdvözlés, megszólítás, vélemény megfogalmazása, hangnem. Alkalomhoz, helyszínhez illő magatartási formák.
Hasznos, aktív időtöltés igényének kialakítása. A tv, a számítógép hasznának és veszélyeinek felismerése. Befolyásolás – a csoportnyomás szerepe.
Reklámok hatása életünkre – információ értékelése, felhasználása. Döntésképesség és határozott magatartás fejlesztése. A visszautasítás formáinak
megismerése.
Életkornak megfelelő figyelemfelkeltés környezetünk szennyezésére csomagolóanyagok használata. Újrahasznosítás. Környezetre káros
anyagok megismerése.

5. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNY

TANANYAG
Tanuljunk tanulni
Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek.
A tanulást is tanulni kell. Nehéz és könnyű
tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban.
Személyiségünk
Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember
értéke. Szokás, szenvedély.
Test és lélek
Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk egészségesen? Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. A
szabadidő helyes felhasználása.
Tudni illik

A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulási technikák
ismertetése. Ami érdekel, amit szívesen csinálok.

Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató
légkör megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása.
Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb
összefüggései.

Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása,
megkövetelése.
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Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája.
Szórakozás illemtana: színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék,
strand.
Családi élet
Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban (hétköznapok, ünnepek).
Közlekedés
Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. Tömegközlekedési lehetőségek.
Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek.
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A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének
tudatosítása. Az egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása.
Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi
és vidéki közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés szabályait!

6. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNY

TANANYAG
Gondolkodás, kommunikáció, tanulás
Problémamegoldás, tanulás, emlékezet. Intelligencia,
okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás.
Személyiségünk
Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk.
Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és szenvedély: jó és
rossz szokásaink.
Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód,
testkultúra, mentálhigiénia. Növekszem, változom.
Tudni illik
Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás. Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás.
Pontosság. pontatlanság.
Családi élet
Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása.
Nemi érés, nemi higiénia. Környezet tisztántartása: otthon,
osztályban. Állatokkal a lakásban.
Közlekedés
Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak bővítése. Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés (országúti, vasúti, városi).

A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a
lelkierőt, és az egyéb szellemi képességeket!
Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és
megértésére, a helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként való elfogadására.
Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a
jellem kialakulásában!
Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből
adódó jellemzőit! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit.
Alapvető magatartási normák ismerete.

Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság
az egészséges élet alapfeltétele!
Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár
biztonsági felszereléseit!

7. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNY

TANANYAG
Test és lélek
Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód
testkultúra, mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az
egyén és a drogok. A drogok és a médiák.
A reklám hatása.
Személyiségünk
Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök,
temperamentum, képességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik,
örömök, félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések.
Pályaorientáció
Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi
kifejezőképesség, számolási képesség, fizikai teherbírás,
kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés. Képesség és teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki,

Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit!
Legyenek ismeretei a káros szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról!
Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes
összetevői örököltek, mások megszerzettek!
Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem alakulásában!

A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit.
Felismerni a képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes
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TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNY

TANANYAG
szociális és szellemi szempontjai. Munkahelyi ártalmak és
a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör, képesítés, képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban dolgozni, testi erőt kifejteni, technikai feladatokat
ellátni, tiszta környezetben dolgozni, szellemi munkát végezni stb.
Közlekedés
A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai.
Veszélyhelyzetek kialakulása.
Tudni illik
Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás
illemtana. Hogyan? Miről? Kamaszszerelem.

munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat. Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a
pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.

Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását!
Alkalmazza a KRESZ szabályait különös tekintettel: rendőri
karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút, főútvonal!
Helyes viselkedési formák tudatosítása.

8. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNY

TANANYAG
Személyiségünk
Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat önmagamról és
másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat, én ideál, értékek. Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem, akaraterő, felelősség. Különbözőségek
és hasonlóságok. A másik egyediségének, másságának elismerése,
tisztelete. A másik megismerése. Kommunikáció. Vitatkozás, versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki tulajdonságok. Szokások, tudás,
erkölcs, világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség, kreativitás.
Büszkeség, gőg, méltóság, önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember, mint értékelő lény. Az értékelés szempontjai. Az értékelés nehézségei. A legfontosabbnak tartott értékek.
Az ember, mint erkölcsi lény. Választás és döntés, szándék és tett. A
rossz, a hibázás és a bűn. Az erkölcsös cselekedet (jót jól). Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy, szükséglet, lehetőség,
igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és viselkedés. Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői.
Pályaorientáció
Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli gondolkodás,
nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség
és teljesítmény összefüggése. Az önismeret testi, lelki, szociális é
szellemi szempontjai. A munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka.

Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret
fontossága mellett! Legyen képes érvelni a másik
személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott
az értékek felismerésére és elfogadására! Legyen
képes a meggondolt véleményalkotásra, mások józan, igazságos megítélésére! Legyen képes fontos
helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó mozgatókat!
Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit!

A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit.
Felismerni a képességek és a pályák kapcsolatát.
Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi
tudás szerepét az eredményes munkavégzésben.
Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a
munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét.
A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek
Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok
A pályák megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pá- és elmondani azok szerepét a pályaválasztásban. Belyaismertetések, foglalkozás leírások. Pályaszintek, egymást helyette- mutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
sítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság, továbbtanulási lehetőségek. A
pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások. Videofelvételek
elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése, elemzése. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési területek:
Szabadban dolgozni, növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek
között dolgozni. testi erőt kifejteni, formákkal, vonalakkal dolgozni,
kézi erővel, szerszámmal dolgozni. Technikai feladatokat ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta környezetben dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékek-
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TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNY

TANANYAG

kel dolgozni, építőiparban, laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a pályaválasztásban. Megbeszélés, vita,
szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok támogatása.
Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen
Családi élet
Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk kapcso- fegyelmezett, segítőkész! Tudja szabadidejét kultulata, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés.
ráltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni!

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
TÉMA
3-4. évfolyam - Testünk
Higiéniás szokások
Napirend
Táplálkozás
Betegségek
5. évfolyam - Test és lélek
Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk
egészségese. Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes felhasználásáról.
6. évfolyam - Test és lélek
Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra, mentálhigiénia. Növekszem, változom.
Családi élet
Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása.
Nemi érés, nemi higiénia. Környezet tisztántartása:
otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban.
7. évfolyam - Test és lélek
Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód testkultúra, mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és a médiák. A
reklám hatása.

KÖVETELMÉNY
Alapvető higiéniás szokások betartásának fontossága,
fejlesztésük - tisztálkodás, étkezés, - öltözködés. Helyes napirend
kialakítása. A mozgás és az aktív pihenés szerepe. Táplálékfajták
megismerése, felismerése, fontosságuk, szerepük. Ártó táplálékok
– hatásuk.
Betegségek lehetséges tünetei. Egészségünk megőrzésének
lehetséges módjai. Gyógyszerek ártó hatásai.
Testünk, egészségünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség
legfontosabb összefüggései.

Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből
adódó jellemzőit!
Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit.
Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani!
Tudja, hogy a tisztaság az egészséges élet alapfeltétele!
Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit!
Legyenek ismeretei a káros szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról!

ag) A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek
Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése,
melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
Munkánk során kiemelten kezeljük a sajátos nevelési igényű;
o a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;
o a kiemelten tehetséges;
o a tanulási kudarccal küzdők, fimota tanulók,
o a szociális hátránnyal küzdő tanulók egyéni fejlesztését.
1. A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatok
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált
formában folyik.
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz.
mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezzük
meg.
A sajátos nevelési igény megállapítása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (TKVSZRB) jogköre.
Ennek folyamata:
o az iskola vagy a szülő a probléma észlelésekor pedagógiai, pszichológiai „szűrővizsgálatot” kér az
Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól,
o az EPSZ javaslatára az SNI megállapítását egy új vizsgálattal végzi el a TKVSZRB. A kérelemnek
formanyomtatványa van (Tü. 16/új vagy Kö. 3126)
o Mindkét vizsgálathoz a szülő hozzájárulása szükséges.
o Ha a szülő a vizsgálatokhoz nem járul hozzá, a gyermek érdekében az iskolának a Kormányhivatal felé felszólítását kell kezdeményezni.
A sajátos nevelési igény megállapítása a bizottság által meghatározott időszakra vagy tanévre szól,
annak további fennállása esetén kontroll vizsgálatot kell kérni a TKVSZRB-től.
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása az intézményben:
o SNI – rehabilitációs foglalkozások biztosítása, melyet csak fogyatékosságnak megfelelő gyógypedagógus tarthat.
o A fejlesztő foglalkozások mellett szaktanári korrepetálásokat is biztosítani kell az SNI tanulók számára.
o A rehabilitációs foglalkozásokról és a szaktárgyi korrepetálásokról egyéni fejlesztési naplót kell vezetni a pedagógusoknak.
o A tanuló előmeneteléről fogadóórán értékelő megbeszélést kell tartani a fejlesztésben résztvevő pedagógusoknak és a szülőnek.
o A rehabilitációs foglalkozások heti időkeretét a közoktatási törvény szerint az évfolyamra meghatározott heti tanítási óra 15 %-ában kell meghatározni.
o A fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek alkalmazása a tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon.
o A tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás.
o Speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök alkalmazása a tanórán
és tanórán kívüli foglalkozásokon.
o Képességfejlesztő játékok, eszközök, alkalmazása a tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon.
o Lehetőség szerint számítógépek fejlesztő programok alkalmazása.
A sajátos nevelési igényű tanulók értékelése:
o A sajátos nevelési igényű tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján
az intézményvezető mentesíti egyes tantárgyak, tantárgyrészek teljes vagy részleges (pl: írásbeli, szóbeli) értékelése és minősítése alól,
o Biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt (vagy kevesebb feladatot) a feladatvégzéshez, az írásbeli
beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli
beszámolóval történő felváltását.
Az SNI tanulók oktatását segítő helyi tantervbe épülő elemek:
Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei (valamennyi tantárgy tanmenetének
készítésekor figyelembe veendőek!)
A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése,
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a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek.
A tanulási és viselkedési problémák specifikus tanulási zavarok, azaz:
o diszlexia,
o diszortográfia,
o diszkalkúlia,
o diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek maradványtüneteinek fennállása,
o a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok;
o hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá
o a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló agresszió,
a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg.
A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő együtt járást. Minthogy gyakran
élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési problémák alakulhatnak ki.
Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő.
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében
abban is megmutatkozik, hogy
o a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek,
o az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,
o gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra,
o fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető szabályokat, valamint
o a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.
Pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése
A fejlesztés alapelvei:
o A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizottság szakvéleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően történik.
o Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, pszichopedagógus,
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzettséget szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb szakemberek (pl. szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és rehabilitációs célú órakeretben zajlik.
o Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. makrotervezés)
tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel a
gyermek osztályfőnökére.
o Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis befejezését
követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően.
o Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, értékelési formákat; indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből - az értékelés és minősítés alól mentesítés adható.
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A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás céllal szervezett
időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton), valamint a többi tanulóval együtt,
integrált nevelés, oktatás keretében történhet.
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladata:
o a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása,
o a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,
o a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,
o a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása,
o a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés.
A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén:
o A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és viselkedési problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a specifikus tanulási zavar valamint a viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai irányultságú állapotfeltárást igényel a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok részéről.
o A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgráfia) és a számolással (diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek jelentkeznek, általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között alulteljesítés formájában lényeges különbség áll fenn. Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési képességek különböző zavarai
állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás területén önálló, (körülírt) vagy
kevert típusú zavar (együttjárás) formájában jelenhetnek meg.
Diszlexia- az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő.
Jellemzői:
o a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége
o hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége
o értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége
o gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása rendhagyó szavak
szabályosítása olvasásnál
o írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre
o vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén
A fejlesztés célja:
o A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának
megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.
A fejlesztés feladatai:
o a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság,
o a rövid távú emlékezet,
o az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése,
o a testséma biztonságának kialakítása,
o az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztatóelemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló módszerrel
o az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt,
o a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
o az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
o az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással,
szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával
o speciális olvasástanítási program alkalmazása
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o az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.
Diszortográfia – a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az együttjárástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak.
Jellemzői:
o a centrális auditív feldolgozás, a fonéma feldolgozás zavara
o beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl. (időtartam, zöngésség mentén)
o helyesírási hibák halmozódása a tollbamondás utáni írás hibái
A fejlesztés célja:
o A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az írott
nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását.
A fejlesztés feladata:
o a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség a rövidtávú emlékezet fejlesztése
o a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása
o a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése
Diszgráfia - az írás grafomotoros jellemzőinek zavara
Jellemzői
o csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép szaggatott betűalakítás és betűkötések
o rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség
o egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák kialakulatlan kézdominancia
o lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé továbbá:
fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás)
A fejlesztés célja:
o A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára.
A fejlesztés feladatai:
o a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra a testséma biztonságának kialakítása,
o a vizomotoros koordináció fejlesztése
o az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás,
önálló írás kivitelezés)
o a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése sikertudat kialakítása
Diszkalkulia - a számolási képesség specifikus zavara:
A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok
megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok
sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége.
Jellemzői:
o a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai,
o a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás zavara a téri
és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai
o helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek összehasonlításának nehézségei
o szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya számértékek szimbolikus funkciójának értelmezési nehézségei
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o mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége számjegyekre
vonatkozó lexikai hibák
o komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái
o gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény különbsége figyelemzavar
A fejlesztés célja:
o A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai
kompetencia megszerzésére, a számolási- matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a
tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival
együtt járhatnak.
o A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak a
matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.
A fejlesztés feladatai:
o a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése
o Matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása
o a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, a vizuális-téri
képességrendszer fejlesztése,
o a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése
o segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,
o 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,
o a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikák, eljárások alkalmazása
o a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása az önértékelés fejlesztése,
sikerélmény biztosítása
Hiperaktivitás és figyelemzavarok:
A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akik
nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. A hiperaktivitás és/vagy
figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat eredménye, szülői és tanári kérdőívek
kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően.
Jellemzői:
o szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani
o komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni
o az impulzivtás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, haragreakciók
motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb)
o megkezdett tevékenység befejezetlensége ingersorozatok hibás kivitelezése
o tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban)
o én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek
A fejlesztés célja:
o a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése
A fejlesztés feladatai
o team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés
o speciális figyelem-tréning
o a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése
o fokozott egyéni bánásmód
o az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése
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o feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése
o motiválás, sikerélmény biztosítása
A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folyamatok zavarainak következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi kontroll, ön,- vagy mások felé
irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos
viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. Minthogy a
magatartásjellemzőkben hasonlóság figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében
elsődlegesen idegrendszer működési zavar, az un. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom
húzódik meg.
A fejlesztés célja
- a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése
A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik. Eszközei
lehetnek:
o kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása pszichoterápia
o a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése
o A mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idő keretek rendszeres alkalmazása
o önértékelési képesség fejlesztése
o sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása.
o Együttműködés a családdal és más szakemberekkel.
o A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.
Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. A
helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. Ebben az
esetben az első tanév az intenzívprevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a gyógypedagógiai korrekciós-kompenzálóterápiás módszerek alkalmazásával.
A NAT alkalmazása
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése- oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása
általában lehetséges.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése- oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes műveltségi
területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat.
Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció
Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába.
Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti vizsgálat, szükség
esetén az érzékszervi gyógyítás.
A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.
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2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítására a Bács Kiskun Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat jogosult. Ennek folyamata:
o Az iskola vagy a szülő a probléma észlelésekor pedagógiai, pszichológiai „szűrővizsgálatot” kér a
Pedagógiai Szakszolgálattól.
o Ha a szülő a vizsgálatokhoz nem járul hozzá, a gyermek érdekében az iskolának a Kormányhivatalba
kell felszólítását kezdeményezni.
o A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítását kontrollvizsgálatokkal a határozatokban megjelölt időszakonként meg kell ismételni.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség:
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségű tanulók ellátása az intézményben:
o A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló fejlesztő foglalkoztatásra jogosult.
A fejlesztő foglalkoztatást fejlesztő pedagógus végezheti.
o Célja a tanulók iskolai nevelésének, oktatásának segítése, a pedagógiai, pszichológiai támogatása,
terápiás gondozása. Ennek érdekében a szülőkkel való kapcsolattartás.
o A fejlesztő foglalkozások mellett szaktanári korrepetálásokat is biztosítani kell az BTMN tanulók
számára.
o A tanuló előmeneteléről fogadóórán értékelő megbeszélést kell tartani a fejlesztésben résztvevő pedagógusoknak és a szülőnek.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók értékelése:
o BTM tanulót a nevelési tanácsadó véleménye alapján az intézményvezető mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól, illetve többletidőt, segédeszközöket kell biztosítani számára az írásbeli, szóbeli feleletek megoldásához.
o A nevelő feladata segíteni minden gyermek személyiségének optimális fejlődését, egyéni adottságainak, képességeinek a kibontakozását.
A probléma feltárása során alkalmazzuk az alábbi eljárásokat:
o irányított beszélgetés,
o az egyes tanulók önmagukhoz mért fejlődésének nyomon követése,
o a gyermek családi hátterének megismerése, születéssel kapcsolatos információk, szociális kapcsolatok feltérképezése,
o a tanulói értékrend megismerése, intézményi előélet megismerése.
Alkalmazott módszerek:
o szociometriai mérések,
o szükség szerinti családlátogatás,
o szülővel való megbeszélés,
o kérdőíves eljárások,
o óvodákkal való kapcsolattartás.
Együttműködés más intézményekkel:
o Pedagógiai Szakszolgálat,
o Családvédelmi és Gyermekjóléti Központ,
o Gyermek-ideggondozók,
o Egészségügyi Szakszolgálat (orvos, gyógytornász, pszichológus).
Kiemelt feladat: a másság elfogadása, egymás segítése, tolerancia kialakítása.
A tanórákba építhető korrekciós eljárások:
o a differenciálás alkalmazása,
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o a speciális tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) korrekciója érdekében együttműködés
a speciális szakemberekkel, az általuk javasolt programok alkalmazása,
o szülőkkel való együttműködés a problémák leküzdése érdekében.
A magatartási nehézségek enyhítését segítő feladatok:
o a családi háttér feltárását követően a segítő együttműködés módjának megtervezése, a magatartási
nehézségek kialakulási okainak pedagógiai feltárása,
o a megfelelő pedagógiai eljárások kidolgozása (önkontroll, reális énkép kialakítása), az érintett gyermeket oktató pedagógusok együttműködése,
o az iskolapszichológus segítségének igénybevétele,
o szabadidős tevékenységek szervezése, ahol sikereket ér el a gyerek, egyéni foglalkozások, felzárkóztatás,
o fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógytornász, pedagógus, mentorpedagógus, szülő együttműködése.
A pedagógiai diagnózis célja mind a teljesítmény, mind a viselkedési zavarok esetében az, hogy megtaláljuk, melyek azok a területek, részképességek, amelyekben az érintett gyermekek jók, hogy korrekciós
programunkkal erre alapozhassunk. Diagnózisunk tehát nem hiánydiagnózis, hanem fejlesztő diagnózis.
A témához kapcsolódó iskolai szintű feladatok:
o szülői konzultációk, előadások szervezése az osztályfőnöki és a napközis közösségek irányításával
és közreműködésével,
o szakkörök szervezése.
A fejlesztő pedagógus feladata:
o A logopédus irányítása mellett kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokon képesség és készségfejlesztés
tevékenykedtetés közben.
3. A kiemelten tehetséges tanulók fejlesztését segítő tevékenység
Célunk:
o minden tanulót érdekeltté tenni az önálló ismeretszerzésben, az önnevelésben és egyéni céljaik megvalósításában.
Feladat:
o minden tanulóra kiterjedő képességfejlesztés, lelkiismeretes a tehetséggondozás.
A tehetséggondozás módjai tanítási órán:
o az érdeklődés felkeltése,
o a belső motiváltság kialakítása a tanulásban,
o a tanulói aktivitás biztosítása tanulásszervezési módszerekkel.
Tanórán kívüli módszerek:
o A tanulók érdeklődésének, tehetségének megfelelő szakkörök szervezése.
o Iskolai tanulmányi versenyek szervezése.
o Iskolán kívüli tanulmányi versenyeken való részvétel (városi, megyei, országos szinten).
o A tanulók elért versenyeredményeit figyelembe véve meghívásos alapon városi tehetséggondozó
szakkörbe, nyári tehetséggondozó táborba történő irányítás.
o Sportolási lehetőségek biztosítása (edzés, DSE, versenysport, területi, regionális, országos versenyeken való részvétel, uszoda).
o Művészeti foglalkozások tartása. Iskolarádió működtetése.
Az Általános Iskolában
o Speciális osztályok, csoportok szervezése 1. osztálytól, ahol egyes tantárgyakat emelt óraszámban
tanulnak diákjaink (matematikát, informatikát, élő idegen nyelveket, testnevelést).
o Képesség szerinti csoportbontás felső tagozaton idegen nyelvből, informatikából.
o Szakkörök, egyéni foglalkozás.
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o Fejlesztő foglalkozás.
o Tehetséggondozó tábor szervezése. Idegen nyelvi napközis nap szervezése
o Művészeti tehetséggondozó csoportok
4. A tanulási kudarccal küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program
Kudarcról akkor beszélünk, ha a gyermek teljesítménye a tanuló erőfeszítései ellenére a normahatár alatt
marad, azaz nem felel meg a követelményeknek.
Okai:
o tudás- és képességbeli hiány,
o a feladatnak megfelelő magatartás hiánya (figyelmetlenség, gátlások), idegrendszeri, családi, iskolai,
biológiai.
o szociális hátrány beilleszkedési zavar
A pedagógus feladata a tantárgyak adta lehetőségek kihasználása, beépítése, alkalmazása.
o Az okok feltárása
o A tanuló munkájának segítése:
o Játékos ritmusgyakorlatok. Légző gyakorlatok. Artikulációs gyakorlatok. Egyéni elbeszélgetések.
o Játékos helyzetben (dramatikus eszközökkel), indirekt módon segíteni a beszéd működési mechanizmusának fejlődését.
Az iskolai kudarc leküzdése érdekében végzett tevékenység főbb típusai:
o A gyermek szociális és érzelmi fejlesztése (óvoda). Kapcsolattartó foglalkozások, programok beépítése. A társadalmi kapcsolatok fejlesztése.
o Az otthon és az iskola közötti együttműködés. A család bevonása az oktatási folyamatba.
o Képesség kibontakoztató foglalkozás – integrációs felkészítés. Egyéni foglalkozás (évfolyamismétlés
alkalmával).
o Szakember (logopédus, pszichológus, nevelési tanácsadó munkatársa, stb.) bevonása a probléma kezelésébe. Rendszeres kapcsolattartás az iskolavezetéssel.
o Nyilvántartás vezetése a tanulóról, feljegyzés készítése (családlátogatás). Egyéni és kis csoportos fejlesztő foglalkozások tartása.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy nincs biztos sikert hozó, abszolút értékű terápia. Terápiák vannak,
amelyeket egyénre szabottan kell alkalmazni. Minden gyerek külön személyiség, ugyanazok a problémák
- ha vannak is - más- más jelleget öltve jelennek meg. Így egységes programot létrehozni lehetetlen feladat,
azt csak egyénre szabottan tehetjük.
5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Szociális hátrány érzékelése esetén feladatunk a közösségi szellemet egymás elfogadására, segítésére,
támogatására formálni. A szociális hátrány nem akadályozhatja a gyermekek eredményes tanulmányi fejlődését, munkáját. Enyhítése az iskola minden nevelőjének feladata.
Ennek érdekében:
o A pedagógus a tanuló képességei szerint differenciál a tanítási órákon és napközis foglalkozáson.
o A tanuló szociális helyzetéből eredő hátrányok ellensúlyozása érdekében képesség-kibontakoztató
felkészítésen vesz részt.
o A tehetséges gyerekek szakkörökön is felkészülhetnek tanulmányi versenyekre. Az indulási hátrányokkal küzdőknek korrepetálást biztosítunk.
o Családlátogatásokon tesszük szorosabbá az együttműködést a szülőkkel.
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o Ha pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megoldani a tanulókat veszélyeztető problémákat, segítséget
kérünk a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményektől és hatóságoktól. (Gyermekjóléti
Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Családügyi Központ, stb.)
o Étkezési támogatással biztosítunk lehetőséget a napi háromszori étkezésre a fenntartó rendelkezése
szerint.
o A tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében az
intézményvezető és a pedagógusok munkáját iskolánkban gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti.
Azok a tanulók, akik az ingyenes ellátásra nem jogosultak, tankönyvtámogatásban részesülhetnek, mely
elosztását iskolánk szociális rászorultság alapján differenciálva végzi, ha erre lehetőséget biztosít a fenntartó.

ah) A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvétele
o A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
o A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.
o A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
o A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli
– alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
o pályázatok, rendezvények, tanulói ügyelet, kulturális, szabadidős programok szervezése, a tanulók tájékoztatása
o (diáktanács, iskolagyűlés, iskolarádió, iskolai honlap).
o Az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az osztályfőnököknek ki kell kérniük;
o A diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének összeállítása előtt az intézményvezetőnek ki kell kérnie.
o Az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé.
o A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
o az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
o az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a házirend elfogadása előtt.
o A diákönkormányzatot az iskolavezetőség előtt, a nevelőtestülettel, illetve más külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákönkormányzatot segítő pedagógus személy képviseli.
o Az intézményi vezetőségnek és az iskola vezetőségének teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője.
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ai) A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának formái
1. A nevelők és szülők kapcsolattartása
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
o az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének ülésén vagy
az iskolai szintű szülői értekezleten,
o az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein, valamint az elektronikus naplón
keresztül.
Osztályközösségben
Szülő, tanuló, pedagógus
(osztályfőnök, osztályfőnök h; napközis nevelő)
együttműködés

Szülő és pedagógus együttműködés
Szülői értekezlet
Az osztályfőnök tartja.
Az osztályközösség alakítására, fejlesztésére szolgál.

Osztályprogramok: az osztály javaslata
alapján készült program szerint.
Osztálykirándulás
Általában év végén, különböző úti céllal.
Osztály és családok.

Év elején:
Az iskola éves munkatervét, ill. nevelési céljait ismertetik
meg a szülőkkel.
Fél évkor:
A tanulmányi munka értékelése. Tájékoztatás az osztály
neveltségi szintjéről.

Tanulmányi kirándulás
Szükség esetén vonjuk be a szülőket.
Évfolyamonként azonos úti céllal az SZMSZ szerint, ajánlatként.

Év végén:
Az éves oktató-nevelő munka értékelése.

Mikulás - délután
Ajándékozás, ill. ellátás a szülők részéről.

Rendkívüli szülői értekezlet
Alkalomszerű.
Nevelési problémák megbeszélése esetén. Különleges
osztályprogram szervezése. Továbbtanulás alkalmával.

Farsang
A Diákönkormányzat, Szülői Közösség vagy munkaközösség szervezi.
Társadalmi munka
A tanulók közvetlen környezetének tisztán tartása.

Fogadóórák
Évi két alkalommal.
Egyéni problémák megbeszélésére szolgál.

Nyári táborozás
Erdei iskola

Családlátogatás
Szükség szerint végzi az osztályfőnök. Megismerkedés a családokkal és azok nevelési elképzeléseivel.
Alkalmi találkozások
Kérheti szülő vagy pedagógus. Gyors kapcsolatfelvétel.
Egyéni problémák esetében, melyek a tanuló magatartásával vagy tanulásával kapcsolatosak. Esetmegbeszélések.
Írásos üzenetek
Gyors és fontos közlemények, E-ellenőrző
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Iskolaközösségben
Találkozási, informálódási lehetőségek
Faliújság, tájékoztató füzetben vagy ellenőrzőben írásos
üzenetek.

Ünnepségek, kulturális- és sportrendezvények
Tanévnyitó
1. osztályosok köszöntése.
A tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatás.

Nyílt nap
Betekintés az iskola életébe - bemutató órák.

Hagyományos ünnepségek

Rendkívüli szülői értekezlet
Kezdeményezheti a szülő vagy az iskola. Fontos nevelési
problémák és azok megoldását segítő módszerek
megismerésére szolgál - külső előadó.

Sportnap:
Akadályverseny - szülők, gyerekek, nevelők részvételével.
Mérkőzések - tanárok, szülők, diákok között.
Cél: egészséges életmód, sportszerű versenyszellem.

Pályaválasztási szülői értekezlet
Osztály vagy összevont keretben - a pályaválasztás előtt
álló osztályok számára.

Gyermeknap- DÖK- nap
Cél: csodálatos környezetben eltöltött, élménydús nap a
gyerekeknek.

Alkalmi találkozások
Az iskolában vagy az iskolán kívül.
Elsősorban tájékoztatás jellegűek, vagy szülő által közölt
véleményre reagálás.

Tanévzáró - ballagás
Sikereink, kimagasló eredmények ismertetése.
A nyolcadikosok bensőséges búcsúztatása.
Búcsúzás 8. évfolyamon

A
k
a
Iskolai képújság
d
á
l
Az együttműködés tovább fejlesztésének lehetőségei:
y
o a szülői igények felmérése a továbbfejlesztési irányelvek meghatározásához,
v
o a szülői aktivitás elismerése a tanév végén,
e
o szülői híradó, véleményláda felállítása.
r
s
2. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli e
n
intézményekkel
y
o Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézményvezetésnek állandó munka- s
z
kapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
ü
o Kormányhivatallal,
l
o Az iskola környezetébe tartozó óvodák vezetőjével, tagóvoda-vezetőivel,
ő
o A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői- és Rehabilitációs Bizottság vezetőjével,
k
o A Pedagógiai Szakszolgálattal,
,
g
o A lakókörzet képviselőivel.
o Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart y
e
fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
r
o Az iskolákban működő alapítványokkal,
e
o A Katona József Megyei és Városi Könyvtárral,
k
e
o A Katona József Színházzal,
k
o Városban működő Egyesületekkel,
,
o Rendőrkapitánysággal,
n
o Művészeti intézményekkel,
e
o A történelmi egyházak képviselőivel
v
o A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola intézményvezetője, rendszeres kapcsolatot e
tart fenn az Egészségügyi Alapellátás Igazgatóság illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségük- l
ő
kel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
k
r
é
s
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o A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot
tart fenn gyermekjóléti szolgálattal.
aj) Tanulmányok alatti vizsgák szabályai
o Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
o osztályozó vizsga,
o pótló vizsga,
o javítóvizsga,
o A tanuló a vizsgát független vizsgabizottság előtt is leteheti, amelyet a kormányhivatal szervez számára.
o A tanuló a vizsgát abban a nevelési-oktatási intézményben is leteheti, amellyel tanulói jogviszonyban
áll.
o A vizsgaszervezés intézményi szabályai:
o a vizsgabeosztást, a vizsgabizottságot az 1. számú intézményvezető-helyettes, illetve a
intézményvezető készítik el,
o a tanulónak háromtagú bizottság előtt kell vizsgázni,
o a vizsgafeladatokat a szakmai munkaközösség állítja össze, a tanuló vizsgaeredményét
a vizsgabizottság állapítja meg,
o a vizsga eredményének adminisztrálása a naplóba, az anyakönyvbe és a bizonyítványba
az osztályfőnök feladata,
o a tanuló egy nap legfeljebb 3 szóbeli és 3 írásbeli és 1 gyakorlati vizsgát tehet.
o A vizsgák időpontját és követelményeit az érintett tanuló szüleivel
o osztályozó vizsga esetén vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal írásban,
o javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
o A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 65-70.§-ban előírt szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
o Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.
o Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
o a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
o engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt akar eleget tenni,
o a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
o ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
o Nem tehet osztályozó vizsgát a tanuló, ha:
o a 20 napnál több az igazolatlan mulasztása, és az iskola kétszer értesítette a mulasztás
következményeiről,
o az adott tantárgyból a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének.
o Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázó kérésére a megkezdett vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell a pótló
vizsgán.
o Javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, az augusztus 15- étől augusztus 31-éig terjedő időszakban kell szervezni. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha:
o a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
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o Az osztályozó és javítóvizsgák követelményei az iskola helyi tantervében szereplő tantárgyi követelmények.
o A minimum követelmény az évfolyam tantárgyi követelményének 31%-a.
o A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Erkölcstan
Történelem
Környezetismeret/Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Tánc és Dráma
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI vagy
SZÓBELI

GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

Vizuális kultúra tantárgyból a tanulmányok alatti vizsga formájáról a tanuló dönt.

ak) Az iskolába jelentkező tanulók felvétele, átvétele, különbözeti és osztályozó vizsgák
1. A tanulók felvétele
1.1. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét
augusztus 31. napjáig betöltse és az óvodai szakvélemény alapján iskolaérett. A SNI tanuló szakértői
határozat alapján egy évig még óvodai ellátásban részesülhet, tehát hetedik életévében lesz tanköteles.
1.2. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
o a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
o a szülő személyi igazolványát,
o a gyermek lakcímkártyáját;
o az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
o a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;
o szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
1.3. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
o a tanuló anyakönyvi kivonatát;
o a szülő személyi igazolványát;
o az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
1.4. az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
1.5. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározottak szerint kell kezelni.
1.6. Amennyiben iskolánk az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett
csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni.
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2. A tanulók átvétele
2.1. Más iskolából történő átvételre a szülő által benyújtott írásbeli kérelem alapján kerülhet sor.
2.2. Az átvételkor vizsgálni kell, hogy az átadó iskola pedagógiai programja lehetővé teszi-e az átvételt,
tantárgyszerkezete megfelel-e a kerettantervben foglaltaknak és iskolánk tantárgyi struktúrájának, a
tanuló által tanult idegen nyelv további tanulását tudja-e az iskola biztosítani, és azt, hogy a kerettanterv minimum követelményei feletti részből az átadó iskola mit követelt meg, és ez milyen viszonyban
van iskolánk követelményeivel.
2.3. Az átvétel feltételeinek vizsgálata és a rendelkezésre álló helyek alapján az átvételről az intézményvezető dönt.
2.4. Ha az átvételt kérő tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása
vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az intézményvezető a tanuló felvételéről szóló
döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek, illetve az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
2.5. Amennyiben az átadó és az átvevő iskola pedagógiai programjában a kerettanterv minimuma feletti
részek különbözősége – a szaktanárok véleménye szerint – azt indokolttá teszi, az intézményvezető
az átvételt évismétléshez, egyes tantárgyakból különbözeti vagy osztályozóvizsgák letételéhez kötheti. A különbözeti vagy legfeljebb két tantárgyból az osztályozóvizsga letételére a tanuló legfeljebb
egy tanév türelmi időt kaphat. Sikertelen különbözeti vagy osztályozóvizsga esetén a tanulónak a tanévet meg kell ismételnie.
3. A különbözeti és osztályozó vizsgák
3.1. Ha a tanuló olyan csoport munkájába kapcsolódik be, melynek tantárgyi követelményeit nem, vagy
csak részben teljesítette, vagy az átvételről szóló határozat erre kötelezte, különbözeti vagy osztályozóvizsgát köteles tenni. A különbözeti és osztályozóvizsgákat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendeletben
foglaltak szerint kell megszervezni.
3.2. A tanulmányok alatti vizsgák időpontjait a következő intervallumokban kell kijelölni: javítóvizsgára
augusztus 15–31. között, különbözeti és osztályozóvizsgára június 1–15. és augusztus 15–31. között,
előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett tanulók esetén osztályozóvizsgákra április 20. és 30. között.
Osztályozóvizsga az intézményvezető külön engedélye alapján a tanév folyamán bármikor szervezhető.
3.3. A különbözeti és osztályozóvizsga tananyagát a tantárgy adott tanévi tanterve alapján a szaktanár jelöli ki. A vizsga formája (írásbeli és/vagy szóbeli) megfelel az adott tantárgyra a középszintű érettségi
vizsgán előírt vizsgaformának azzal, hogy a szóbeli vizsgán kísérlet bemutatása nem kérhető (pl. biológia, kémia, fizika).
3.4. A tanulmányok alatti vizsga értékelése (pontozása) során az érintett munkaközösség által alkalmazott
pontrendszer irányadó.
al) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
o ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. ismerjék fel a
vészhelyzeteket;
o tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
o sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; ismerkedjenek meg a mentőszolgálat
felépítésével és működésével; sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
o a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
o a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;
o a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások
keretében –
o foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
o javasoljuk a pedagógusok részvételét elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésen.
3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
o a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
2.

TANTÁRGY
környezetismeret
természetismeret

biológia

kémia

fizika
testnevelés

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
- segélykérés, mentők értesítése
- ájult beteg ellátása
sebellátás,
- vérzéscsillapítás
- rovarcsípések
- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
- mozgás-szervrendszer sérülései, teendők
- mérgezések
- vegyszer okozta sérülések
- savmarás
- égési sérülések
- forrázás
- szén-monoxid mérgezés
- égési sérülések
- forrázás
- áramütés okozta sérülések
- magasból esés

Osztályfőnöki órák anyaga:
o az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási
ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat
felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi
szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödiknyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási
alapismeretekkel kapcsolatosan.
4.

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
o évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó projektnap
(témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.
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B. A K a t e d r a Á l t a l á n o s I s k o l a
HELYI TANTERVE
ba. Választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem
kötelező tantárgyak és óraszámaik
1. A kiválasztott kerettanterv megnevezése:
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet,
illetve annak mellékletei minden tantárgy esetében.
Az A vagy B variáció közül az alábbiak szerint választottunk:
ÉVFOLYAM
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam

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

2. A tanítási órák
20/2012. EMMI rendelet 13. §
(2) A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon
választható tanítási óra.
(3) A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy adott osztály
valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken a
tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott
óraszámban részt kell vennie.
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az emberi erőforrás miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
3. Az emberi erőforrás miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg:
3.1. A normál tantervű osztályban:
 Magyar nyelv és irodalom tantárgyak óraszámát heti 1 órával 5-8. évfolyamon,
 Matematika tantárgy óraszámát heti 1 órával 5-8. évfolyamon,
 Osztályfőnöki órák óraszámát heti 1 órával 5-8. évfolyamon a tanulás tanulása tananyagtartalommal.
1.2. Angol-testnevelés osztályokban:
 Angol nyelvi órákat heti 2 órával 1-8. évfolyamon
 Magyar nyelv és irodalom órákat 3-4. és 7. évfolyamon heti 1 órával.
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 Matematika 6. és 8. évf. heti 1 óra emelés.
3.3. Matematika- informatika osztályokban:
 Matematika órák óraszámát 1-5. évfolyamon heti 1 órával 6-8. évfolyamon heti 2 órával.
 Informatika óraszámot 1-5. évfolyamon heti 1 órával, 6-8. évfolyamon heti 1 órával.
 Magyar nyelv és irodalom órákat 3-4. évfolyamon heti 1 órával.
4. Iskolánk az ötödik évfolyamon a Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak közül a
Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
5.

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol vagy a német nyelvet tanulják.
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bb. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül
a nem kötelező tanórai foglalkozások meghatározása
1.1. A választott kerettanterv törvény által meghatározott tantárgyai és kötelező minimális
óraszámai:

Összesített óraterv

Heti és Éves óraszám évfolyamonként

Tantárgy
Magyar
nyelv és irodalom

Magyar nyelv

1.

3.

4.

5.

108 3 108 2 72 2 72 2

6.

7.

8.

72 2 72 1

36 2

72

17

2 72 2 72 2

72 2

72

24

2 72 2 72 2
Történelem és állampolgári ismerete
Erkölcstan
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1

72 2

72

8

36 1

36

8

Magyar irodalom

3

2.

Össz
.
1-8.

4 144 4 144 4 144 4 44

Idegen nyelv
Matematika

2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 14
4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 3 108 3 108 3 108 29

Informatika
Környezetismeret

1 36 1

36 1

36

1 36 1 36 1 36 1 36

Természetismeret
(Földrajz 5. Egészségtan 6.)
Fizika

3
4

2 72 2 72

4
1,5 54 1,5 54

3

Biológia- Egészségtan

1,5 54 1,5 54

3

Kémia

1,5 54 1,5 54

3

Földrajz

1,5 54 1,5 54

3

Ének-zene

2 72 2 72 2 72 2 72 1 36 1 36 1

36 1

36

12

Vizuális kultúra

2 72 2 72 2 72 2 72 1 36 1 36 1

36 1

36

12

Hon- és népismeret
Életvitel és gyakorlat
Technika
Testnevelés

1 36
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1

3

7

5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 40

Osztályfőnöki
Kötelező óra összesen:

1

1 36 1 36 1
23

23

22

24

26

25

28

36 1
28

36

4
199

5-6. évfolyamon a természetismeret tantárgyat két nevelő (biológia, földrajz szakos szaktanár) is
taníthatja.
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Óraterv „A” és „B” hétre a kerettantervi kötelező minimális óraszámokkal

Éves óraszám évfolyamonként

Tantárgy
1.
Magyar nyelv
és
irodalom

2.

3.

4.

5.

Össz.

6.

7.

8.

1-8.

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Magyar nyelv

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

17

Magyar
irodalom

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

24

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Történelem és állampolgári
ismeretek
Erkölcstan / Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

Idegen nyelv
Matematika

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

14

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

29

1

1

1

1

1

1

3

Informatika
Környezetismeret

1

1

1

1

1

1

1

1

Természetismeret
(Földrajz 5. Egészségtan 6.)

4
2

2

2

2

4

Fizika

1

2

2

1

3

Biológia
(Egészségtan 8.)

2

1

1

2

3

Kémia

2

1

1

2

3

Földrajz

1

2

1

2

3

Ének-zene
Vizuális kultúra

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

0

2

0

12

1

1

Hon- és népismeret
Életvitel és gyakorlat
Technika
Testnevelés

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

0

0

2

0

0

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

40

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Osztályfőnöki
Kötelező óra összesen:

1

23 23 23 23 22 22 24 24 26 26 25 25 28 28 28 28
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.1.2. A választott kerettanterv feletti óraszám
A tantárgyi óraszámok tervezésénél az alábbi törvényeket vettük figyelembe:
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 8. §
(1) A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – egy tanítási napon nem lehet több
a) hat tanítási óránál az első–harmadik évfolyamon,
b) hét tanítási óránál a negyedik évfolyamon,
c) hét tanítási óránál az ötödik–nyolcadik évfolyamon,
d) nyolc tanítási óránál a kilencedik–tizenkettedik évfolyamon.
(3) A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – egy tanítási héten a nemzeti köznevelésről szóló törvény 6. melléklet B és D oszlopában az adott évfolyamra meghatározott időkeretet
a) az első–negyedik évfolyamon legfeljebb kettő,
b) az ötödik–hatodik évfolyamon legfeljebb három,
c) a hetedik–tizenharmadik évfolyamon legfeljebb négy,
d) két tanítási nyelvű iskolai oktatásban, továbbá ha az iskolában nemzetiségi nevelés-oktatás
folyik,
da) az első–nyolcadik évfolyamon legfeljebb négy tanítási órával haladhatja meg.
2011. évi CXC. törvény 27. § (5)
Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az
osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat.
Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított
az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.
A választott kerettantervek óraszámát:




a szabadon tervezhető órakeret 2011. évi CXC. törvény 6. melléklet
a tantárgyi engedélyezett többlet órakeret - 8. § (3)
a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok számára engedélyezett heti időkeret differenciája terhére - 8. § (1) tervezhető óraszámokat az alábbiak szerint emeljük meg iskolánkban
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1.2./1.
A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások a
normál tantervű osztályokban
1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

7+1

7+1

6+1

6+1

4+1

4+1

3+1

4+1

0

0

0+1

2+1

3

3

3

3

Matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

3+1

3+1

3+1

Erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

Történelem
Biológia-egészségtan
Fizika

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

Földrajz

1,5

1,5

1

1

1

Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek

Informatika
Hon és népismeret

1

Ének-zene

2

2

2

2

1

1

1

1

Vizuális kultúra
Technika, életvitel
és gyakorlat
Testnevelés és
sport
Osztályfőnöki

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

+1

+1

+1

A tanulás
módszertana
Kötelező
óraszám
Szabadon tervezhető óraszám
Tantárgyi engedélyezett többlet
óraszám terhére*
Összesen*

23

23

22

24

26

25

28

28

2

2

3

3

2

3

3

3

1

2

2

0

1

0

1

1

26

27

27

27

29

28

32

32

*Az emelt óraszámú osztályokban - részletesen
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1.2./2.
Az emelt óraszámú illetve emeltszintű osztályokban tanított kerettantervi kötelezően választható
tanórai foglalkozások és azok óraszámai

1-8. évfolyam angol-testnevelés osztályok
1.
évfolyam

2.
évfolyam

3.
évfolyam

4.
évfolyam

5.
évfolyam

6.
évfolyam

7.
évfolyam

8.
évfolyam

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

-

-

1 óra

1 óra

-

-

1 óra

-

-

-

-

-

-

1 óra

-

1 óra

Angol
Magyar
nyelv és
irodalom
Matematika

1-8. évfolyam idegen nyelvi osztályok
1.
évfolyam

2.
évfolyam

3.
évfolyam

4.
évfolyam

5.
évfolyam

6.
évfolyam

7.
évfolyam

8.
évfolyam

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

-

-

1 óra

1 óra

-

-

1 óra

-

4 óra
1 óra

4 óra
1 óra

5 óra
-

5 óra
-

5 óra
-

1 óra
5 óra
-

5 óra
-

1 óra
5 óra
-

Angol
Magyar
nyelv
és
irodalom
Matematika
Testnevelés
Tánc

1-8. évfolyam matematika-informatika osztályok
1.
évfolyam

2.
évfolyam

3.
évfolyam

4.
évfolyam

5.
évfolyam

6.
évfolyam

7.
évfolyam

8.
évfolyam

Matematika

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

2 óra

2 óra

2 óra

Informatika

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

Magyar
nyelv
és
irodalom

-

-

1 óra

1 óra

-

-

-

-

1-8. évfolyam testnevelés osztályok
1.
évfolyam

2.
évfolyam

3.
évfolyam

4.
évfolyam

5.
évfolyam

6.
évfolyam

7.
évfolyam

8.
évfolyam

Magyar nyelv és
irodalom

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

Matematika

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

-

-

1 óra

1 óra

-

1 óra

-

-

-

-

-

-

-

-

1 óra

1 óra

Környezetismeret
Természetismeret
Biológia
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bc. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök,
ruházati és más felszerelések kiválasztásának elvei
Alapelvek:


















A hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő, szakmailag pontos, az érvényben lévő tantervi követelményeknek megfelelő tankönyvekből válasszunk.
A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.
A nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az egyes évfolyamokon a tantárgyaknak a kerettantervre épülő helyi tantervi követelményeinek feldolgozásához szükséges taneszközöket.
A tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból
a szülőre fizetési kötelezettség hárul.
A tanulók életkori sajátosságait tartsuk szem előtt, szemléltetés, lényeget kiemelő, érthető, világos szövegű, esztétikus kivitelű könyvet használjunk.
Tartalmazzák az alapfogalmakat, mutassanak rá az összefüggésekre és törvényszerűségekre, tegyék lehetővé az önellenőrzést is.
Biztosítsák az önálló ismeretszerzés készségének kialakulását és fejlődését. Legyenek
benne differenciálásra alkalmas feladatok is.
A tankönyveken kívüli információhordozók motiválják a tanulókat a tantárgy iránti érdeklődésre, annak fenntartására.
A felhasznált videofilmek, számítógépes programok önálló elemzésre, gondolkodásra
serkentsék a tanulókat. A tankönyvek, taneszközök feleljenek meg a gazdaságosság és
a többszöri felhasználhatóság elvének.
Lehetőleg egy tankönyvcsaládból tanítsunk, felmenő rendszerben. A munkaközösségek
tanárai egyeztessenek. Egy bevezetett tankönyvcsaládot (ha az megfelel a törvényi szabályozásnak) legalább 4 évig alkalmazzuk, hogy egy adott évfolyam azzal haladjon végig.
Speciális esetben (pályázat, interaktív anyag) szükségszerű változtatás megoldható.
Egy tantárgy ismeretanyagához 1 tankönyv és 1 munkafüzet vagy feladatgyűjtemény rendelhető. Ha a tankönyv, munkafüzet (egészségügyi, praktikussági szempontból) 2 kötetes,
az 1 tankönyvnek, munkafüzetnek minősül.
Ha egy tantárgy ismeretanyaga önálló tanórák keretében kerül elsajátíttatásra, akkor a részterületekhez külön- külön rendelhető 1-1 munkafüzet.
A pedagógusnak legyen joga - speciális esetekben: pályázat, moduláris oktatás - a tantervbe be nem írt, de a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvet is választania,
ha ez nem terheli meg külön az iskolai tankönyvrendelést.
Az iskola- pénzügyi lehetőségeihez mérten-, a törvénynek megfelelően, szerez be tartós
tankönyveket, segédkönyveket az iskolai könyvtár részére, és biztosítja a hozzáférhetőséget, illetve ingyenes használatot a nehéz anyagi körülmények között élő tanulók részére.
A ruházati és más felszerelések kiválasztása – a testnevelés, technika, rajz tantárgyakhoz,
a kötelező és nem kötelező napközis tevékenységekhez – a szülők előzetes tájékoztatásával, az SZMK és az iskolai Diákönkormányzat egyetértésével történik.
A pedagógus – minőség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati, vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet minden tanulónak
rendszeresen alkalmazni kell.
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Feladatok:




A tankönyvrendelés elkészítésével megbízott személy saját hatáskörében gondoskodik
arról, hogy az általános iskolai oktatásban felhasználható tankönyvek, segédeszközök
hivatalos jegyzéke a munkaközösségek rendelkezésére álljon.
A tankönyvek és taneszközök jegyzékének elkészülése után a szülők írásban nyilatkozzanak annak megrendeléséről.
A tankönyvellátással kapcsolatos minden egyéb teendő az iskolatitkár feladata, így a
kapcsolattartás a kiadókkal, terjesztőkkel, a tankönyvek árának beszedése, elszámolás a
kiadókkal, terjesztőkkel, a tankönyvek kiosztása tanítási időn kívül.

bd. Választható tantárgyak, foglalkozások szabályai
Választható tantárgyak:
1-4. évfolyam: emelt óraszámú angol nyelv
5-8. évfolyam: emelt óraszámú idegen nyelv
1-8. évfolyam: emelt szintű testnevelés
1-8. évfolyam: emelt óraszámú matematika
1-8. évfolyam: emelt óraszámú informatika
1-8. évfolyam: Hit- és vallásoktatás
A tantárgyválasztás elvei:
Az iskolába történő beiratkozáskor a szülő/ gondviselő írásos nyilatkozata alapján történik.
Az iskolai tanulmányok ideje alatt a szülő írásbeli nyilatkozata alapján legfeljebb
egy alkalommal módosítható.

be. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Az eredményesebb oktatás érdekében csoportbontásban tanítjuk a gyermekeket informatika / idegen
nyelv tantárgyakból. A csoportok kialakítása a szaktanár / munkaközösség-vezető feladata.
Lehetőség szerint a normál osztályokban is biztosítjuk a csoportbontást.
A csoportszervezésnél nem a képesség szerinti, hanem a létszámarányos bontás érvényesül.
Az emelt óraszámú osztályokban felső tagozaton biztosítjuk a csoportbontást, amelyet tudásszint alapján állapítunk meg. A csoportok közötti átjárhatóság feltételhez kötött: szintfelmérő alapján történhet.
Erkölcstan, illetve hit és vallásoktatás tantárgyak esetében a tanuló választása alapján alkalmazzuk a csoportbontást.
Egyéb foglalkozások, a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozások:
Foglalkozás
megnevezése
1. Délutáni
foglalkozások
(napközi)

Évfolyam

Heti óraszáma

1-4.

1. évfolyam: 19 óra
3-4. évfolyam: 18 óra
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2. Délutáni
foglalkozások
(tanulószoba)
3.Fejlesztés
(BTM(N)
4. Korrepetálás,
fejlesztés

5-8.

csoportonként 17,5 óra

1-8.

5. Tehetséggondozás

1-8.

szakértői vélemények,
javaslatok alapján szervezzük
1-4.évfolyam 1 óra
5-8. évfolyam tanulószobai
keretek között
évfolyamonként 2 óra

6. Könyvtári órák,
foglalkozások
7. Énekkar

1-8. évfolyam

5 óra

5-8.

2 óra

8. Programhetek
(témanap, témahét,
projektek)

5-8.

40 óra

1-8.

versenyekre
felkészítés

tömbösítetten

A fenti terv nem fedi le 100%-ban a Köznevelési törvény 6. sz. mellékletében meghatározott időkeretet,
hiszen ezek évente változhatnak az osztályok száma, az iskola személyi, tárgyi feltételeinek változása, a
tanulók igénye és lehetősége miatt.

bf. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményei, formái, a tanuló magatartása, szorgalma
értékelésének és minősítésének formája
1.Beszámoltatások, ellenőrzések, mérések
Munkánk során elengedhetetlen tevékenység az ellenőrzés. Szükségszerű tájékozódni arról, hogy a
gyerekek hogyan teljesítették a kitűzött célokat, hiszen csak így lehet meghatározni a további feladatokat.
Az ellenőrzés célja:
Képet kapjunk

- a tanulók ismereteiről
- tudásuk gyarapodásáról
- az elsajátított ismeretek szintjéről

A feltárt hiányosságok alapján meghatározzuk további teendőinket.
Az ellenőrzés alapelvei:



A tanítás-tanulás egész folyamatára kiterjed
A pedagógus ellenőrző, értékelő munkáját az előre vivő, jobbító szándék vezérelje,
fejtsen ki pozitív hatást a tanuló személyiségére.
62

A Katedra Általános Iskola Pedagógiai Programja







Verzió: 1.0

Kiterjed a tanulók sokoldalú tevékenységére.
Figyelembe veszi a tantárgyi sajátosságokat.
Tekintettel van a tanulók egyéni képességeire, életkori sajátosságaira.
Rendszeres, folyamatos és sokoldalú.
Mellőzi a szubjektivitást.

Az ellenőrzés formái:
A. Szóbeli











az egész tanítási órán végzett munka megkülönböztetett megfigyelése
az órai aktivitás megfigyelése
a tanári kérdésekre adott válasz
kiselőadás
egyéni felelet
fogalmazás szóban
idegen nyelvi párbeszéd
a szabályok reprodukálása
szóismeret (idegen nyelv)
felolvasás

B. Írásbeli
Módszer
Forma
Diagnosztikus
mérés

Informatív
mérések

Szummatív
mérés

Év eleji felmérés

Alkalmazása
Általában a tanítási
folyamat elején végezzük. A tanulók tudásának
feltérképezése, a fejlesztési feladatok meghatározása. A tanuló félévi év
végi értékelésébe nem
számít bele.

Gyakoriság
A PP Nevelési programjában a megfelelő
területek tartalmazzák,
valamint megtalálhatók

a helyi tantervek és az
ennek alapján készült
tanmenetek, illetve a
röpdolgozat, nagydolgozat, önálló A tanítási folyamat kifeladatmegoldás, tollbamondás, sebb-nagyobb szakaszaira szakmai munkaközössémásolás, fogalmazás, kottázás,
vonatkozik, valamint egy- gek egységes eljárásairitmusírás, témazáró felmérés,
egy tananyagegység lezá- ban.
teszt, nyomatás számítógéppel,
rásakor írandó.
füzetvezetés, írásbeli felelet,
gyűjtőmunka, olvasónapló, órai
munka, pályázat, műszaki rajz,
tudáspróba, minimumszint-mérő
feladatlap, szorgalmi munka
felmérések, írásbeli fogalmazás
év végi felmérések

A tanítási folyamat, egység végén alkalmazzuk.

Az írásbeli beszámoltatások korlátai:
 a témazáró felmérés időpontját a nevelő köteles egy héttel korábban bejelenteni
 egy tanítási napon legfeljebb 2 témazáró dolgozat íratható
 bejelentés nélkül íratott dolgozatban csak az előző órai tananyag kérhető számon
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Az írásbeli beszámoltatások százalékos értékelése:
1. évfolyamon:
Kiválóan teljesített:
Jól teljesített
Megfelelően teljesített
Felzárkóztatásra szorul

2. évfolyam II. félév – 8. évfolyamon
5-ös
100 – 91%
4-es
90 - 76 %
3-as
75 – 51%
2-es
50 – 34%
1-es
33% alatt

100 – 91%
90 - 76 %
75 – 51%
50 – 0%

C. Egyéb












gyűjtőmunka
tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon nyújtott teljesítmény
munkadarabok (technika)
képzőművészeti munkák (rajz)
sportági mozgásanyag bemutatása, teljesítménypróbák
számítógépen program futtatása
tanulói kísérletek végzése
táncos mozgásanyag bemutatása
egyéni felzárkóztató foglalkozásokon való aktív munkálkodás
tehetséggondozó foglalkozáson végzett munka
olvasónapló

A beszámoltatások osztálykönyvi bejegyzésének formái 2. évfolyam II. félév – 8. évfolyam. A
színek alkalmazása tájékoztató jellegű a félévi év végi záráskor a tantárgy jellegéből adódóan
alkalmat ad súlyozásra.
Piros színnel:

- témazáró felmérések,
- dolgozatok
- tanév végi osztályzatok

Kék színnel:

- szóbeli és írásbeli feleletek, felmérések, tudáspróbák, memoriterek, stb.
- félévi osztályzatok

Zöld színnel:

- gyűjtőmunka, szorgalmi feladatok, kiselőadások
- füzetek rendje, külalak
- év eleji felmérések

Az év eleji felmérést %-osan vagy osztályzattal írjuk be a naplóba.
Az iskolai munkaprogram minden tanévben tartalmazza a tanulói teljesítmények mérésének programját, a mérések idejét, módját, formáját és felelőseit.
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét a tanítási év közben rendszeresen ellenőrzi. Ennek
módjai: a 2. 3. 5. 7. évfolyamon folyamatméréseket végez a tanév II. felében.
A mérés célja:
 Az iskolai oktató munka szintjének megállapítása
 A tudásszint megítélése az osztály, illetve az egyes tanulók esetében
 A további teendők meghatározása
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A mérés alapelvei:
 A tantervi követelmények alapján történik
 A mérőlapok összeállítása az érintett igazgatóhelyettesek és munkaközösség vezetők feladata a mérésmetodikai szabályok figyelembevételével
 A teljesítményteszt megíratása, kijavítása a szaktanár feladata
 A szaktanár feladattípusonként százalékosan összesíti az elért eredményeket,
elemzi az osztály teljesítmény mutatóit, és ezt összesítve átadja a munkaközösség
vezetőnek
 A munkaközösség vezető összesíti és elemzi az évfolyam tantárgyi teljesítménytesztjét
 A felszínre került hiányosságok pótlása a következő tanév munkatervi feladatainak részét
képezi
 A mérés eredményei nem lehetnek a gyermekek minősítésének eszközei. Osztályzataiknál, illetve értékelésüknél akkor vehetők figyelembe, ha a tanuló teljesítménye két osztályzat között áll, ilyenkor – amennyiben az eredmény a magasabb osztályzattal megegyező – azt kell a tanuló számára megállapítani.

Folyamatmérések:
2. évfolyam

matematikai alapműveletek,
műveleti sebesség mérés
olvasástechnika

4. évfolyam

olvasástechnika
helyesírás
matematikai alapműveletek

5. évfolyam

7. évfolyam

Az eszközjellegű alapkészségek
színvonalának megállapítása
+

+ Emelt szinten

Az alapkészségek színvonalának
megállapítása

idegen nyelv

Értő olvasás
Testnevelés
Helyesírás

+ Emelt szinten

Komplex szövegalkotás
helyesírás
matematika alapműveletek,
szöveges feladatok,
százalékszámítás, geometria

+ Emelt szinten

idegen nyelv

matematika
idegen nyelv
informatika

Jártasságok ellenőrzése, vizsgálata a
gondolkodási műveletek és logikai
munkaformák alkalmazásában.

Készségek ellenőrzése.

Az iskolai munkaterv minden tanévben tartalmazza a tanulói teljesítmények év végi mérésének programját, idejét, módját, formáját és felelőseit. A folyamatmérések írásbeli feladatsorát 2 évig meg kell
őrizni.

2.A tanulók értékelésének helyi rendszere
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen értékeli, félévkor
és év végén osztályzattal, illetve szövegesen minősíti. Az 1. évfolyam, illetve a 2. évfolyam félévi értékelése szövegesen történik.
Az értékelés célja:
 a tanulók tudásának minősítése,
 visszajelzés a szülőknek, a szaktanárnak a tanulók tudásáról, az esetleges hiányosságokról, az önértékelés képességének kialakítása,
 a személyiség fejlesztése.
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Az értékelés alapelvei:
 pedagógiailag kifogástalan legyen,
 folyamatosan, rendszeresen, tervszerűen és aktuális tananyagon végezzük,
 objektív, igazságos, szükség esetén méltányos,
 vegye figyelembe a tantárgy jellegét, a tanuló egyéni sajátosságait, önmagához viszonyított fejlődését,
 természetes kísérője legyen a tanulási folyamatnak, ne keltsen túlzott feszültséget,
 az osztályozás nem lehet fegyelmezési eszköz.
Az értékelés módja:
a, szöveges értékelés:
Az 1. évfolyamon, továbbá a 2. évfolyamon félévkor- szöveges minősítéssel kell értékelni a tanuló
előmenetelét az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek elsajátításában. A szöveges értékeléshez az intézmény pedagógusai által összeállított mondatbankot alkalmazzuk.
A szöveges értékelés fokozatai a tantárgyi értékelés esetén:

Kiválóan teljesített

A tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, és mindazt önállóan is alkalmazni tudja.

Jól teljesített

Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek megbízhatóan, csak kevés,
jelentéktelen hibával tesz eleget.
Kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni a tudását.

Megfelelően teljesített

Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeit pontatlanul, több hibával teljesíti.
Tudását csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni

Felzárkóztatásra szorul

Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek súlyos hiányosságokkal tesz
eleget.
A tovább haladáshoz szükséges minimális feltételekkel nem minden esetben rendelkezik.

Az összteljesítmény értékelésének fokozatai:

Kiválóan teljesített

Jól teljesített

Megfelelően teljesített

Felzárkóztatásra szorul

Ha a tanuló az adott évfolyam fő tantárgyainak legalább kétharmadából a tantervi
követelményeket kifogástalanul teljesítette, érti, tudja a tananyagot, és mindazt alkalmazni is tudja.
Ha a tanuló az adott évfolyam fő tantárgyainak legalább feléből a tantervi követelményeket megbízhatóan, csak kevés, jelentéktelen hibával elsajátította. Kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni a tudását.
Ha a tanuló az adott évfolyam tantervi követelményeit a tantárgyak legalább kétharmadából pontatlanul, több hibával teljesítette. Tudását csak nevelői segítséggel tudja
alkalmazni.
Ha a tanuló az adott évfolyam tantervi követelményeit a tantárgyak egyharmadából
súlyos hiányosságokkal sajátította el. E tantárgyakból a tovább haladáshoz szükséges
minimális ismeretekkel nem rendelkezik.

A hit- és erkölcstan tantárgyat szövegesen értékeljük. A szöveges értékelés módja: Az első évfolyamos szöveges értékelés szerint.
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A hon- és népismeret tantárgyat szövegesen értékeljük. Az értékelés módja: részt vett, nem vett
részt.
A dráma- és tánc tantárgyat szövegesen értékeljük. A szöveges értékelés módja: Az első évfolyamos szöveges értékelés szerint.
b, Tantárgyi jegyek:
Érdemjegyekkel, osztályzatokkal a 2. évfolyam év végén, valamint a 3-8. évfolyamon félévkor és év végén minősítjük a tanulók előmenetelét az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek elsajátításában.
Fokozatai:
Tantárgyi
dicséret

Jeles (5)

Ha a tanuló a tantárgyi követelményeken felül többlettudást nyújt, vagy versenyeken eredményesen szerepel, tantárgyi dicséretet kaphat. Jelölése:
az Osztálynaplóban d betű,
a Törzslapon és Bizonyítványban a jegyzetrovatba szövegesen kerül: „Tantárgyi dicséret: ……. tantárgyból”
Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot,
mindazt önállóan alkalmazza. Pontosan szabatosan fogalmaz, saját szavaival is vissza tudja
adni a szabályt.

Jó (4)

Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget.
Apróbb bizonytalanságai vannak a tananyag önálló alkalmazásában. Szóbeli feleletében kisebb
előadási hibákat vét.

Közepes (3)

Ha a tantervi követelményeket több hibával teljesíti, ismeretei felszínesek. Tudását csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni. Szóbeli felelete nem összefüggő, csak kérdések segítségével
tud beszámolni tudásáról.

Ha a követelményeket súlyos hiányosságokkal sajátította el, de bír a tovább haladáshoz szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel.
Elégtelen (1) Ha a tantervi követelményeket a minimális szinten nem tudja teljesíteni.

Elégséges (2)

A szaktanárok feladata:
 Minden tantárgyból félévente minimum 3 érdemjeggyel rendelkezzen a tanuló.
 Az elméleti tantárgyak tananyagából a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében
félévente legalább 1 szóbeli feleletet is kapjon a tanuló.
 Az év végi minősítés és az osztályzatok lényegesen nem térhetnek el egymástól.
 Ha a tanuló félévkor vagy év végén bukásra áll, lehetősége van az adott félév, tanév követelményeiből minimum szintű felmérést írni. A minimum szintű felmérő érdemjegye maximum 2-es lehet, ehhez a tanulónak a feladatsor 75%-át kell teljesítenie. Ha a tanuló az előírt
szintet teljesítette, elégséges érdemjeggyel lezárható.
Az osztályfőnök feladata:
 Abban az esetben, ha az év végi jegyek lényegesen eltérnek a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, az osztályozó értekezletet megelőzően hívja fel a szaktanár figyelmét
az eltérésre.
 Az osztályozó értekezleten az osztályfőnök jelezze a testületnek az esetleges lezárási problémákat.
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A nevelőtestület feladata:
 Az osztályozó értekezleten a nevelőtestületnek jogában áll az osztályzatot módosítani.
Az értékelésre használt dokumentumok
Évfolyam
1. évfolyamon és
2. évfolyamon félévkor

2-8. évfolyamon

Szorgalmi időben és félévkor
Tanév végén
Tájékoztató füzet
Bizonyítvány
Napló
Napló
Értékelőlap
Törzslap
Értékelőlap
Tájékoztató füzet
Napló

Bizonyítvány
Napló
Törzslap

Magatartás, szorgalom minősítése:
Alapelvek:
 Segítse az iskola nevelési-oktatási céljainak elérését.
 Segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget önnevelésre is.
 Az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon.
 Mindig legyen személyre szabott.
Értékelés:
Az osztályban tanító pedagógusok félévkor és év végén az osztályok magatartási-szorgalmi lapján javaslatot tesznek az egyes tanulók magatartási és szorgalmi minősítésére.
Az osztályfőnök összegzi az osztály és a kollégák javaslatait. Lényeges különbség esetén, a problémás
esetekben az osztályban tanító tanárok megbeszélésén megvitatja azokat.
A tanulók magatartását és szorgalmát hó végén érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. Az értékelésbe az egyén és a közösség fejlettségi szintjén bevonjuk a tanulókat és a közösséget.
A magatartás és a szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges

magatartás

szorgalom
5 példás

–
–
–
–
–

ha a tanuló fegyelmezettsége példás, másokra
pozitívan kiható
a viselkedéskultúrája, hangneme kifogástalan, példaértékű, tisztelettudó, udvarias,
a közösségre gyakorolt hatása pozitív, jóindulatú, kezdeményező,
a Házirendet betartja, másokat is a betartásra ösztönöz,
felelősségtudattal bír

–
–
–
–
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magatartás

szorgalom
4 jó

–
–
–
–

ha fegyelmezettsége jó a viselkedéskultúrája,
hangneme kevés kivetnivalót hagy maga után,
a közösségre nem ártó, ingadozó hatással van,
a Házirend betartásában néha hibázik,
az elvállalt feladatainak elvégzésében
időnként feledékeny

–
–

a tanulmányi munkája figyelmes, törekvő,
a munkavégzése rendszeres, többnyire önálló,
házi feladatát elkészíti
– a kötelességtudata megfelelő, néha ösztönözni
kell,
– a többletfeladatok elvégzésére ösztönözni
kell, de végez ilyen irányú tevékenységet
– a felszerelése rendben van

3 változó
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a fegyelme másokat zavaró, kifogásolható,
gyenge, ingadozó, de igyekszik javulni,
a viselkedése udvariatlan, nyegle,
a közösségben, az emberi kapcsolatokban
közömbös, vonakodó, komisz,
a Házirendet részben tartja be,
igazolatlanul mulaszt
a felelősségérzete
ingadozó
rossz
a fegyelmezettsége erősen kifogásolható,
másokat zavaró, negatív,
a viselkedése durva, romboló, közönséges,
goromba,
a közösségre gyakorolt hatása negatív,
ártó, megfélemlítő,
a Házirend ellen sokat vét.

–
–
–
–

a tanulmányi munkája ingadozó,
a munkavégzése rendszertelen, hullámzó,
önállótlan,
többletmunkát ritkán végez
a felszerelése gyakran hiányzik,

2

hanyag
– a tanulmányi munkája hanyag, figyelmetlenségével
gátolja az osztály előre haladását
– a munkavégzése megbízhatatlan,
– a kötelességtudata szinte nincs,
– többletmunkát nem végez
– a felszerelése többnyire hiányos

bg. A tanulók fizikai állapotának mérése
A 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 80.§-a határozza meg a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát. A NETFIT mérés módszerét, idejét a mindenkori tanév rendjéről
szóló EMMI rendelet tartalmazza.

bh. Tanórai foglalkozások és a napközis foglalkozások egymásra
épüléséből adódó feladatok
Az 1-4. évfolyamon az oktatást egész napos formában szervezzük. Egész napos iskolai nevelés
és oktatás esetében a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra
egyenletesen szétosztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve kell megszervezni.
Ennek alapelvei a következők:


Az iskolaotthonos osztályokban két tanító tantárgycsoportos formában tanítja a tanulókat. (Magyar és matematika, készségtantárgyak.)



A napközis foglalkozások a tanítási órák után kezdődnek és 16 óráig tartanak.

00
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A napközis foglalkozások feladata az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott
feladatok megvalósítása, a tanult ismeretek alkalmazása, készségek, képességek fejlesztése, valamint a tantárgyak kerettantervben meghatározott követelményeinek, elsajátíttatásának elősegítése gyakoroltatással, rögzítéssel, differenciált képességfejlesztéssel,
játékos módszerek alkalmazásával.
Ennek érdekében az iskolaotthonos osztályokban a kerettanterv alapján készített tanmenetekben magyarból és matematikából plusz gyakorló órákat kell betervezni
Ezen kívül az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott feladatok megvalósítására a nevelő foglalkozási tervet készít, mely a következőket tartalmazza:
 Személyiség- és közösségfejlesztés feladatai, annak formái: bábozás, drámajáték, színház, múzeum, könyvtárlátogatás.
 Manuális foglalkozások:
Papírral végezhető foglalkozások: hajtogatás, gyűrt papírkép,
Vegyes technikával végezhető foglalkozások: síkbáb, illusztrációk, termésből
képek, bábok, álarc,
Gyurmával, agyaggal, gipsz- és sókerámiával végezhető foglalkozások: állatés emberfigurák, nyomatok, ékszerek, faliképek.

bi. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és
szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
Célja:
Az önálló tanulás és ismeretszerzés módszereinek elsajátítása, az állandó önművelés igényének
és készségeinek megalapozása. A tanulás gazdaságos, képességekhez mérten eredményes, kedvvel
végzett tevékenység kialakítása.
Alapelvek:
 Az eltérő egyéni adottságokra épített képességek fejlesztését, differenciált házi feladattal, szorgalmi feladattal valósítjuk meg.
 A feladatadás gyakorisága:
 Minden egyes tanítási órához kapcsolódóan adható
 Nagyobb terjedelmű írásbeli, szóbeli munkát hosszabb intervallumra
ajánlatos tervezni, anyag jellegétől függően 1-2 hét. (vers, fogalmazás)
 Hétvégére a pénteki házi feladaton túl, és a tanítási szünetekre (őszi, téli,
tavaszi, nyári) kötelező jelleggel nem adható.
 A tantárgy jellegétől függően törekednünk kell az írásbeli és a szóbeli házi feladatok
megfelelő arányára.
 A feladatadás mennyisége:
Az önállóan végzett írásbeli és szóbeli munka időtartama az életkor szerint változik
1-2. évf. az iskolaotthonban a törvény előírásainak megfelelően nem vihet haza házi feladatot. Az önállóan végzett munka maximum 60 perc.
3-4. évf. tantárgyanként maximum 20 perc.
5-8. évf. tantárgyanként maximum 30 perc.
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A házi feladat elvégzéséhez biztosítjuk a tanulást segítő külső körülményeket: rend,
csend, fény, tanulási segédeszközök.
Törekednünk kell a tanulást segítő belső körülmények kialakítására: pihenés, motiváció,
egészséges életmód.
A sikeres tanulás feltételeit az órák megfelelő szervezésével tudjuk megteremteni. (figyelem, emlékezés, bevésés

Feladatok:
 A személyiség optimális fejlesztése.
 Az ismeretek megértését előkészítő, rögzítő, megszilárdító, gyakorló – vagyis a következő
tanóra eredményességét segítő tevékenység végzése.
 Tanulási szokások, tevékenységek fejlesztése. Tanulási technikák elsajátítása.
 Tanulási módszerek kiválasztása.
 Napköziben helyzetelemzés készítése a csoportnál.
 A házi feladat ellenőrzése napköziben:
1-2. évfolyam: mennyiségi és minőségi.
3-4. évfolyam: mennyiségi és minden tantárgyból néhány tanulónál minőségi.
5-6. évfolyam: mennyiségi és minden tantárgyból néhány tanulónál minőségi, a szóbeli feladat elsajátításához tudunk időt biztosítani, de az ellenőrzéshez már nem.
 Az otthoni ellenőrzés a szülő feladata.
 A tanár és a tanító minden házi feladatot ellenőriz
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11. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programja
Tevékenységi területek, lehetőségek:
o Az alapkészségek mindennapos fejlesztése.
o A tananyag feldolgozásának speciális módszereivel, a tananyag szükség szerinti átrendezésével biztosítani a tantervi minimum teljesítését.
o Speciálisan kiscsoportos vagy egyéni felzárkóztató foglalkozások szervezése.
o Folyamatos korrekció, ellenőrzés, értékelés, önértékelés.
Tevékenységi formák:
Tanórán belül törekszünk az
o egyéni képességekhez igazodó munkaformák,
o egyéni fejlesztés, értékelés,
o csoportos fejlesztés,
- tanárai differenciálás,
- kooperatív munkaformák alkalmazására.
Tanórán kívül működik
o egyéni, kiscsoportos rehabilitáció,
o felzárkóztatás.
Az alapfokú oktatás megvalósítása mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának
irányelvei, céljai, feladatai:
Intézményünk feladatának tartja a tanulási zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás), gyermekek integrációját. Feladatvállalásunk a következő alapokon nyugszik: az integráció gondolata a humánus alapértékek elfogadását jelenti és a fogyatékosság fogalmának újra gondolását feltételezi. Fontos annak felismerése és a tanulókkal való felismertetése is, hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális segítségre, hogy mindannyian “különbözőek vagyunk”, s ez a sokszínűség nem negatívumot, hanem pozitívumokat jelent a közösségek és a társadalom számára.
Az integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű gyermeket reális önértékelésre, képességei maximális kibontakoztatására serkenti, a nem sérült gyermekek pedig megtanulják a hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez pedig hosszú távon az előítéletek enyhüléséhez, a “másság” értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez vezethet.
Az együttnevelés során fontos feladatunknak tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és a tanulók
közösségének felkészítését a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.
Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs
szemlélet érvényesül.
Fejlesztőnevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai elveken túl a sajátos nevelési igényű gyermekek
iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják.
Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képesek legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni.
A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok:
o az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,
o a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,
o egyéni szükségletek,
o társadalmi beillesztés.
72

A Katedra Általános Iskola Pedagógiai Programja

Verzió: 1.0

A követelmények elsajátíttatását a folyamatos korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, intervenciós és sérülés-specifikus egyéni és kiscsoportos terápiás programok segítik, részben saját szaktanáraink, részben
utazó tanári hálózat segítségével. Legnagyobb hangsúlyt az anyanyelv és irodalom, a matematika, a művészetek műveltségi területei kapnak. Ennek érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására
törekszünk:
o a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel,
o a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az oktatás ás nevelés
folyamatában,
o egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele,
o támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben, a speciális nevelési
szükségletek kielégítése a neveIés-oktatás minden területén.
Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki:
o a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés funkciók, sérült
részképességek terápiás jellegű korrekciójával,
o a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs ás rehabilitációs eljárásokkal
az általános műveltség megalapozása,
o az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló életvezetési technikák
elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a személyiség gazdagításával, az általános emberi értékek és normák elfogadtatásával.
Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás fő feladatai a Sajátos nevelési igényű gyermekek szempontjából:
o az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása a tantárgyi sajátosságok,
egyéni különbségek figyelembe vételével,
o a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás jellegű korrekciójával az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az egyének kondícióinak megfelelően, a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása,
a módszerek ás tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai tevékenység
kívánalmainak megfelelően, a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő ás diagnosztikus eljárások
kidolgozása.
A pedagógiai célkitűzések, feladatok eszközei és eljárásai:
Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat ás a tanításon kívüli órákat, a fejlesztő
foglalkozásokat a közös és a részletes követelmények érvényesítésére.
A Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása során szoros együttműködés megvalósítására törekszünk:
o a gyermek diagnózisát felállító szakértői bizottság, Nevelési Tanácsadó
o az iskolánkban a gyermek fejlesztését végző, fejlesztésében közreműködő utazó gyógypedagógus,
o az osztályfőnök,
o a szaktanárok,
o és a szülők között.
Az iskola a szakértői bizottság diagnózisa és a gyógypedagógus által készített egyéni fejlesztési terv alapján végzi rehabilitációs-re edukációs munkáját. A Gyógypedagógus segítséget nyújt a tanuló tanárainak a
diagnózis értelmezéséhez, a tanuláshoz szükséges segédeszközök, speciális fejlesztő programok kiválasztásához, javaslatot tesz gyógypedagógiai módszerek alkalmazására. Figyelemmel kíséri a gyermek haladását. A rehabilitációs, re edukációs foglalkozásokat tart. A szülők számára segítséget nyújt a diagnózis értelmezéséhez, konzultál a szülővel a fejlesztés eredményeiről, segíti a szőlőt a probléma elfogadásában, a
gyermekkel szembeni reális elvárások kialakításában.
A szaktanár a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes Sajátos nevelési
igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait;
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Szükség esetén a gyógypedagógussal együttműködve egyéni tantárgyi fejlesztési tervet készít, ennek
alapján egyéni haladási ütemet biztosít. Az oktatás során individuális módszereket, technikákat (differenciált foglalkoztatás, kooperatív csoport ás páros munka, fejlesztő programok, speciális tankönyvek, feladatlapok, eszközök) alkalmaz.
A közösségépítés során személyes példájával segíti a sajátos nevelési igényű gyermek osztályközösségbe
való befogadását.
A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően érvényesíti a méltányos számonkérési, értékelési,
ill. átmeneti felmentési lehetőségeket minden esetben a gyermek távlati érdekeinek figyelembevételével.
A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok:
o az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,
o a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,
o egyéni szükségletek,
o társadalmi beillesztés.
Minden tanulónknak szükségleteihez igazodva és a szakértői véleményben előírtaknak megfelelően biztosítjuk a rehabilitációs időkeretet. A pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások fajtáit és
óraszámát — az éves órakeret függvényében, a rászoruló tanulók szükségleteinek ismeretében — tanévenként munkatervben rögzítjük, a konkrét fejlesztési órarendeket is tanév elején állítjuk össze.
A habilitációs - rehabilitációs foglakozások egyéni vagy csoportos formában is tarthatók.
o A foglalkozás a gyermek képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkcióinak feltérképezésével indul.
o A fentiek ismeretében fejlesztési terv készül.
o A foglalkozások anyagának, tapasztalatainak feljegyzése folyamatosan történik.
o Lényeges elem az évenkénti pedagógiai diagnosztizálás, amelyet írásban rögzít a gyógypedagógus.
o Az intézmény minden tanév végén (június 30-ig) jelzi az illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé azoknak a tanulóknak az adatait, akinek a következő tanévben kötelező felülvizsgálatuk lesz.
A gyógypedagógus a rehabilitációs foglalkozásokról munkanaplót vezet, továbbá a rehabilitációs foglalkozásokat az egyéni fejlődési lapon is dokumentálja.
Az Egyéni Fejlődési Lap nem egyenértékű a Haladási Naplóval: A Haladási Napló a rehabilitációs órák
feldolgozott anyagát tartalmazza, napi/heti bontásban, félévi és év végi állapotrögzítéssel, az Egyéni Fejlődési Lap pedig a gyermek/tanuló állapotában végbement nagyobb változásokat rögzíti, egy-egy terápiás
periódus lezárását tartalmazza.
Az Egyéni Terápiás Terv a tanév rendjéhez igazodó rehabilitációs munka főbb célkitűzéseit tartalmazza,
a teljes tanévre; minden új tanévben a gyógypedagógus Új Egyéni Terápiás Tervet készít.
A fejlesztés szervezeti keretei:
o Egyéni rehabilitációs, foglalkozás:
Lényeges, hogy a foglalkozások helye és ideje állandó legyen, így hozzájárulhatunk egy megfelelő napi
ritmus kialakításához.
Formái: gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, egyéni tantárgyi korrepetálás, pszichológiai foglalkozások,
terápiák.
o Kiscsoportos fejlesztés:
A csoportok megszervezésekor meghatározó szempont, hogy azonos vagy hasonló fejlettségi szinten álló
tanulókból, illetve azonos vagy hasonló nehézségekkel küzdő tanulókból szervezzünk homogén csoportokat.
Formái: gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, tantárgyi korrepetálás, mozgásterápia, pszichológiai terápiák.
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A tanórai és a tanórán kívüli fejlesztés kiemelt területei:
Az anyanyelvi fejlesztésben különös hangsúlyt kap:
a pontos diagnózis, a megfelelő fejlesztési szempontok és módszerek kiválasztása, a vizsgálatok
szakszerű elvégzése,
a testséma biztonságának kialakítása,
a téri és idői relációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
a balról-jobbra való haladási irány rögzítése,
a vizuomotoros koordináció gyakorlása,
a látás, hallás, mozgás koordináció működtetése
a dyslexia prevenció keretében az előkészítő jellegű első osztályban a játékokon, gyermekverseken,
népdalokon keresztül az egyenletes lüktetés kialakítása, ritmuskészség fejlesztése, a mozgás-beszéd
koordinált működtetése,
az auditív és vizuális diszkrimináció és emlékezet fejlesztése,
az olvasási, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató-elemző vagy dyslexia prevenciós
módszerrel,
a helyes ejtés, a fonéma hallásfejlesztése, hang- és betűegyeztetési gyakorlatok,
az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pályafutása
alatt,
a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, grafomotoros fejlesztés,
a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, memoriterek, könyvtárhasználat, számítógép, internet.
Minden részterületen hosszabb begyakorlási, érési időszakot biztosítunk. Az anyanyelvi fejlesztés a
nevelés minden színterén központi szerepet kap.
A matematika fejlesztésében különös hangsúlyt kap:
a testséma kialakítása,
a téri relációk biztonsága,
a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
a szerialitás erősítése,
számfogalmak kialakítása és bővítése,
az érzékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív
fejlesztése,
segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,
az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megerősítése, sokoldalú gyakorlásuk a már
"birtokolt" számfogalmakkal építkező számkörökben,
a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása.
A matematika előkészítése a tanulmányi idő növelésével valósul meg.
A matematika tanítása a hagyományos matematika-tanítási módszerek felhasználása mellett az
egyéni dyscalculia terápiából átvett elvek, eszközök és feladatlapok segítségével, apró lépésekben,
a konkrét segédeszközökkel történő manipuláció idejét megnyújtva történik.
A művészetek területen ki emelt szerepet kap:
az érzlékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd a téri orientáció,
a mozgás-ritmus-beszéd koordináció,
a grafomotoros fejlesztés,
a szenzomotoros fejlesztés.
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A mozgásfejlesztés során kiemelt szerepet kap:
csecsemőkori ill. nagymozgások fejlesztése,
rugalmasság fejlesztés,
statikus, átmeneti és dinamikus egyensúly,
testvonal átlépésének fejlesztése,
végtagszétválasztás,
ellentétes végtagmozgás fejlesztése,
testséma, téri orientáció,
ritmusfejlesztése,
szerialitás,
emlékezet,
mozgásutánzás,
finommotorika fejlesztésének előkészítése.
A személyiségfejlesztés során kiemelt szerepet kap:
helyes önértékelés
az önbizalom erősítése,
a szociális kapcsolatrendszer kommunikációs eszköztárának növelése, a hibás-hiányos helyzetfelismerés kompenzálása,
a tudatos önirányítás, önkontroll kifejlesztése,
az empátia fokozása, a másság elfogadtatása,
a kompenzáló és védekező mechanizmusok (extrém magatartás, beilleszkedési zavar, agresszió)
csökkentése, illetve megszüntetése.
Az élő idegen nyelv tanítása során kiemelt szerepet kap:
a játékosság,
mondókák, énekek, népi játékok tanítása,
az adott nyelvet beszélő népek hagyományainak megismerése.
Az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, történik.
A számonkérés során vagy a szóbeliség, vagy az írásbeliség kerül előtérbe.
Tanulói jogviszony, átjárhatóság az SNI gyermekek esetében beiratkozás módja, folyamata
Iskolánk nyitott minden integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (tanulási, magatartási, részképesség,
iskolai teljesítmény fejlődési zavara és/vagy figyelemzavar) gyermekek-befogadására, akiket hozzánk irányít:
o a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
o a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok.
Széleskörű tájékoztatást adunk a fejlesztési lehetőségekről, szükség esetén segítő tanácsokkal látjuk el a
szülőket, akiknek ismertetjük programunkat.
Egyeztetjük nevelési elvárásainkat és elveinket.
A beiratkozás folyamatos, de év közben csak a már működő osztályok struktúráját, létszámát, a biztosítható fejlesztési órák keretét szem előtt tartva tudunk gyermeket fogadni.
A beiratkozása szakértői bizottság kijelölése alapján mindenkor a szülő kérésére történik.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elve
A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése gyógypedagógiai
tanár, terapeuta (elsősorban logopédus, pszichopedagógus) közreműködésével valósul meg.
A részképesség zavarok jellegének megfelelően a gyermekek iskolai oktatásában érvényesítjük a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét.
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Diszlexia, diszgráfia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok
Iskolás korban az olvasás- és írászavarok javításának feladata kialakítani a tanulóban az intellektusának és
mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejleszteni kifejezőkészségét, segíteni az
olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.
A gyermekeknél 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 történik.
Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív szókincs, a beszédkészség, a szövegértés, a testséma, téri tájékozódás,
a vizuomotoros koordináció fejlesztésére.
Diszkalkulia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok
A matematika tanítása során nagy hangsúlyt fektetünk az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a
gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztésére, a matematikai nyelv·tudatosításával, a szerialitás erősítésére, a testséma, a téri relációk biztonságára (lásd helyi tanterv).
A számolási zavarokkal küzdő gyermekek esetében a tananyag elsajátítása során lassabb haladási tempót,
hosszabb bevésési szakaszt, és több gyakorlási lehetőséget biztosítunk..
A szám- és műveletfogalmak kialakításakor, a számolási készség fejlesztése során a manipuláció előtérbe
helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében segítő-kompenzáló matematikai eszközök (kis tárgyak,
korongok-korongképek, számolótáblák, egyéb segítő szimbólumok, ujjak) használata megengedett. Törekszünk arra, hogy a fokozott mennyiségű gyakorlás során a gyermekek megtalálják és megtanulják alkalmazni az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítőtechnikákat, eljárásokat.
Hiperkinetikus zavarok, aktivitászavarok, figyelemzavar esetében kiemelt fejlesztési célok,
feladatok
A gyermek nevelése-fejlesztése-tanítása során nagyon fontos a szoros kapcsolat a tanító, a gyógypedagógus
(lehetőség szerint pszichopedagógus) és a szülői ház között.
A gyermek képességeinek, terhelhetőségének és érdeklődésének megismerésével a pedagógus ki tudja alakítani az egyénre szabott követelményrendszert, mind a gyermek viselkedését, mind tantárgyi tananyagot
illetően. A gyakoroltatás, a számonkérés során a feladatok összeállításánál figyelembe vesszük a tanuló
gyengébb monotónia-tűrését, fáradékonyságát.
Pszichés funkcióinak fejlődését gyakori pozitív visszajelzésekkel segítjük.
Az SNI tanuló tantárgyi teljesítményének értékelése
Alapvető cél a tanulók önértékelésének fejlesztetése, kritikus gondolkodásuk kialakítása, egymás munkájának elismerése, a hibák kíméletes, javító szándékkal történő megfogalmazása. A tévedések megbeszélése; kijavítása közösen történik. A hibák elfogadása, a tanulási folyamat részeként való kezelése a biztonság érzését nyújtja, mentesíti a gyerekeket a szorongástól.
A teljesíthető tevékenység biztosítja az örömteli, kudarc nélküli tanulás lehetőségét. Ugyanakkor az elért
teljesítmény értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül az adott gyermek aktuális teljesítőképessége, az,
hogy saját lehetőségeit mennyire használta ki a munka, a feladat elvégzése érdekében.
Elvünk, hogy az értékelés
- ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be,
- számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött,
- tartalmazza, hogy a gyerek a saját lehetőségeit mennyire aknázza ki.
Az értékelési szempontok összetettek, egy-egy tantárgyra, illetve a gyermek egész személyiségének fejlődésére koncentrálnak.
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20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 138. §
(1) Az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozás megszervezésére meghatározott heti foglalkoztatási időkeretet abban az esetben, ha a tanulót
külön osztályban tanítják, osztályonként kell biztosítani.
(2) Abban az esetben, ha a sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatása a többi tanulóval együtt történik,
az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozások megszervezésére meghatározott heti időkeretet kilenc főre kell meghatározni és biztosítani
oly módon, hogy az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározottak szerint az azonos heti óraszámban
foglalkozásra jogosult tanulók számát elosztják kilenccel. Ha az osztás alapján az azonos heti időtartamú
foglalkozásra jogosult tanulók száma a négy főt meghaladja, akkor az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában
meghatározott heti óraszámot, négy vagy kevesebb fő esetén az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszám ötven százalékát kell biztosítani.
(3) Ha a tanuló sajátos nevelési igényét halmozott sérülés alapozza meg, a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások heti időkeretének számításánál a magasabb
óraszámra jogosító fogyatékosságot kell figyelembe venni.
(4) Összevont osztályban az osztály legmagasabb évfolyamára járó tanuló évfolyamára az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott óraszámokat kell alkalmazni.
(5) Az általános iskola felső tagozatán – a nevelőtestület döntése alapján – a habilitációs, rehabilitációs
tanórai foglalkozások legfeljebb ötven, a középfokú iskolában legfeljebb hetvenöt százaléka a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozására, a tantárgyi követelmények eredményes teljesítését szolgáló felzárkóztatásra is fordítható. A nevelőtestület az erre irányuló döntését félévenként köteles felülvizsgálni, és
a tanuló fejlődésének ismeretében megerősíteni vagy módosítani.
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Záró Rendelkezések

1. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai programhoz való hozzáférés
lehetőségei
A pedagógiai program érvényességi ideje
Az iskola 2019. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját jelen pedagógiai program
alapján.
A pedagógiai program érvényességi ideje öt tanévre – azaz 2019. szeptember 1. napjától 2024. augusztus
31. napjáig – szól.
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
A 2023-2024. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén a pedagógiai programot módosítania kell.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola pedagógiai programja nyomtatásban megtekinthető
o Az iskola fenntartójánál,
o az iskola titkárságán,
o az iskola igazgatójánál.
o rövidített változata megtekinthető az iskola Web lapján.
2. A pedagógiai program elfogadásának kötelező dokumentumai:
o Jegyzőkönyv a tantestületi értekezletről
o Nyilatkozat: Szakmai munkaközösség véleménye (szakterületét érintően)
o Nyilatkozat: Nevelőtestület egyetértési jog gyakorlásáról
o Nyilatkozat: Fenntartó jóváhagyása
o Nyilatkozat: Igazgató jóváhagyása
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PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

Nyilatkozat
(nevelőtestület)
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Nevelőtestülete képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a Pedagógiai program elkészítéséhez és elfogadásához előírt egyetértési jogát gyakorolta.
A Nevelőtestület 2018. év augusztus hó 31. napján megtartott értekezletén a szakmai munkaközösségek – szakterületüket érintő - véleményének kikérése után a Pedagógiai programot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett, azt elfogadta.
Dátum: Kecskemét, 2018. augusztus 31.
Szabóné Sánta Julianna s.k.
nevelőtestület nevében
Nyilatkozat
(fenntartó)
A fenntartó képviseletében a A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti
Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai programját jóváhagyom.
Dátum: Kecskemét, 2018. augusztus 31.
dr. Tóth István s.k.
fenntartó
Nyilatkozat
(igazgató)
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Pedagógiai programját jóváhagyom.
Kecskemét, 2018. augusztus 31.
dr. Tubak István s.k.
igazgató
Nyilatkozat
A Katedra Általános Iskola Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Szülői munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom,
hogy a Katedra Általános Iskola és Középiskola Szülői munkaközössége a Katedra Általános Iskola és Középiskola Pedagógiai programjának felülvizsgálatát véleményezte és annak eredményével egyetértett.
Dátum: Kecskemét, 2018. szeptember 6.
Gréczi Andrea s.k.
szülői munkaközösség nevében
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Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és
Kollégium Pedagógiai Programjának felülvizsgálata

1.

A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium nevét az alapító Katedra Iskolai Alapítvány a hatályos jogszabályok elvárásaival összhangban megváltoztatta.

Az intézmény új neve:
Katedra Általános Iskola, Informatikai és Művészeti Technikum és Kollégium
Az intézmény rövid neve:
Katedra Általános Iskola és Középiskola
2.

A Katedra Általános Iskola és Középiskola a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete, Módr. alapján
felülvizsgálta a pedagógiai programját.

3.

A Pedagógiai program Módr. I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek rendelkezéseivel való összhangjának megvalósítása érdekében a 2020-2021 tanévtől felmenő rendszerben az iskola a II.2.1.3. táblázat ajánlására épülő a óraterveket alkalmazza.

4.

Az Általános iskolai osztályok óraterve – az óraterv készítésénél alkalmazott alapelvek:
Az iskola a szabadon tervezhető órákat a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete által meghatározott
szempontok és a fenntartói elvárások által meghatározott keretek között úgy használja fel, hogy
azok a leghatékonyabban segítsék a tanulók képesség-kibontakoztatását.
A szabadon tervezhető órák az eredményes tanulás segítésének érdekében a tanulók képességeinek és
egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történik, tanévenként változhat, ezért azok felosztása
az óratervben nem szerepel.
A szabadon tervezhető órakeret terhére kerettantervvel rendelkező tantárgyak tanítása szervezhető.
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Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020-21 tanévtől
az 1. és 5. osztálytól kezdve, felmenő rendszerben
Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszáma szerepel,
a jobb oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órák írhatók.
Heti óraszám/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret*
Etika/hit és erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány***
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Első élő idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház**
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Hittan egyházi intézményben
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető óra
Összes tervezett óraszám
Összesített óraszám
Maximális órakeret

1.
7
4

2.
7
4

3.
5
4

4.
5
4

5.
4
4
2

6.
4
4
2

7.
3
3
2

8.
3
3
2
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

2

2

3
2
1

3
1
1

0
1
1
2
2
3
1
1

0
2
2
1
1
3
1
1

2
2

2
2

2
2

2
2
1

1

1

1
1
5

1
1
5
1

1
1
5
1

1
1
5
1

1
5
1

23

27

26

28

28

5

5

1
1
5

22

22

22

2

2

2

2

1

2

2

2

22 0 22 0 22 0 23 0 27 0 26 0 28 0 28 0
22
22
22
23
27
26
28
28
24
24
24
25
28
28
30
30

* A hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában a szabadon tervezhető órakeret terhére, intézményi döntés
alapján, az 5–8. évfolyamok egyikén kötelezően kell oktatni.
** A dráma és színház tantárgyat heti 1 órában az 5–8. évfolyamok egyikén kell tanítani.
*** A természettudomány tantárgyakat az intézmény a 7–8. évfolyamon diszciplináris bontásban oktatja.
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NYILATKOZAT
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai Programjának felülvizsgálatáról
A Katedra Általános Iskola és Középiskola Pedagógiai Programjának felülvizsgálata az 5/2020. (I. 31.)
Korm. rendeletének megfelelően megtörtént.
A Katedra Általános Iskola és Középiskola nevelőtestülete a Nemzeti Alaptanterv szellemiségével egyetért, irányelveit elfogadja. A Helyi tanterv vonatkozásában úgy döntött, hogy az iskola a Kerettantervet
alkalmazza.
A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA
Nyilatkozat
(nevelőtestület)
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Nevelőtestülete képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a Pedagógiai program felülvizsgálatához és elfogadásához előírt egyetértési jogát gyakorolta. A Nevelőtestület
véleményének kikérése után a Pedagógiai program felülvizsgálatának eredményével egyetértett, azt elfogadta.
Dátum: Kecskemét, 2020. április 30.
Szabóné Sánta Julianna s.k.
nevelőtestület nevében

Nyilatkozat
(igazgató)
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai programja felülvizsgálatának eredményét jóváhagyom.
Dátum: Kecskemét, 2020. április 30.
dr. Tubak István s.k.
igazgató

Nyilatkozat
A Katedra Általános Iskola és Középiskola Szülői munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása
alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Katedra Általános Iskola és Középiskola Szülői munkaközössége
a Katedra Általános Iskola és Középiskola Pedagógiai programjának felülvizsgálatát véleményezte és annak eredményével egyetértett.
Dátum: Kecskemét, 2020. április 30.
Gréczi Andrea s.k.
szülői munkaközösség nevében
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