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1. BEVEZETŐ
A pedagógia program elkészítésekor a korábbi évek pedagógiai dokumentumait vettük alapul,
ezzel biztosítva a nevelésben a folyamatosságot. Ebbe épültek be a jogszabályi változásokból
eredő módosítások, kiegészítések, valamint a katolikus szellemiség és keresztény értékrend.

2. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA
2.1 A katolikus intézmény küldetése a társadalomban
Az Egyház Krisztustól kapott feladata az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése. Bár az
Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdenie.
Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az
üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény,
hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai, iskolai,
kollégiumi nevelésnek is.
A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén
munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen
kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus jellegét,
és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az
autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember
szolgálatára kötelezi.1
Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi intézmény a krisztusi tanítás fényében
felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre
kívánja megvetni. A családokkal való kapcsolattartás folyamán remélhetőleg egyre több embert
segíthet az igaz értékek megtalálására.
Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az
intézmény katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját
vallási szokásaikat.

2.2 A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé
1

Katolikus Iskolák Magyarországon, 7,8,14. oldal
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Az Egyházban a katolikus közoktatás szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a
krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat (óvodákat, kollégiumokat),
amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”2
A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás
elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.3
Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon belül
katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy legyen katolikus pedagógia
is!

2.3 A katolikus intézmény küldetése a gyermek felé
A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell
felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. A gyermeket sem a szülő, sem a
pedagógus nem formálhatja ,,saját képére és hasonlatosságára”, hanem a mennyei Atya vele
kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie, és megvalósulásában segíteni.

3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE
A pedagógiai program tartalmát az alábbi jogszabályok határozzák meg:
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,

-

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,

-

110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról,

-

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről

-

Egyházi Törvénykönyv II. Vatikáni Zsinat dokumentumai,

-

2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról,

-

229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról,

2
3

Egyházi Törvénykönyv (CIC. 796.1. kánon)
Egyházi Törvénykönyv (CIC 803.2. kánon)
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-

331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről,

-

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
szóló rendelete.

A pedagógiai program érvényességi ideje: Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg
nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. A pedagógiai programban található helyi
tanterv 2020. szeptember 1. napjától felmenő rendszerben az első és ötödik évfolyamokkal
kezdődően kerül bevezetésre.

4. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
4.1 Az intézményi nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eljárásai
4.1.1 Az intézményi nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei
„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás
elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC
803. kánon) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát:
● keresztény értékrendre épít, a keresztény erkölcsi normák betartására, betartatására
törekszik;
● egymás iránti felelősségre, bizalomra, szeretetre és tapintatra nevel, tiszteletben tartva,
fejlesztve a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudatot;
● a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív
együttműködést alakít ki.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak
katolikus intézményünk egész pedagógiai működésében.
-

Iskolánk jövőorientált, felkészít a 21. század kihívásaira. Boldog, keresztény életvitelű
embereket akar nevelni, a gyermekekért van.

-

A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért
különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „…a
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katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók
tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.” 4
-

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag légkör megteremtése, ahol a
gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a
gyermekeknek.

-

A

nevelésben

(különösen

a

kezdeti

periódusokban)

fokozott

szerepe

van

a

szokásautomatizmusoknak. Ezért a szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell
szentelni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül.
-

Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig
indokolt legyen.

-

Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi
morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség
harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél.

-

Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a pontosság, a
fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és
pedagógusokra egyaránt vonatkozik, és végrehajtása következetességet tételez fel.

4.1.2 Az iskolai nevelő-oktató munkánk alapvető céljai
Iskolánk sikeres működése nagyban múlik azon is, milyen célokat tűz ki maga elé, és azokkal
hogyan tudnak azonosulni az iskolahasználók: pedagógusok, tanulók, szülők. Intézményünkben
prioritása van a teljes embert formáló nevelői és oktatói munkának.
Pedagógiai munkánk célja, hogy:
● A gyermekeket, diákokat segítse abban, hogy a keresztény értékekre építve művelt
emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető,
felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré
váljanak.
● A gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére törekedjék, ezen belül: a
hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát
hangsúlyozza.

4
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● A gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsa, kognitív és
kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét
fejlessze.
● A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető
képességeket

és

alapkészségeket

fejlesszen,

alkalmazható

tudás

megszerzésére

ösztönözzön.
● Korszerű, sokoldalú általános műveltséget biztosítson a tudás alapú társadalomban
mindenki számára nélkülözhetetlen - a NAT-ban előírt - nyolc kompetencia-terület
fejlesztésével.
● Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki.
● A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze.
● Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját
személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja.
● Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a
tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást.
● A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat.
● Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem
fejlődésére gyakorolt hatását példaként állítsa.
● Hagyományainkat,

ünnepeinket

megismertesse,

átörökítse,

élővé

tegye,

ezáltal

magyarságtudatuk erősödjön.
● A kulturált szórakozás igényét kialakítsa.
4.1.3 Az intézményi nevelő-oktató munka feladatai
A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény
szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a
társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” Ezért intézményünk feladatai a következők:


Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a hitélet
erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai munkában és a
tanórán kívüli tevékenységekben.

● Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a
morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések,
tantárgyak elsajátítása során.
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● Felzárkóztató és tehetséggondozó programokkal támogassa az egyéni képességek
kibontakozását.
● Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési
helyzeteket.
● Mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó
példákat.
● Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és
érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.
● Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező
alkotó (kis)közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét,
együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.
● Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociokulturális
környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
4.1.4 Az intézményi nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka hatékonyságának elengedhetetlen feltétele a szakmailag
jól felkészült pedagógus által alkalmazott és folyamatosan használt pedagógiai eszközök és
eljárásmódok. Ezeknek igazodniuk kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez,
képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, felkészültségéhez.
Ezek megválasztásának kritériumai:
● illeszkedjen az ismeretek jellegéhez,
● segítse a megértést és elmélyítést,
● legyen könnyen alkalmazható, kivitelezhető,
● korszerű és biztonságos,
● életkori sajátosságoknak megfelelő.
Az eljárások, eszközök alkalmazásának tekintetében kiemelkedő szerepe van a tanulásszervezési
eljárások, -módszerek, megválasztásának. A nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján
ezek a következők lehetnek:
4.1.5 Szokások kialakítását, elmélyítését célzó módszerek
− a gyermeki és tanulói közösségek tevékenységének megszervezése;
− közös célok kitűzése, és elfogadtatása;
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− hagyományok kialakítása;
− gyakoroltatás;
− segítségadás;
− ösztönzés;
− követelmények támasztása;
− ellenőrzés;
− motiváló értékelés;
− véleménynyilvánítás.
4.1.6 Magatartási modellek bemutatása, közvetítése
− a pedagógus részvétele a tanulói közösség tevékenységében egyre nagyobb hangsúlyt
helyezve koordináló, összehangoló szerepére;
− a követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből;
− a nevelő személyes példaadása;
− elbeszélés;
− beszélgetés;
− tények és jelenségek bemutatása.
4.1.7 Tudatosítás
− felvilágosítás a betartandó magatartási normákról;
− személyes nevelői példaadás;
− a tanulók önálló elemző munkája;
− vita;
− magyarázat, beszélgetés;
− kooperatív együttműködés.
4.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az intézményes nevelés hatásrendszere döntő szerepet játszik a személyiség fejlődésében. A
gyermek az iskolában szervezett és intézményes formában találkozik a társadalmi elvárásokkal.
Minősítik, értékelik és viszonyítják megnyilvánulásait az intézmény által közvetített és képviselt
társadalmi értékekhez. A pedagógus alapvető feladata a gyermek nevelésével, tanításával
összefüggésben a személyiség fejlődéséről való gondoskodás, melynek során képességét és
12

tehetségét figyelembe vesszük. Az alapelvek megvalósítását szolgálják: a kitűzött célok elérése
érdekében elvégzendő feladatok, az alkalmazott eljárások és eszközök.
4.2.1 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos általános pedagógiai feladatok
− az értelem kiművelése (kognitív kompetencia)
− segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia)
− egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia)
− érzelmi intelligencia fejlesztése
4.2.2 A személyiségfejlesztés alapelvei
● Komplex módon valósuljon meg, differenciált módon, törekedve az egyéni eljárásokra, az
életkori pszichikus sajátosságokhoz alkalmazkodva.
● A személyes kompetencia fejlesztése az egészséges és kulturált életmódra nevelést
szolgálja. Törekvés a harmonikusan fejlett személyiség kialakítására.
Az egyéni életvezetési kultúra kiépítése, a pozitív tartalmú viszonyulások, szükségletek,
motívumok, szokások kialakítása.
● A szociális (társas) kompetencia megalapozása, a pozitív szociális szokások
kialakulása.
● A kompetencia-alapú oktatás összeállításánál elsődleges szempont a nevelés - oktatás
személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése.
● A pedagógus személyisége alapvető motivációs tényező, közvetett módon meghatározója
a tanulói teljesítménynek, a tantárgy iránti érdeklődésnek, a személyes kapcsolatok
minőségének (magatartási modell, irányító személy).
● A pedagógus tekintélyét a szakmai - emberi autoritásra alapozzuk.
● Az iskolánkban folyó pedagógiai tevékenység alapja a tanuló, nevelő, szülő
együttműködése.
● A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődését segítjük a
másságot elfogadó környezet biztosításával, sikeres próbálkozásaik, eredményeik
elismerésével/értékelésével.
● Kiemelt funkciója iskolánknak a tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, az iskolába
lépéskor tapasztalható indulási hátrányok csökkentése, és a tanulmányok alatti
szociokulturális hátránykompenzálás.
4.2.3 A személyiségfejlesztés céljai
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● Az iskolai tevékenységrendszer minden eleme segítse a tanulók testi, értelmi, érzelmi,
akarati és jellembeli tulajdonságainak harmonikus fejlődését.
● Sikerorientált beállítódás kialakítása minden tanuló esetében.
● Változatos, sokoldalú iskolai élet, az egyéni és csoportos tanulás, játék, munka
lehetőségének megteremtése, melynek eredményeképpen fejlődik a tanulók önismerete,
együttműködési készsége, akarata.
● A szociális viselkedés alapvető szabályainak megismertetése. Az egyéni szociális
értékrend, a döntési szabadság és felelősség összhangjának kialakítása.
● Tanulóink legyenek tisztában a mindenkori szociális státusukkal. Legyenek elfogadók,
késztetést érezzenek hátrányos helyzetű társaikkal együttműködésre.
● Személyes képességek fejlesztése: önkiszolgálás, önellátás, önkifejezés, önvédelmi
(egészségvédő,

identitásvédő),

önreflexív

képességek

(önértékelő,

önmegismerő,

önfejlesztő képesség). A tanuló legyen tisztában a személyiséget veszélyeztető negatív
hatásokkal, rendelkezzen szelekciós döntési képességgel (negatív hatású társas viszonyok,
káros

szenvedélyek

-

drog,

alkohol,

dohányzás,

egészségtelen

táplálkozás,

mozgásszegény életmód, audiovizuális hatások, stb.)
● A nevelő személyiségének fontos eleme a hitelesség (kongruencia), az elfogadás és az
empátia. Önmaga állandó fejlesztésére, interperszonális készségeinek javítására kell
törekednie. A pedagógusok bánásmódja, kontrollmódszerei alkalmazkodjanak a gyerek
életkorához, alkatához, reakciómódjaihoz.
4.2.4 A személyiségfejlesztés konkrét feladatai:
● Reális önismeret kialakítása.
● Az erkölcsi és jellembéli tulajdonságok formálása.
●

A

biztonságérzet,

a

közösséghez

tartozás,

az

intellektuális-esztétikai

és

az

önmegvalósítás erősítése.
● Az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet és gondolkodás pszichikus funkcióit
tudatos fejlesztése, amellyel megalapozzuk a tanuláshoz szükséges alapkészségeket.
● A tanulási motívumok és tanulási módok, a megismerési vágy fejlesztése, a játék-szeretet
és

az

alkotásvágy

fejlesztése,

a

személyiségjegyek erősítése.
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tanulási

teljesítmény

optimalizálását

segítő

● Olyan iskolai életrend kialakítása, működtetése, amelyben a tanulók biztonságban érzik
magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől
egyértelműen és következetesen elvártak.
● Diákjaink tudják higgadtan kezelni a konfliktusos szituációkat is.
● A tanuló tudatosan alakítsa a saját pozitív életfilozófiáját, egészséges életmódját,
szokásrendszerét. Ennek érdekében személyiségébe építsük be a jóléti modell központi
kategóriáit:
− egészség,
− önmegvalósítás – alkotás,
− minőség mindenben,
− egyéni életélés kultúrája.
● Formáljunk sokoldalú társas kapcsolatokra képes, környezettudatos, egészséges életmódot
közvetítő, fenntarthatóságra törekvő személyiségeket valamennyi tantárgy tanítása során,
kiemelten az osztályfőnöki órák témakörének körültekintő megválasztásával.
4.2.5 A személyiségfejlesztés eljárásai
● Diagnosztizáláson alapuló fejlesztés.
● Tanári együttműködés.
● Hatékony tanuló-megismerési technikák.
● A szociális befolyásolás interiorizációval történjen, amelyet nem a hatalmi tekintéllyel,
hanem a vonzerővel, hitelességgel és értékeink vállalásával kívánunk elérni.
● Kognitív képességek fejlesztése: kognitív rutinok (műveletek), kognitív kommunikáció,
problémamegoldás, a tanulási életforma kialakítása a pedagógusok és szülők
együttműködése révén. Az egyéni (önálló) tanulási stratégiák és módszerek kialakítása a
tanulásmódszertan beépítésével a tanmenetbe.
● Az iskolai társas szituációk az iskolai / osztály közösség mindennapi életében
„terepgyakorlatként” szolgálnak a tanulóknak az egyének és csoportok kölcsönös
megértésének, együttérzésének, segítőkészségének élményszerű megtapasztalásához; a
pozitív és negatív érzelmi viszonyulások kezeléséhez (szimpátia – antipátia kapcsolatok).
● Követendő mintákat nyújtunk a kommunikációban és a konfliktusok kezelésében.
● Változatos, a szituációkhoz adekvát módon megválasztott nevelési eljárásokat és
módszereket alkalmazunk.
15

4.2.6 A személyiségfejlesztés eszközei:
- tesztek,
-

tréningek,

-

dramatikus játékok, önmegvalósítási lehetőségek, szereplési alkalmak, élethelyzetek,
szituációk eljátszása, azok elemzése,

-

a kompetencia területekre készített tanulói eszközök: tankönyvek, munkafüzetek,
feladatsorok, fejlesztő programok, demonstrációs anyagok és mérőeszközök,

-

élményszerű, pozitív minták felkínálása, szociális szokások, attitűdök bemutatása,

-

meggyőződések, értékítéletek, ismeretek és készségek nyújtása,

-

személyes példamutatás,

-

történelmi személyiségek, irodalmi, drámai hősök tetteinek, magatartásának átélési
lehetőségeivel, a negatív, antiszociális minták pusztító hatásának csökkentése, fékezése,

-

beszélgetés,

-

vita, véleménycsere,

-

kiselőadások,

-

prezentációk,

-

riportok készítése – elemzése,

-

kiállítások,

-

vetélkedők,

-

irodalmi - zenei - képzőművészeti alkotások,

-

tablók,

-

sajtófigyelés,

-

bábozás,

-

tematikus gyűjtő munka,

-

fénykép-és videofelvételek,

-

demonstrációs eszközök,

-

IKT-berendezések.

4.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
4.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai
A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek
javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési
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program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi
állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív
részvételére épít. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési
alapfeladat rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők
bevonásával, a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő partnerek ésszerű
bevonásával:


egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás
összekapcsolásával);



mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más szakmai
elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is);



a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai
módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (énekzene, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.);



számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és
családi életre nevelést is magában foglaló egészség ismeretek hatékony oktatása.
4.3.2 Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában
● Az egészség fogalma
●

A krónikus beteg egészsége

●

Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk

●

A környezet egészsége

●

Az egészséget befolyásoló tényezők

●

Szájhigiénia

●

A jó egészségi állapot megőrzése

●

A betegség fogalma

●

Megelőzhető betegségek

●

A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata

●

Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása

●

Lelki eredetű táplálkozási zavarok

●

A beteg ember táplálásának sajátosságai

●

A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata

●

Az egészséghez szükséges testmozgás

●

A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában
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●

A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában

●

Gerincvédelem, gerinckímélet

●

Balesetek, baleset-megelőzés

●

A lelki egészség

●

Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe a
másik önértékelésének segítésében

●

A két agyfélteke harmonikus fejlődése

●

Az érett, autonóm személyiség jellemzői

●

A társas kapcsolatok

●

A nő szerepei

●

A férfi szerepei

●

A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs

●

A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek

●

A gyermekáldás

●

A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére

●

A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában

●

A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játékszenvedély, internet- és tv-függés)

●

Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és
tanulási eredményességet elősegítő hatásai

●

A média egészséget meghatározó szerepe

●

Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja

●

Fogyasztóvédelem

●

Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás

●

Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése

●

Iskola-egészségügy igénybevétele

●

Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele

●

Otthoni betegápolás

4.3.3 Az egészségfejlesztés indikátorai
Intézményünk elkötelezett a teljes körű iskolai egészségfejlesztés megvalósításában. A program
az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén eredményezi a hatékonyság növekedését:
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●

a tanulási eredményesség javítása;

●

az iskolai lemorzsolódás csökkenése;

●

a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése;

●

a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek
elsődleges megelőzése;

●

bűnmegelőzés;

●

a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal;

●

az önismeret és önbizalom javulása;

●

az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása;

●

érett, autonóm személyiség kialakulása;

●

a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi
és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése;

●

a társadalmi tőke növelése.

4.3.4 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és
egészségtan/biológia, technika, életvitel és gyakorlat/technika és tervezés óra) valósul meg.
4.3.4.1 Balesetmegelőzési és elsősegélynyújtási program
Tevékenység

Módszer

Felelősök

Baleset megelőzésére,
felkészítés a
balesetveszélyes helyzetek
felismerésére, elkerülésére.
Általános
Tilos és elvárható
balesetvédelmi
Osztályfőnökök
helyzetek, szabályok magatartásformák
ismertetése életkoruknak és
az iskolában.
fejlettségi szintjüknek
megfelelően.
Közlekedési
eszközzel és
közlekedési eszköz
nélküli - szabályos
közlekedés elsajátítása,
alkalmazásának
fontossága.

A közlekedés elmélete és
gyakorlata. /Biztonságos
átkelés az úttesten,
gyalogos és
tömegközlekedési
szabályok, kerékpározás
szabályai, útburkolati jelek.
/ Versenyeken, rajz
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Osztályfőnökök
A következő
tantárgyak tanárai:
technika, életvitel és
gyakorlat/technika és
tervezés, – vizuális

Határidő

A tanév eleje

Szorgalmi
évenként egy óra
vagy szükség
szerint.
Témaköröknek
megfelelően.
Lehetséges
pályázatokhoz

pályázatokon való
részvétel.

kultúra

kapcsolódóan.

Tanulmányi kirándulások,
Baleset-megelőzés az
nyári táborok.
Osztályfőnökök
iskolán kívül, külső
Balesetveszélyes helyzetek Kísérőtanárok
helyszíneken.
a víz mellett, vizeken.

Az aktualitásnak
megfelelően.

Balesetvédelem a
szakórákon

Kémia, fizika óra: a
kísérletekhez szükséges
anyagok és eszközök
szakszerű, balesetmentes
használata. Testnevelés és
sport: a sporttevékenységek
Szaktanárok
sérülések nélküli végzése.
Technika, életvitel és
gyakorlat/technika és
tervezés órákon: a
munkafolyamatok
szakszerű végzése

Első tanórán,
folyamatos

Elsősegélynyújtás
oktatása

Biológia-egészségtan/
biológia tantárgy
keretében.

A tantárgy
tananyagába
építve.

Biológia és
egészségtan/biológia
tantárgy tanárai

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
● olyan pozitív attitűd kialakítása, amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, azok
tiszteletére és megvédésére ösztönöz;
● a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az egészséges
életvezetésre való felkészítés;
● olyan ismeretek átadása, melyek alkalmassá teszik tanulóinkat a balesetveszélyes
helyzetek felismerésére, azok elkerülésére.

4.3.4.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
● A 6. osztályos természetismeret/természettudomány tantárgy keretein belül, az
egészségtani

tantárgyi

ismeretekhez

kapcsolódva

oktatunk

elsősegély-nyújtási

alapismereteket.
● A 8. osztályos biológia és egészségtan/biológia tantárgy keretein belül a bőrsérülések és
mozgássérülések elsősegélyének elsajátításával ismerkednek meg a tanulók
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● A 6. osztályos technika, életvitel és gyakorlat/technika és tervezés tantárgy keretében a
„Közlekedési ismeretek” témakörben a közlekedési balesetek esetén bekövetkező
sérülések elsősegély-nyújtási módjaival ismerkednek meg a tanulók.

4.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok
Célunk, hogy diákjaink a világi és egyházi közösségek felelős tagjai, résztvevői legyenek, és már
iskolai éveik során járuljanak hozzá az értékteremtéshez a tanulói közösség egyéni arculatának
kialakítása, hagyományainak ápolása révén. Ennek érdekében kialakítjuk az összetartozást erősítő
erkölcsi, viselkedési normák formai kereteit, és elősegítjük a hagyományápoló tevékenységek
rendszeressé válását.
Alapelv: Szociális értékrend fejlesztése
Hagyományok tisztelete- beleértve az iskolai, valamint a nemzeti hagyományokat; a nemzeti
hagyományok között határon kívül élő magyarság hagyományait is.
Célok: A szociális képességek sokoldalú fejlesztése: kommunikáció, együttműködés,
érdekérvényesítés, kötődés, közösséghez tartozás. Legyenek nyitottak a hazánkban és a
szomszédságunkban élő magyarság és más népek megismerésére. Ismerjék népünk kulturális
örökségét, legyenek tisztában nemzetünk hagyományaival határainkon belül és határainkon túl is.
Közösségi tevékenységeinkben jelenjen meg a hagyományápolás nemzeti és települési
vonatkozásai.
Feladatok/pedagógiai tevékenységek: Az iskolai hagyományok ápolásának, az iskolában
szervezett ünnepélyeknek és megemlékezéseknek közösségformáló hatását a tanulók aktív
részvételével kívánjuk elérni. A közösségfejlesztő tevékenységek koordinálói az osztályfőnökök,
akiknek munkája a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolására is kiterjed. Ezen
alkalmak kiváló lehetőséget teremtenek a pozitív magatartási minták kialakítására és azok
személyiségformáló hatásának érvényesítésére, a tudásvágy kielégítésére.
A külkapcsolatok kiépítésének egyik kitűnő lehetősége a HATÁRTALANUL pályázat, melyen 7.
osztályos tanulóink vesznek részt.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint a felelősöket a
nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.
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Eszközök:
 Osztályfőnöki órák
 Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások, táborok bel- és külföldön
 Ünnepélyek, megemlékezések
 Jeles napok, ünnepek, bálak (farsang, húsvét, szüret, advent, Mikulás, karácsony)
 Iskolai ünnepségek (tanévnyitó, ballagás, tanévzáró)
 Szakkörök, sportrendezvények
 Versenyek, vetélkedők
Alapelv: Közéletiségre nevelés
Célok: A felelős társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári szerepre, a demokratikus
életformára való felkészítés, a jogok és kötelességek összetartozásának tudatosítása.
Feladatok/pedagógiai tevékenységek: Tanulóink megismerhetik és gyakorolhatják a szabad
választások alapelveit és lebonyolítási módjait; osztályközösség kialakítása az osztályközösség
életének szervezése napi gyakorlattá váljon.
Eszközök: A megállapításra kerülő szorgalmi és magatartási jegyekre javaslatot tehetnek a
tanulók. A DÖK-képviselő tájékoztatja az osztályközösséget a DÖK munkájáról, véleményt
nyilvánít minden, a tanulókat érintő kérdésről. Önkéntes munka végzése iskolai keretekben.
Alapelv: Egészséges, kulturált életmódra nevelés
Célok: Kulturált viselkedési szokások kialakítása.
Feladatok/pedagógiai tevékenységek: közösségfejlesztő, közösségépítő programok.
Eszközök: Minden iskolai program.
Alapelv: Kulturált együttélés
Célok: Önnevelés
Feladatok/pedagógiai tevékenységek: A társas együttlét tartalmas programjai meghatározó
élményt nyújtanak, miközben a kulturált viselkedés gyakorlására is módjuk van. Szerepjátékok
osztályfőnöki órákon (iskolai és iskolán kívüli helyszíneken jó és rossz példák)
Eszközök: A tanulmányi kirándulások, a kulturális- és sportrendezvények.
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Alapelv: Másság, tolerancia, empátia
Célok: A másság elfogadása
Feladatok/pedagógiai tevékenységek: Egymást segítő közösségi programok, önképzés.
Eszközök: Minden iskolai program.
4.4.1 A közösségnevelés színterei
A kortárscsoportok hatékony működtetése közösségi élményeken keresztül realizálódik, nélkülük
szegényes lenne az iskolai nevelés-oktatás folyamata. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos
pedagógiai feladatokat az alábbi tevékenységhez kapcsolódóan határozzuk meg:


A tanórai közösségfejlesztés, különös tekintettel az osztályfőnökök pedagógiai
tevékenységére.



A

tanórán

kívüli

ünnepélyekkel,

tevékenységgel

megemlékezésekkel,

kapcsolatos
a

közösségfejlesztési

hagyományok

ápolásával

feladatok:
kapcsolatos

közösségfejlesztő tevékenység, tekintettel a szabadidő-szervező nevelő-oktató munkát
segítő tevékenységére.


A tanulók közösségeivel és a diákönkormányzattal kapcsolatos közösségfejlesztő
tevékenység, különös tekintettel a diákönkormányzatot segítő tanár pedagógiai
tevékenységére.



A diáksporttal kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenység.

Mindegyik terület sajátos foglalkoztatási formát igényel, mások az egyes területek céljai,
feladatai, abban azonban megegyeznek, hogy tevékenyen hozzájárulnak
- a tanuló közösségi magatartásának kialakításához,
- a véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlődéséhez,
- a közösségi szokások, normák, etikai értékrend elfogadásához,
- a másság elfogadásához,
- az együttérző magatartás kialakításához, a harmonikus emberi kapcsolatok
fejlesztéséhez.
4.4.2 A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok
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Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, tanulmányi munkájának
összefogó kerete, alapvető élet- és munkaközössége, másrészt pedig valójában a tanulók spontán,
véletlenszerű gyülekezete, legfontosabb célunk ebből a (leginkább) nem nevelési szempontból
összetömörült csoportból olyan valódi közösséget formálni, amely a közös cél érdekében
hajlandó közös értékrend elfogadására és az iskola szervezett keretein belül ennek megfelelően
viselkedik, munkálkodik.
Az osztályfőnöki nevelőmunka elsődleges szerepet tölt be a közösségi nevelésben. Az
osztályfőnöki órák tananyaga útmutatást ad a kulturált magatartás és életmód kialakításához, a
tanulók közösségi és közéleti tevékenységének szervezéséhez, az osztályban megélt élmények
bázisán a szociális képességek fejlesztésére. Az osztályfőnökök feladata (kivonatosan,
részleteiben lásd az 5. pontban):
● a gyermekek segítése, ellenőrzése, képviselete;
● a harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek
kialakítása és fejlesztése a tanulókban (kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet,
méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség, humor, stb.);
● segítse a tanulók önismeretének kialakulását, adottságaik megismerését, értékeik
megtalálását, az együttműködési formák és normák kialakítását,
● tanév közben gondoskodjon közösségi, hitéleti programokról, közösségi vállalásokról és
feladatokról.
Az osztályok közösségi programjának a megoldásához hozzátartoznak a tanítási órák keretében
meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások is, így különösen a kirándulások, a
kulturális- és sportrendezvények stb.
4.4.2.1 Az osztályközösség fejlesztésének feladatai
1. évfolyam: Alakuljon ki az osztályon belül a sokoldalú tevékenységi rendszer a mindennapi élet
megszervezéséhez, alakuljon ki a felelősök rendszere, és rendszeres ellenőrzés mellett végezzék
munkájukat. Alakuljanak ki az együttélés, együttműködés elemei, legfontosabb készségei,
szokásai, váljanak az együvé tartozás élményének meghatározójává. Az iskola belső működési
rendjének elsajátíttatása, betartatása. A helyes tanár-diák viszony alapjainak lerakása. A szülőiskola kapcsolat kialakítása.
2. évfolyam: A közösségen belül alakuljon ki a felelősi munka egyes elemeinek önálló végzése,
egyszerűbb közös tevékenységének önálló megszervezése. Az osztályban növekedjen az
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összetartozás érzése, teremtsenek alkalmakat osztályhagyományok létrejöttére, alakuljon ki a
társakért, közösségért való felelősség érzete. A Házirend pontos ismerete, betartása. A szülőiskola kapcsolat elmélyítése.
3. évfolyam: A már jól működő tevékenységek mellett kapjon egyre nagyobb hangsúlyt az
osztályközösségért végzett tevékenység, növekedjen az „összetartozás” érzése, erősödjenek a
baráti kapcsolatok. Alakuljon ki a diákvezetőkkel szemben támasztott igények első
megfogalmazása, kapcsolódjanak be az iskola szintű rendezvényekbe. Az idősebb diáktársak
helyes viselkedési normáinak követése. Önálló feladatvállalás az osztályért, iskoláért.
Versenyeken, rendezvényeken való részvétel.
4. évfolyam: Az osztály tevékenységi rendszere mind több szállal kapcsolódjék az iskolai
rendezvényekhez. Az osztály választott képviselői útján bekapcsolódik a diákönkormányzat
munkájába. Az egyén felelőssége mellett növekedjen a közösség felelőssége is. Készüljenek a
„felső tagozatba” lépés várható teendőire. Szaktanári rendszerbe szoktatás. Az idősebb társakkal,
felnőttekkel kialakított kapcsolat fejlesztése. A szabadidő részben önálló tervezése, szervezési
feladatok végzése. Kapcsolódjanak be az iskola szakköri foglalkozásaiba. Munkavégzés az
osztályért, iskoláért. Részvétel a városi rendezvényeken. A március 15-i iskolai ünnepségen
évfolyamszinten részvétel, fellépés, szereplés.
5. évfolyam: A közösség illeszkedjen be az új formák és követelmények közé, az osztály
„beépülése” a „felső tagozatba” legyen folyamatos. Növekedjen a diákvezetők döntéselőkészítésben való részvétele és önállósága, az ülésen elhangzottakról rendszeresen számoljanak
be társaiknak. A tanulás kerüljön a tevékenységi rendszer középpontjába, fogadják el a képesség
szerinti tanulás követelményeit, a differenciálás tényét. Erősödjék a közösségért érzett felelősség
az önállóság, szolidaritás, tolerancia, az értékhez való igazodás megteremtésével, érezzék a
fegyelem jelentőségét mind a tanulásban, mind a közösségi tevékenységben.
6. évfolyam: Szilárduljon meg az osztályközösség egysége, fokozatosan kerüljön előtérbe az
önállóság mind a tevékenységek megszervezésében, mind a végrehajtásban és az ellenőrzésben
is.
Növekedjen a döntéshozatal iránt érzett felelősség, csökkenjen a közvetlen pedagógusi irányítás.
A diákvezetők érezzenek felelősséget nemcsak önmagukért, hanem a közösségért is. Önálló
véleménynyilvánítás az értékelésnél, jutalmazásnál, a magatartás- és szorgalomjegyek
elbírálásánál. A fegyelem néhány alapvető eleme váljon szokássá. Egymás elfogadása,
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megbecsülése. Az önállóság fejlesztése a tanulás, a munkaszervezés, a szabadidő hasznos
eltöltése terén.
7. évfolyam: Alakuljon ki a közösség csoportszerkezete. A közösség nyújtson segítséget iskolai
életükhöz. Éljenek javaslattételi- és véleményezési jogukkal. A kamaszkor testi és lelki
problémáinak feldolgozására irányuló nevelés megvalósulása. Az iskolához való kötődés
erősítése. Az iskolán kívüli helyes viselkedési attitűd megszilárdítása.
8. évfolyam: Stabilizálódjon az osztály közösségének szerkezete, elsősorban saját közösségükkel
és saját magatartásukkal mutassanak példát a fiatalabbaknak, adják át az iskolai hagyományokat
az alsóbb osztályok közösségeinek. A város közéletének megismerése. A felnőtt véleményének
elfogadása, önálló döntések meghozatala, azok érvekkel történő alátámasztása. Az önuralom
erősítése. Közösségi rendezvények önálló megszervezése. Készüljenek fel a tanulók az iskolai
közösség elhagyására, készüljenek a középfokú intézmények új követelményrendszerének
megismerésére.
4.4.3 A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai
4.4.3.1 Az iskola vallásos élete
Az első pillanattól kezdve, ahogy a tanuló belép a katolikus iskolába, meg kell, hogy érintse
annak az új környezetnek a varázsa, melyet a hit fénye jár át. A nevelés, még inkább a hitre
nevelés nem szavakkal, hanem életünkkel, viselkedésünkkel történik. A tanuló azt sajátítja el,
amit a közvetlen környezetében (család, iskola) lát. A katolikus nevelés Jézus által adott küldetés,
amit meghatároznak:
● a Szentírás tanításai,
● az egyházi törvénykönyv,
● a pápai megnyilatkozások, dokumentumok.
A Szentírás tanítása szerint a keresztény nevelés példaképe és alapja maga Jézus Krisztus. Ezért
minden nevelőnek magatartását, gondolatvilágát Jézus szellemiségének kell áthatnia. Az iskola
attól válik katolikussá, hogy az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény
világnézetben. Így ebben az iskolában az evangéliumi eszmék válnak nevelési eszménnyé, belső
ösztönzővé, egyúttal végső céllá. Így válik a katolikus iskola a hit és a műveltség találkozási
helyévé. Lelki programunkban arra törekszünk, hogy az evangéliumi szellem járja át a világról,
életről, emberről szerzett ismereteinket, hogy személyes hitünket egyre mélyebben éljük meg.
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Hétköznapjainkon, ünnepeinken a szeretet és az összetartozás légkörének kialakításán kell
fáradoznunk.

Életkornak megfelelő szinten ismertetjük meg a hitből fakadó erkölcsiséget,

segítjük tanulóinkat abban, hogy a keresztény eszmék vezessék őket. Az iskola küldetésének
megfelelően arra törekszünk, hogy szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak
tanulóink. Segítjük a hit kibontakozását, a liturgikus és szentségi élet gyakorlását, az
oltárszolgálat teljesítését. Törekszünk arra, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelő szinten
bekapcsolódjanak az egyházközség életébe. Fontosnak tartjuk a vallási ünnepeken való
részvételt, a méltó megünneplést. Megteremtjük a mindennapi tanítás előtti és utáni közös
imádság alkalmait. Szentjeink életének megismertetésében is mintákat állítunk. Névadónk
példájából merítünk akkor, amikor a jézusi megrovást megszívlelve azt közvetítjük diákjainknak,
hogy a hithez bátorság is kell. Krisztus szavának elfogadásához kellő türelemmel és empátiával
kell elvezessük őket.
A katolikus iskolában kitüntetett helyet foglal el a hit ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra vezetése. Itt ismerhetik és szerethetik meg az élő Isten üzenetét, a Bibliát. A hitoktató
feladata, hogy a hitre neveljen, ne a hitről tanítson. Feladata a konkrét, aktuális lelki programok
szervezése, összefogása. Gondot fordítunk diákjaink, tanáraink tartalmas lelkigyakorlatainak
megszervezésére, biztosítva a folyamatos lelki gyarapodást. Szervezett iskolai keretek között
megemlékezünk az egyházi ünnepekről.
4.4.3.2 Egyházi ünnepeink
• Szent Gellért ünnepe (szeptember 24.) a katolikus iskolák napja
•

Szent Miklós napja (december 6.)

•

advent (december)

•

karácsony

•

vízkereszt (január 6.)

•

hamvazószerda, nagyböjt

•

húsvét

•

elsőáldozás

•

pünkösd

•

Úrnapja

4.4.3.3 Hagyományőrző tevékenységek
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A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életébe. Megünneplési módjuk
szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatuk
kialakításában jelentős szerepet játszanak:
● megtanítanak az ünnep életükben betöltött szerepére, az ünneplés módjaira,
● megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát,
● szilárd keresztény erkölcsi alapokat adnak.
4.4.3.4 Az ünneplés módjai
• ünnepség a templomban,
•

iskolai ünnepély,

•

megemlékezés (tanítási órán, osztályfőnöki órán, iskolai szünetben),

•

hangverseny,

•

színdarab,

•

színházlátogatás (majd a színdarab közös megbeszélése),

•

közösen megtekintett film (majd megbeszélés, vita),

•

találkozás neves személyiségekkel,

•

vetélkedők,

•

közös szentmise a templomban.

4.4.3.5 A tanév jeles napjai, eseményei
A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk
szokásrendet,

hagyományt

alakít

ki.

Ezek

kereszténységünk

elmélyítésében

és

magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep szerepére,
az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, stabilitást adnak. Iskolánkban az alábbi
alkalmak biztosítják ezt:


VENI SANCTE



lelkigyakorlatok/rekollekciós napok



gyónási alkalmak



az iskola névadójának ünnepe



adventi/karácsonyi vásár



farsang



Föld napja



anyák napja
28



DÖK-nap



ballagás



TE DEUM

Iskolai ünnepséget szervezünk, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:


október 6. - Aradi vértanúk napja



október 23.



január 22. - A magyar kultúra napja



március 15.



június 4.

- Az 1956-os forradalom és szabadságharc napja
- Az 1848-as forradalom és szabadságharc napja

- Nemzeti összetartozás napja

4.4.4 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai
A diákönkormányzat érdekérvényesítő szerepe mellett hangsúlyozott szerepet kap az
öntevékenységre, önszerveződésre való nevelés is, melynek keretében a tanulók a pedagógusok
segítségével saját fejlettségüknek megfelelő szinten, önállóan intézik saját ügyeiket. A
diákönkormányzatnak célirányos tevékenységéhez szervezettségre van szüksége. Demokratikus
úton választja tisztségviselőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség megbízásából
hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra.
● olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az
egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak és megvalósítják az egyéni bánásmód
elvét,
● a kialakított, meglévő

vagy hagyományokon alapuló közösségi

munkálatok,

közösségépítő tevékenységek fejlesztése,
● olyan programok szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a közösség
tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség,
● a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése,a közösség
érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése,
● lokálpatrióta szemléletmód kialakítása: olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely
büszke saját közösségének sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető
tulajdonságait.
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4.4.5 A diáksport tevékenység közösségfejlesztési feladatai
● a tanulók széles körének bevonásával minél több sportági csoport szervezése;
● különböző sportágak népszerűsítése, tehetségek kiválasztásának elősegítése;
● intézményen belüli és intézmények közötti játék- és mérkőzés lehetőségek biztosítása,
kihasználása;
● az egészséges életmódra nevelés elemeinek érvényre juttatása az iskolai és
szabadidősporton keresztül;
● a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása és fejlesztése.

4.5 A pedagógusok helyi feladatai
4.5.1 A pedagógusok feladatai
● Munkáját a keresztény szellemiség által elfogadott erkölcsi-etikai normáknak
megfelelően végzi, mindennapi nevelői munkája megfelel a Katolikus Egyház
szemléletének.
● Kollégáiról, munkatársairól a tanulók előtt tisztelettel és megbecsüléssel beszél.
● Családközpontú szemléletet képvisel, azt kifejezésre juttatja munkájában és szavaiban.
● Együtt halad az úton a nevelőközösséggel, osztályával, tanítványaival felelős a tanulói és
szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.
● Bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos
információkat, az iskolával és munkájával kapcsolatos szolgálati titkot megőrzi.
● Szükség esetén támogatással, korrepetálással segíti a lemaradó diákokat.
● Saját tanítványait az általa tanított tantárgyból magántanítványként sem az iskolában
sem azon kívül nem tanítja.
● Követi a katolikusok által elismert nevelési folyamat személyes nyitottságon, pozitív
gondolkodáson alapuló nevelési módszereit.
● Részt vállal a közösségi környezet kialakításában, a bizalomra építő kapcsolatok, a
családias és otthonos légkör megteremtésében, a diákcsoportoknak az iskola életébe
történő bevonásában.
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● Közreműködik a katolikus iskola céljainak megvalósításában, hogy az iskola a maga
sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a kultúra, a gazdaság és a társadalom
keresztény értékek szerinti formálásához.
● Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani
innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására.
● Az iskola helyi tantervéhez igazodó, központi vagy önállóan elkészített, az adott
tanulócsoportra adaptált, az intézményvezető által jóváhagyott tanmenet alapján
dolgozik.
● Megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői
véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek
tanításkor és osztályzásakor.
● Tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezi.
● A

lemaradó

tanulók

számára

felzárkóztató

foglalkozásokat

szervez,

egyéni

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat.
● Gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai
differenciáláson

kívül

egyéni

tehetséggondozó

foglalkozás

illetve

tanulmányi

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet.
● A felmérő -, illetve témazáró dolgozatok időpontját előre jelzi a tanulóknak.
● A tanulók dolgozatainak javítása, az írásbeli számonkérések anyagait a következő
tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani. (Ez alól kivétel az alsó
tagozatos írás-gyakorlat, melyet a következő órára kell kijavítani.)
● A tanulók munkájának rendszeres értékelése.
● A tanuló érdemjegyeit és minősítéseit bejegyzi a naplóba.
● A kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt
értékeli.
● A megtartott tanítási órák dokumentálása, tanulói hiányzások rögzítése, az elmaradó és a
helyettesített órák vezetése naprakészen.
● Tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása.
● Kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése.
● A tanulmányi versenyek lebonyolítása.
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● Felügyelet

a

vizsgákon,

tanulmányi

versenyeken,

iskolai

méréseken,

egyéb

foglalkozásokon.
● Iskolai ünnepségek és rendezvények, kulturális- és sportprogramok szervezése,
lebonyolítása.
● A tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók
együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására.
● Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
● Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt óra/nap megtartása.
● Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken.
● Aktív részvétel a munkaközösségi értekezleteken.
● Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése.
● Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, lelki napokon.
● Tanári ügyelet a szünetekben és ebédeléskor.
● Tanulmányi-, osztálykirándulások megszervezése, lebonyolítása.
● Tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés.
● Szakmai beszámoló készítése.
● Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés.
● Szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása.
● Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
● Ha az intézményvezető-helyettes elrendeli, köteles helyettesíteni (a törvényi kereteken
belül).
● Az igazgatóság engedélyével, ill. tudtával hiányzó pedagógus köteles mindent megtenni
azért, hogy helyettesítése szakszerű legyen.
● Napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a
tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük.
● Felelősségteljesen gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök
helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről.
● Állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó
új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések
körében tájékozódik.
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.
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4.5.2 Az osztályfőnök hatásköre és feladatai
Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét
figyelembe véve. Az osztályfőnökök feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri
leírásuk tartalmazza.
● Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
● Együttműködik az osztály diákönkormányzati képviselőivel, segíti a tanulóközösség
kialakulását. Munkájában támaszkodik a diákönkormányzatra.
● Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
● Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
● Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
● Szülői értekezletet tart. A szülői értekezletekről, nyílt napokról stb. készített beszámolóit
a kért határidőre az igazgatóságnak átadja.
● Szülői kérésre a tanulóknak engedélyt ad max. 5 alkalom/tanév indokolt távolmaradásra.
● Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és
év

végi

statisztikai

adatok

szolgáltatása,

bizonyítványok,

törzslapok

megírása,

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások vezetése, igazolása.
● Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
● Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
● Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
● A szülők értesítése, tájékoztatása az aktualitásokról.
● Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
● Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
● Rendkívüli esetekben órát /egyéb foglalkozásokat látogat az osztályában.
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● Vezetői utasításra az osztályával kapcsolatos bármilyen teendőt /pl. bizonyos adatok
bekérése a tanulókról / elvégez.
● A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait /pl. Házirend /, magatartás- és
szorgalom követelményeinek ismertetését és a balesetvédelmi előírásokat az első tanítási
napon ismerteti a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Az ismertetés
tudomásul vételét a tanulók aláírásukkal igazolják.
● Tevékenységének dokumentálását osztályfőnöki portfólióban gyűjti.
● Megszervezi osztálya szentmise szolgálatát.
4.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Kiemelt feladatunknak tartjuk iskolánkban az esélyegyenlőség biztosítását a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekeink, tanulóink számára. A hatályos rendelkezések (2011. évi CXC. Törvény a
nemzeti köznevelésről) értelmében kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.
4.6.1. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Iskolánk az alapító okiratban kijelölt feladataként ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű (ezen belül a hallássérült, látássérült, egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdő, beszédfogyatékos) tanulók integrált nevelését-oktatását. A köznevelési törvény
rendelkezései szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges
bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
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ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Ennek
megfelelően az intézményünkben a különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői
bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítjuk a javaslatok figyelembevételével, a
sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus alkalmazásával. A
sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése-oktatása integráltan a többi tanulóval együtt,
azonos iskolai osztályban történik.

4.6.1.1 A sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs ellátása
A sajátos nevelési igényű tanulók tanulását megalapozó pszichikus funkciók, képességek,
készségek kialakítása, fejlesztése kiemelt szerepet kap a teljes alapfokú oktatás szintjén, de
különösen az általános iskola alsó tagozatán, illetve ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti
képességfejlődés területeire is visszanyúl.
A sajátos nevelési igény kifejezi:
● a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság, sajátos nevelési igény által okozott
részleges vagy teljes körű módosulását, egyenetlenségeit;
● az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének
eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, egyenetlenségét, lassúbb ütemű és az
átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós,
habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti
szükségessé.
4.6.1.2 A habilitációs, rehabilitációs ellátás elvei
● A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben
kialakított és szervezett nyitott tanulási-tanítási folyamatban valósul meg, mely az egyes
tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek,
terápiák alkalmazását teheti szükségessé.
● A sajátos nevelési igényű, ugyanakkor kiemelt tehetségű tanulók ellátása esetén a
habilitációs, rehabilitációs tevékenység mellett kell megjelenniük a tehetséggondozás
feladatainak.
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4.6.1.3 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység céljai és feladatai
● Az érzékszervi (látási, hallási), beszédfogyatékosságból vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a
meglévő ép funkciók bevonásával.
● Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.
● A szükséges speciális eszközök/segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
● Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók és a személyiség fejlesztése.
● Társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének támogatása.
● Az

egyes

területeken

kimagasló

teljesítményt

nyújtó

tanulók

tehetségének

kibontakoztatása.
4.6.1.4 A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők
● A sajátos nevelési igény típusa és súlyossága.
● A sajátos nevelési igény kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje.
● A sajátos nevelési igényű tanuló
 életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,
 képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei,
 érzelmi szükségletei, állapota, attitűdje,
 korai

fejlesztésben

és

gondozásban

való

részvétele,

a

korai

időszak

fejlődésmenete.
● A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása,
az átvezetés, a továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő
felkészítés.
4.6.1.5 A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók
számára
A fejlesztést szolgáló nevelés-oktatás kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési
törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az
általánosan kötelező feltételeket meghatározza:
● speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, differenciált, egyénre szabott
tananyagok;
● speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök;
● az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok; fejlesztő helyiségek;
36

● rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni
foglalkoztatásának, illetve osztálytermi foglalkoztatásának megvalósulásához;
● a tanulók sajátos nevelési igénye típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az
integrált fejlesztésben lehetőleg tapasztalt gyógypedagógus.
4.6.1.6 A többségi intézményben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a
nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Az együttnevelést
megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget.
Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagukhoz mért fejlődése, a többi tanulóval való
együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják:


A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő
szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken, alkalmat teremt a horizontális
tudásátadásra.



Pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, gyermek- és szülői közösségének felkészítése
a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.



Az együttnevelés megvalósításában a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs,
rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások
alkalmazása.

A

módszerek,

módszerkombinációk

megválasztásában

a

„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az
elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz, a tanuló képességei
kibontakoztatásának érdekében.


Multidiszciplináris teamek (pl. többségi pedagógus, gyógypedagógus, szülő, az érintett
tanuló stb.), illetve jó gyakorlat e-bank, iskolai „forrásközpont” működtetése – a
pedagógusok által kidolgozott egyes differenciált tananyagok, feladatlapok stb.
felhasználásával, melyeket az iskola minden pedagógusa használhat, illetve minden
pedagógus gyarapítja az anyagokat.



A nyitott tanulási-tanítási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az
egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi –
eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök
alkalmazását.
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A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében- oktatásában, fejlesztésében részt
vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel, a diverzitás iránti pozitív
attitűddel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges
kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki
 a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos
nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait;
 egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus, konduktor együttműködésével,
ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából
individuális módszereket, technikákat alkalmaz;
 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő
javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyságvizsgálat, a tanulói
teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott
szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;
 a neurodiverzitást figyelembe vevő oktatási módszerek, rugalmas tanulásszervezés
segítségével minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára
egyformán hozzáférhető tanulási környezetet hoz létre, melyben érvényesül a
differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés, a differenciáló módszerek (az
instrukciók adása terén is) alkalmazása, beleértve az értékelést is;
 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;
 együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait,
javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba, megosztva vállalja a felelősséget a
különleges bánásmódot igénylő gyermek haladásáért.

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő –
a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógypedagógus,
a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;
b) javaslatot tesz a fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar, a tanuló egyéni
igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben,
szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása
stb.);
38

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök
kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési
lehetőségekről;
d) javaslatot

tesz

gyógypedagógiai

specifikus

módszerek,

módszerkombinációk

alkalmazására;
e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;
f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó
pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;
g) támogatást nyújt a többségi pedagógus számára a differenciáláshoz a tantervi
követelmények szintjén, a következőknek megfelelően: nincs érdemi változtatás a
tantervben, elvárt tudásban, hanem több idő, személyi támogatás (többségi pedagógustól,
gyógypedagógustól, asszisztenstől), eszközhasználat, differenciált tananyag-feldolgozás
révén jut el a gyermek a tantervi célig. Eltérő tantervi célok megjelenítése esetén – a
gyermek szakértői véleményének alapján –
− terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon –
egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló
órakeretben –, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép
funkciókra;
− alkalmazza a sajátos nevelési igényű tanuló osztálytermen belüli megsegítésének
lehetőségeit a befogadó intézményben;
− segíti a befogadó pedagógust a szűrésben, az egyéni értékelésben, a gyermek
önmagához mért fejlődésének megítélésében;
− segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.
Az integrált nevelésben-oktatásban részt vállaló nevelési-oktatási intézmények: az egységes
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI), a pedagógiai
szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az
utazó gyógypedagógusi hálózatok segítségét igénybe veszi az intézmény. Ennek keretében
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megismeri az integrált nevelés létező jó gyakorlatait, tapasztalatcsere, tudásháló (képzések,
online platform stb.) révén.
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola Alapító Okiratának 6.b) pontjában rögzítetteknek
megfelelően „A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja” a 4. sz. Mellékletben
található, mely figyelembe veszi A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelveit.
4.6.2 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók ellátása
Beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermek, tanuló az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési
igényűnek.
A köznevelési törvény rendelkezései szerint ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzd, fejlesztő pedagógiai ellátásra jogosult. A fejlesztő pedagógiai ellátás a nevelési
tanácsadás, az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg. A köznevelés kiemelt
feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális
igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük
elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. Ennek
megfelelően intézményünkben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
számára szervezett fejlesztő pedagógiai ellátás keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a
nevelő-oktató munka szakaszának, illetve a tantárgynak megfelelő szakképzettségű pedagógus,
készségfejlesztését pedig fejlesztő pedagógus végzi. A különleges bánásmódnak megfelelő
ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítjuk a javaslatok
figyelembevételével.
4.6.2.1 A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal összefüggő pedagógiai
tevékenység
A fejlesztő pedagógiai ellátás: a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló tantárgyi felzárkóztatására és készségfejlesztésére irányuló kötelező foglalkozás.
Az általános iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok
engedélyezett heti időkeret-különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos
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helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók számára, továbbá az első- negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére
szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat.
Intézményünkben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára a
felzárkóztatást szaktanárok, a készségfejlesztést fejlesztő pedagógus/gyógypedagógus látja el a
szakértői bizottság véleménye alapján.
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló
részére, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen (osztályozó, különbözeti- és javítóvizsga esetén is)
indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt; az iskolai tanulmányai során általa
használt, megszokott eszközöket, ezek szervezésénél alkalmazkodni kell az adottságaihoz.
4.6.3

A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

Iskolánk regisztrált tehetségpontként működik.
4.6.3.1 A tehetséggondozás célja
A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a
személyiség sokoldalú, következetes fejlesztése, figyelembe véve az egyes életkorok
sajátosságait, teljesítőképességét.
4.6.3.2 A tehetséggondozás feladata
Iskolánkban kiemelt szerepet szánunk a jó adottságú, kreatív gyermekek képességeinek
kibontakoztatásának, személyiségének fejlesztésére. Az iskolában folyó munka színvonala
határozza meg a tehetségfejlesztés hatékonyságát. Tantestületünk tagjai szakterületükön
színvonalas munkát végeznek, többségük örömét leli a gyermekek képességének fejlesztésében,
így tanulóink megtalálhatják tehetségük kibontakoztatásának lehetőségeit. Az oktatási folyamatba
épített differenciált foglalkozások, a csoportbontások, a kooperatív technikák alkalmas eszközök
arra, hogy felismerjük a kiemelkedő adottságú tanulókat. A pedagógusok személyisége,
kreativitása, felkészültsége, elkötelezettsége elengedhetetlen feltétele a tehetséggondozásnak.
Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a figyelmet
tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység
kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. A siker feltétele, hogy kialakítsuk azokat
a programokat, szervezeti formákat, amelyek keretében fel tudjuk ismerni és tudatosan irányítani
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a tanulóinkban rejlő értékek kibontakozását. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a
családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.
Ennek érdekében a következő feladatokat végzi iskolánk:
a) iskolavezetés:
-

a tehetséggondozó munka feltételeinek megteremtése, a szervezeti keretek
kialakítása, a pedagógusok tevékenységének összehangolása.

b) szakmai munkaközösségek:
-

munkatervük szerves részeként tehetségkutató és -gondozó programok szervezése,
lebonyolítása.

c) pedagógusok
-

a tehetségek felismerése,

-

a felismert tehetségek fejlesztése, gondozása, valamint gyenge oldaluk erősítése
tanórán, tanórán kívüli és iskolán kívüli szervezeti keretekben,

-

korszerű pedagógiai-szakmai-módszertani tudással való rendelkezés

Tehetséggondozó munkánk során arra törekszünk, hogy
-

minden tanulót egyszeri és megismételhetetlen egyénnek tekintsünk.

-

tanulóink ne legyenek a kötelező tantervi követelmények közé szorítva.

-

a tartalmat, a folyamatot, a produktumot és a tanulási környezetet a tanuló előzetesen
felmért erős és gyenge oldalainak függvényében a tanulóhoz igazítsuk.

-

a tehetséges tanulók sajátos tanulási módjaihoz igazodó oktatási stratégiákat
alkalmazzunk.

4.6.3.3 A tehetség, képesség kibontakozását segítő iskolai tevékenységek
a) tanórai keretek között
-

differenciált tanórai munka,

-

csoportbontás,

-

projekt,

-

felkészítés versenyekre,

-

pályaorientációs tevékenység, felkészítés középiskolai tanulmányokra,

-

személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése,
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-

a kiemelten tehetséges tanulók szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő
fejlesztésükről.

b) tanórán kívüli keretek között
-

napközi- tanulószobai foglalkozás,

-

fejlesztő foglalkozás,

-

szaktárgyi/tantárgyi integrációs tehetséggondozó szakkör, műhely,

-

középiskolai előkészítő foglalkozás,

-

művészeti szakkör,

-

énekkar, zenekar,

-

sportkör (DSE keretében),

-

néptánc oktatás 1-4. évfolyamon,

-

pályázatokon való részvétel (tábor, erdei iskola, stb.),

-

házi, területi és országos tantárgyi versenyek,

-

levelezős versenyek,

-

iskolai rendezvények, ünnepségek,

-

vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális, stb.),

-

diákönkormányzatban végzett munka,

-

egyházi liturgiába való bekapcsolódás (szentmiseszolgálat, felolvasás, ministrálás, stb.),

-

szabadidős programok (kirándulás, színház- és múzeumlátogatások, stb.)

A tanórán kívüli differenciált képességfejlesztő foglalkozások az igények és a rendelkezésre álló
óraszámok függvényében tanévenként változhatnak.
4.6.4 A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
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b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) * a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez
szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek,
aki esetében az előbb említett a), b), c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább
kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy
fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek
növeléséhez.
A gyermekvédelem fő célja, hogy a gyermeket veszélyeztető okokat megelőzze, feltárja és
megszüntesse. A feltárásnál az a cél, hogy a gyermek problémáit első sorban a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudjuk kezelni, megelőzve ezzel
súlyosabbá válásukat.
Tanulóink jelentős része különböző hátrányokkal érkezik. A tanulók szociális háttere - kapcsolati
zavarok, mint például a nem megfelelő anya - gyermek kapcsolat, az ingerszegény környezet,
elhanyagolt családi háttér, káros szenvedélyek a családban, stb. - hatással van az iskolai
teljesítményükre. Pedagógiai munkánk során fontos feladatnak tekintjük a hátrányok
kompenzálását. A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből

eredő hátrányának

ellensúlyozását a tanulók egyéni képességének, a fejlődésének elősegítése, a többi tanulóhoz
történő

felzárkóztatása,

tanulási,

továbbtanulási

esélyének

kiegyenlítése,

tehetségének

kibontakoztatása céljából a többi tanulóval együtt, differenciáltan, esetenként csoportbontással
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valósítjuk meg. További hatékony beavatkozások: rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, szülői
értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok.
4.6.4.1 A beavatkozás célja
 A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való
bekapcsolódás

és

továbbhaladás

lehetőségének

biztosítása,

az

esélyegyenlőség

megteremtése.
 Készségek, képességek fejlesztése.
 A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és az egyéni fejlesztés révén
a napi tanulásirányítás, az eredményes tanulási folyamat megszervezése.
 Helyes viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános
emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében.
 Pályaorientációs tevékenység, a beiskolázás segítése.
4.6.4.2 A felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű tanulók gondozásának egyéb formái, színterei
 Kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,
 Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ, jogszabályban
meghatározott szakirányú végzettségű szakemberrel biztosítja az óvodai és iskolai szociális
tevékenységet (Gyvt. 40/A. §. (2) A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39.
§, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatok
 Jutalmazási eljárásaink során figyelembe vesszük a relatív jó teljesítményt, a „javulás”
elismerését.
 Bekapcsolódás az iskolán kívüli – többnyire pályázati keretek között megvalósított –
programokba.
4.6.4.3 Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a beavatkozásban
 A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, tempójában
igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni.
 A szabadidős tevékenységek, és a fejlesztő foglalkozások keretében változatos módszerekkel
fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását, képességeit.
 A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. Fokozottan
figyelünk arra, hogy a tanuló – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából adódóan is –
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előfordul, hogy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, és egyszerre csak egy utasítás
végrehajtására képes.
 Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, szakkifejezéseket.
A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.
 Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek
alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak
megtanulása.
 Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre.
 Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része gyenge szövegértési képességgel
rendelkezik és ezért kiemelt feladat ezen terület fejlesztése.
 Az írás-, olvasási- és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és
teljesítményértékelésekor

korszerű

pedagógiai

módszereket

alkalmazunk.

Előnyben

részesítjük az előre elkészített tanulási segédleteket, az egyénre átdolgozott feladatsorokat
megoldási kulcsokkal és az IKT-eszközök adta lehetőségeket.
 Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos
tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a tanulók
mozgáskoordinációját, térérzékelését, szabálykövetését, stb.
 Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A felmérő
feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelés azonban azonos
norma szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható szorgalmi feladatokat,
amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A tanulók aktivitása szintén
beleszámít az értékelésbe.
4.6.5 A gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása
4.6.5.1 A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete, okai
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996. évi körlevelében – „Igazságosabb és testvériesebb
világot” – a jelenlegi magyar helyzet elemzésénél külön foglalkozik a gyermekekkel, az iskola
feladatával.
− Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek
kerültek. A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy
többsége nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az
iskola kénytelen ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi, társadalmi nevelés
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hiányát pótolni. A házasságok jelentős része végződik válással, sok gyermek él csonka
családban.
− A társadalmi elszegényedés következtében mind több család küzd anyagi gondokkal.
− Nagyobb a gond, és nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a szülők
életvitele negatív példa, a család nem biztosítja a gyermek számára a megfelelő erkölcsi
hátteret.

4.6.5.2 A gyermekvédelem célja
– A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek és tanulók körülményeinek felmérése.
– A problémák feltárása.
– A problémák lehetőség szerinti orvoslása.
– Az előidéző okok és hatások felkutatása, lehetőség szerinti megszüntetése.
– A kialakult problémák hatékony kezelése és elhárítása mellett munkánk legfontosabb
eleme a prevenció, a megelőzés.

4.6.5.3 A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógia tevékenységek
− A gyerekek elemi szükségletei (táplálkozás, ruházat, pihenés, taneszközök) meglétének
figyelemmel kísérése.
− Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a
családon belül és a családon kívül.
− A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az
iskolaorvosi, védőnői szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken.
− A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása
igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés, stb.).
− A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának folyamatos
ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése.
− Katolikus iskolához híven a tanítás mellett különös gondot fordítunk tanulóink komplex
személyiségfejlesztésére, nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény
életforma kialakítását, mindennapi megélését segíti elő.
− Tudatosan törekszünk az egymás segítése iránti lelkiismereti igény kialakítására.
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− Direkt egészségmegőrző, megelőző előadások és változatos, érdekes foglalkozások
tartásával a szabadidő tartalmas eltöltéséhez segítjük tanulóinkat.

4.6.5.4 Az osztályfőnök feladatai
− A tanulók és körülményeik megismerésére való tudatos törekvés.
− A veszélyeztetettség felismerésekor a tanulóval közvetlen kapcsolatban álló tanárok
tájékoztatása.
− A tanuló tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzése.
− A tanuló magatartásának folyamatos ellenőrzése.
− Folyamatos kapcsolattartás a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, a szülőkkel, a
nevelőkkel.

4.6.5.5 Az ifjúságvédelmi felelős feladatai
− Az osztályfőnök és a tanárok ifjúságvédelmi munkájának összehangolása.
− A hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók felkutatása,
nyilvántartásba vétele.
− Szoros együttműködés az iskolaorvossal, védőnőkkel, a szülői munkaközösséggel, a
Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézőjével, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal, a pedagógiai szakszolgálattal, esetleg a Karitász Csoporttal.
− Az osztályfőnökök és a szülők tájékoztatása az igénybe vehető szociális juttatásokról, az
igénybevétel feltételeiről.
− Egyéni elbeszélgetéseket biztosít a tanulók és a szülők számára.
− Esetmegbeszéléseken vesz részt.
− Segít a pályaválasztásban.
− Egészséges, kulturált életszemlélet kialakítására ösztönöz.
− Beszámolót tart a tantestületnek.
4.6.5.6 Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység működése
Intézményünkben együttműködési megállapodás alapján a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,
Család- és Gyermekjóléti Központ (Cím: 6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12., Telephely: 6440
Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.) látja el a feladatot.
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4.7

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje

A diákönkormányzat iskolánkban a tanulók közösségi életre nevelésének és a közösség
érdekében vállalt munkára, képviseleti szerepre történő nevelésnek a szervezeti kerete. Fontos,
hogy az önkormányzás képessége kialakuljon diákjainkban. A diákönkormányzatnak döntési joga
van – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – saját közösségi élete tervezésében,
szervezésében, egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásában, valamint
tisztségviselőik megválasztásában, saját SZMSZ-ének kialakításában.
A diákönkormányzat szervezésénél a következő alapelveket érvényesítjük:
● Az iskola diákönkormányzatának minden tanuló tagja lehet, aki kedvet, lehetőséget érez a
közös munkához.
● A diákönkormányzatnak olyan tanuló lehet tagja, aki az osztályközösségtől választás
útján felhatalmazást kap, s önként vállalja a megbízatást.
● A diákönkormányzat működéséhez az iskola igazgatósága biztosítja a feltételeket.
● A diákönkormányzatnak olyan egységei legyenek a struktúrában, melyeknek hasznos
funkciói vannak.
● A diákönkormányzat aktív szervező legyen a kulturális, sport, szabadidős és az iskolai
hagyományok szerinti programokban.
● A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az iskolaközösség szintjén, az
osztályfőnökök az osztályközösségekben támogatják a diákönkormányzat tevékenységét.
Célunk olyan iskolai közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire,
értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.
4.8

Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel, az iskola partnereivel

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
● az iskola intézményvezetője szükség szerint a diákönkormányzat ülésén,
● a diákönkormányzat vezetői a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a
diákönkormányzat faliújságán keresztül,
● az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
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A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
(szóban, illetve e-naplón keresztül) tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal.
A szülők tájékoztatása az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról, a tanuló előmeneteléről:
● az iskola intézményvezetője legalább félévente egyszer az iskolai szülői munkaközösség,
intézményi tanács ülésén (meghívás alapján),
● az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein,
● az osztályfőnökök negyedévenként írásban, naplómásolat formájában.
4.8.1

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák

− ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola színes, sokoldalú
életében (működő diákönkormányzat);
− értékeljék saját és mások tudását, a tanulásnak legyen tekintélye;
− fejlődjön önismeretük;
− saját képességeiknek megfelelő maximális tudást (jártasság, készség) szerezzenek,
− humán és keresztény értékeket sajátítsanak el,
− kapjanak személyiségfejlődésüknek és képességeiknek megfelelő egyéni bánásmódot.

Célkitűzések
Alakuljanak ki a személyiség
olyan értékes tulajdonságai,
mint
a
szervezőkészség,
aktivitás, önállóság, kitartás,
érdeklődés, kollektivitás.

Feladatok
Kritériumok
Az osztályközösség az iskola A tanulók tudjanak:
és
a
diákönkormányzat - együttműködni társaikkal,
legkisebb működő egysége, - mások szempontjait is
amelynek alapértékei:
figyelembe véve
cselekedni,
- tanulói joggyakorlás,
- felmerülő akadályok
- célok demokratikus
esetén dönteni az
meghatározása,
életkoruknak megfelelő
- közösségen belüli vita,
szinten,
kritika,
- tetteikért felelősséget
- választott tisztségviselők
vállalni.
tevékenysége,
Az osztályközösség választja
meg
az
osztály
tisztségviselőit, és delegál
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képviselőket
az
iskola
diákönkormányzatába.
Az osztályközösség élén, mint
pedagógus
vezető,
az
osztályfőnök áll. Feladata
sokrétű. Az ezzel kapcsolatos
legfőbb elvárások:
- szabad
véleménynyilvánítás
lehetőségének és a
demokratikus döntés
létrejöttének biztosítása.
- irányítsa úgy a tanulókat,
hogy minél többen
jussanak érdemi munkával
járó megbízáshoz (titkár,
helyettes, tanterem-,
tanulmányi-, kulturális-,
sport-, szekrényfelelős,
tej-/gyümölcsfelelős, stb.),
- az iskolai és osztály
önkormányzattól kapott
információkat építse be
nevelő munkájába.
A tanulók megismerhessék és Diákönkormányzat (DÖK)
A tanulók:
gyakorolhassák a demokrácia működtetése:
- tudják érdekeiket
elemeit,
jogaikat
és - Az iskolai diákmozgalmat
felmérni, megfogalmazni,
kötelességeiket.
képviselni,
a DÖK-segítő
- tudjanak érvelni, vitázni
pedagógus
mások nézeteinek
támogatja és fogja
tiszteletben tartásával,
össze.
legyenek képesek
- A DÖK-nak legyen a
kompromisszumra jutni,
tanulók által elfogadott
az elfogadott döntéseket
szervezeti és működési
hajtsák végre, tartsák be,
szabályzata.
- tudjanak és merjenek
- Tevékenysége a tanulókat
véleményt mondani.
érintő valamennyi
kérdésre kiterjed.
- Véleményt nyilváníthat:
• a tanulók nagyobb
közösségét érintő
kérdések tárgyalásakor,
• a tanulói pályázatok,
versenyek
meghirdetésekor,
szervezésekor,
• a tanórán kívüli
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Gyakorolják a demokratikus
munkakultúrát, a hatalommal
való élést, a közösség
szolgálatát, az alkalmazkodást
az eltérő nézetekhez.

tevékenységek formáinak
meghatározásakor,
• a könyvtár és az iskolai
sportkör működési
rendjének
megállapításakor,
• más jogszabályban
meghatározott
kérdésekben.
- A tanulóifjúságot az
iskola vezetősége és a
nevelőtestület előtt az
iskolai diákönkormányzat
képviseli.
- A DÖK képviseli
tanulótársait az iskola
vezetősége, a
nevelőtestület, az SZMK
értekezleteinek vonatkozó
napirendi pontjánál.
- A diákönkormányzat a
tanulókat faliújságon,
keresztül, valamint az iskola
DÖK-közgyűlésen
tájékoztatja.
Az Diákközgyűlés a
legmagasabb fórum, amelyet
évente legalább egy
alkalommal össze kell hívni.
A diákközgyűlésen a DÖK
beszámol az előző gyűlés óta
eltelt időszak:
- működéséről, elvégzett
feladatokról, és minősítheti
azt.

Az diákközgyűlésen:
- bárki felszólalhat,
közérdekű észrevételt,
javaslatot tehet,
kérdezhet.
Döntés csak a megtárgyalt
ügyekben születhet.
A tanuló egyéni (akár magán- - Az osztályfőnök vagy
jellegű) problémáival keresse bármelyik pedagógus
meg tanárát.
keressen megoldást a
felmerülő problémára.
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Az alá- és fölérendeltségi
viszony tanítsa meg a
tanulókat a vezetésre és az
alkalmazkodásra egyaránt.

A tanuló teljes biztonsággal
és bizalommal fordulhasson
segítségért a pedagógushoz.

4.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák
− ismerje saját és gyermeke jogait, kötelességeit;
− mindenkor bizalommal fordulhasson véleményével, kérésével, javaslatával vagy
problémáival a pedagógusokhoz;
− kapjon támogatást az iskolától problémáinak megoldásához;
− együttműködhessen a pedagógusokkal gyermeke nevelésében.
Célkitűzések

Feladatok

Kritériumok

Az iskolában a nevelő és
oktató munka segítése, a
nevelőtestület, a szülők és a
tanulók, az intézményfenntartó, intézmény
működésében érdekelt más
szervezetek együttműködésének előmozdítása.
Tanulóink többsége
különböző társadalmi és
természeti környezetből
érkezik. Ezért különösen
fontos a szülői közösségek
kialakítása és fejlesztése.
Nagyon sok a hátrányos
helyzetű, csonka-, mozaik
család, és az ő érdekeiket
nehéz feladat összefogni.
A szülők szervezett
együttműködése törvény adta
jogaik és kötelességeik
érvényre juttatására.

A partnerközpontú hálózat
kiépítése

Közös gondolkodás, a
felelősség vállalása

Az iskola segítséget adhat:
- rendezvények
megtartásához,
- hasznos hulladék
gyűjtéséhez,
- kulturális- és sport és egyéb
programok szervezéséhez,
megvalósításához.

Ki kell alakítani az iskola és a
településen lakók barátságos,
kölcsönös segítségnyújtáson
alapuló kapcsolatát.

Szülői munkaközösség
Az iskola életének ne csak
(SZMK) dönt saját szervezeti szemlélői, hanem aktív
és működési rendjéről.
résztvevői legyenek a szülők.
Feladata az iskolai és családi
nevelés összehangolása,
vélemények és javaslatok
közvetítése az iskola felé,
az intézményt segítő
kezdeményezések, munkák
szervezése,
mozgósítás az iskolai
rendezvényekre,
szülők közötti kapcsolattartás.
Vezetőit az intézményvezető
összehívhatja, ahol
tájékoztatást ad az intézmény
munkájáról, feladatairól,
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Ismerjék meg a szülők az
iskola helyzetét, céljait,
feladatait, terveit, és az elért
eredményeket.

A szülők nevelő munkájának
intenzívebbé tétele.
A szülők elméleti és
gyakorlati pedagógiai
ismereteinek fejlesztése.
Az iskola és a család
pedagógiai törekvéseinek
összehangolása.

A tanuló körülményeinek
objektív megismerése.

aktuális problémákról.
Intézményvezetői
tájékoztatás a szülői
összejövetelek alkalmával:
- tanévnyitó ünnepély,
- tanévzáró ünnepély,
- a tanév értékelése,
- jutalmak, oklevelek
kiosztása,
Aktuális esetekben az SZMKelnök részt vesz a
nevelőtestület értekezletén az
őket érintő napirendi pont
tárgyalása alatt.
Szülői értekezlet
(2 alkalom/év)
Az azonos osztályba járó
tanulók szülei számára az
osztályfőnök tartja.
A szülők tájékoztatást kapnak
a tanév rendjéről, az aktuális
feladatokról.
Az osztályfőnök beszámolót
tart az osztály tanulmányi
eredményeiről,
magatartásáról, szorgalmáról,
a tanulmányi munka
körülményeiről, a nevelést
segítő és gátló tényezőkről.
1. évfolyamon az iskolai élet
kereteinek ismertetése
5. évfolyamon a tantárgyi
követelményeket, szaktanári
rendszert mutatjuk be, 8.
évfolyamon a beiskolázás
rendjét ismertetjük.
Rendkívüli szülői
értekezlet hívható össze,
ha a szülők vagy
pedagógusok ezt kéri.
Kapcsolatfelvétel az iskola
gyermek- és ifjúságvédelmi
felelősével, a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálattal.
A szülő tájékoztatása a
fogadóóra igénybevételére,
szükség esetén soron kívüli
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A szülők legyenek jól
tájékozottak az iskola életéről.
Konstruktív véleményükkel
segítsék az iskolai munkát.

Legyenek tájékozottak a
szülők gyermekük osztályával
kapcsolatban.
Kapjanak használható
segítséget a gyerekek
problémáinak megoldásához.

A megkeresés hatása úgy
befolyásolja a szülőket, hogy
tudatosuljanak bennük
nevelési feladataik, s a család
életében megvalósuljanak az
eredményes nevelés feltételei.

Közvetlen kapcsolat
kialakítása pedagógus és
szülő között.

Az iskola és a család közti
állandó, naprakész
kapcsolattartás.

beszélgetés kezdeményezése.
Fogadóórák tartása (az
intézmény által megadott
időpontban)
Szaktanári és tanítói
fogadóóra a munkatervben
meghatározott időpontban.
Rendkívüli fogadóóra (a
szülő vagy pedagógus
külön kérésére) a kialakult
különleges helyzet
azonnali megoldására.
Intézményvezetői fogadóóra.
A szülőkkel való találkozás
alkalmával
Meg kell erősíteni a
családi nevelést és a gyermek
pozitívumait, és erre alapozva
kell a hibák kijavítását
megkezdeni.
Őszinte légkört kell
kialakítani, hogy a szülő
elmondhassa a véleményét;
Acsaláddal kapcsolatos
információkat titkosan kell
kezelni.
Együttműködési lehetőséget
kell keresni a szülőkkel, de
csak tanítási időn kívül.
Megállapodás a közösen
meghatározott eljárás
megvalósításáról.
Írásbeli tájékoztatás
Érdemjegyek beírása: a tanár
feladata.
Az egyes tantárgyaknál
félévente az éves óraszámnak
megfelelő számú, de
minimum kettő érdemjegy
alapján osztályozhatók a
tanulók.
Negyedévente figyelmeztetés
kiküldése a bukásra álló
tanulók szüleinek.
Magatartással, szorgalommal,
kapcsolatos közlemények.
(dicséretek, elmarasztalások)
Szülői értesítések, meghívók.
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Emberi, bizalmon alapuló,
őszinte kapcsolat kialakítása a
szülőkkel.

A szülők tájékozottak
legyenek gyermekük iskolai
életével kapcsolatban.
Tisztában legyenek azzal,
hogy a pedagógusokat a
szülőkkel azonos célok
vezérelik.

A szülők közlései, igazolások.
Telefonos/elektronikus
kapcsolat olyan sürgős
esetekben, ami nem tűr
halasztást.
Elektronikus tájékoztatás:
honlap, elektronikus napló
A szülők lássák gyermeküket Nyílt napok szervezése a
iskolai körülmények között.
szülőknek novemberben (1
nap alsó, 1 nap felső tagozat)
Minél többféle tantárgyi óra
bemutatása, hogy a szülők
minél többféle helyzetben
láthassák gyermeküket.
Érzékeljék a tanuló helyét az
osztályközösségben.
Érezzék a tanórák légkörét.
Az iskola mutassa be a
Kulturális bemutató
nevelő-oktató munka sikereit. A legjobbak mutassák be
tehetségüket az irodalom,
ének-zene, színjátszás, tánc,
képzőművészet, stb. területén.
Különböző programok sikeres
szereplőinek, versenyek (nem
csak iskolai) helyezettjeinek
bemutatója.
Kiállítás
Tanulók munkáiból: a
legszebb (legjobb) füzetek,
rajzok, festmények, tárgyak,
kézműves munkák.
Versenyeken szerzett díjak,
oklevelek, sport trófeák,
érmek bemutatása.

Teremtsen oldott hangulatú
találkozást a tanulók, szülők
és a nevelőtestület között.

Szakmai találkozók:
Bemutató órák és
foglalkozások az érdeklődő
kollégák és óvónők számára.
További programjaink:
− szüreti bál,
− Szülők-nevelők bálja
− sport- és egészségnap
− karácsony
− farsangi bál
− anyák napja
− DÖK-nap
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Gyermekük megítélése
reálisabb legyen.
Fontos mutató számunkra a
részvételi arány.

A szülő:
− tudjon tájékozódni
gyermeke helyéről az
iskolában,
− ismerje meg gyermeke
tehetségét.

Váljanak széles körben
ismertté az intézmény
szakmai munkájának
eredményei
A közös programok erősítsék
a sokoldalú kapcsolatot.
A szülők érezzék a pedagógus
gondoskodását, megértését,
szeretetét gyermekük iránt.

− kirándulások
− projektnapok
− ballagás
4.8.3 Az iskola egyéb partnereivel való kapcsolattartás
Fenntartó
● Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
● Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
● Római Katolikus Plébánia, Egyházközség Mélykút
Területileg illetékes
● polgármesteri hivatal, önkormányzat képviselőtestülete
● járási hivatal;
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet;
Települési óvoda;
Területileg illetékes
● nevelési tanácsadó,
● szakértői bizottság;
Településen működő
● kulturális intézmények,
●

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat,

● civil szervezetek,
● hatóságok,
● egészségügyi szervek,
● egyéb
4.9

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
4.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya, célja

Jogszabályi háttér: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a tanulmányi kötelezettségek
teljesítéséről.
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4.9.2 A vizsgaszabályzat célja
Vizsgaszabályzatunk célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§-73.§ foglalt
felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének
szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga
(osztályozó vizsga, javítóvizsga, pótló vizsga, különbözeti vizsga)
●

követelményeit,

●

részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati),

●

és az értékelés rendjét.

A vizsgaszabályzatot a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben
szokásos módon nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók
osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és
érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett
meghatározni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
4.9.3 A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
● osztályozó vizsgákra,
● javítóvizsgákra,
● pótló vizsgákra,
● különbözeti vizsgákra.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára,
● aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
● akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
● akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít,
● aki egyéni munkarend szerint teljesíti tanulmányi kötelezettségét.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik
● átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény intézményvezetője
különbözeti vizsga letételét írja elő,
● aki vizsgakérelmet ad be intézményünkhöz.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához:
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●

ha a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, engedély alapján egy
vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb
idő alatt tehet eleget,

●

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,

●

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet.

4.9.4 Az osztályozó vizsga tantárgyai, vizsgaformái
Osztályozóvizsga a helyi tantervben szereplő valamennyi tantárgyra kiterjed, amelyekből az
érintett tanulónak szóbeli-, írásbeli- és/vagy gyakorlati vizsgát kell tenni. A tanulmányok alatti
vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a
tanulóknak:
TANTÁRGY5

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT

5

Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom
Idegen nyelv / Élő idegen
nyelv
Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika/hit-és erkölcstan

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Környezetismeret

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Informatika / Digitális kultúra

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Ének-zene

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
/ Technika és tervezés
Testnevelés és sport /
Testnevelés

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI

A tantárgyak elnevezése felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
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GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Magyar irodalom
Idegen nyelvek / Élő idegen
nyelv
Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Etika/hit-és erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek /
Történelem
Állampolgári ismeretek

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Hon- és népismeret
Természetismeret /
Természettudomány
Fizika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Kémia
Biológia-egészségtan /
Biológia
Földrajz

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Informatika / Digitális kultúra
Dráma és tánc / Dráma és
színház
Ének-zene

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
/ Technika és tervezés
Testnevelés és sport /
Testnevelés

ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI

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.
Javítóvizsgát tehet a tanuló:
 ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, valamint ha a
tanév végi osztályzatát megállapító osztályozó vizsgák közül legfeljebb három elégtelen
minősítéssel zárult.
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Különbözeti vizsga
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írható elő a
különbözeti vizsga letétele. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során
mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Vizsgaidőszakok
Javítóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31. között.
Osztályozó vizsga: a tanév helyi rendjében meghatározott két időszakban.
4.9.5 Az értékelés rendje
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának
követelményrendszerében található, amely a pedagógiai program 6. sz. mellékletében található.
Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni,
akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie.
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az iskola
Pedagógiai programjában rögzített követelményrendszerrel.

4.9.6 A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend
● A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni,
azzal, hogy az intézményvezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet.
● A vizsga időpontjait az intézményvezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon
közzétesz.
● A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem
száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a
vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap.
● Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három
évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben intézményvezetői engedéllyel lehet
vizsgázni.
● Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az intézményvezető engedélyezi. Az
osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető formanyomtatványon
történik, az intézményvezető által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A jelentkezési
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lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja. Az osztályozó
vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
● A vizsga követelményeit az iskola helyi tantervében foglaltak határozzák meg. A vizsga
részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább két hónappal írásbeli
tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan
megtekinthetők
● A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított
valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság
szakvéleményében foglaltak alapján, az intézményvezető adhat engedélyt.
4.9.7 A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási – szabályai
● Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek
kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom
tantárgyból 60 perc lehet.
● Egy napon legfeljebb három írásbeli/szóbeli vizsgát lehet tenni.
● A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az intézményvezető által kijelölt
vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a
tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.
● Az elnöki teendőket az intézményvezető vagy a megbízottja látja el.
● A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen
kell lennie.
● A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja
megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat
vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.
● A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
● Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg
nem megengedett eszközt használ, az intézményvezető a vizsga folytatásától eltilthatja, a
vizsgaeredménye elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni,
mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell
adni annak megismétlésére.
● A vizsga a vizsgázó számára díjtalan.
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● A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
● A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola
irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
● A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.
● A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.
● A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák
szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés)
céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő
kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba
betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.
● Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és
aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni.
● A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott
záradékokkal be kell vezetni.
● Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb
teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.
4.10 A tanuló felvételének, átvételének szabályai
4.10.1 Az intézmény első évfolyamára történő felvétel
Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő
kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja
be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak
szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a
kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló
határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét
javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére
engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
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Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat.
A szülőnek nyilatkoznia kell: napközi, egész napos iskolai oktatás igényéről, kedvezményekre
való jogosultságról.
A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő
megkezdését az illetékes kormányhivatalnak köteles bejelenteni.
4.10.2 Tanulói jogviszony megszűnése
A tanulói jogviszony megszűnik, ha
-

a szülő bármely más iskolába beíratja gyermekét.

-

a jogszabályban meghatározott tankötelezettsége megszűnik.
4.10.3 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.
4.10.4 Általános iskolai osztályba történő felvétel
Általános iskolai intézmények között az átjárás szabad és korlátoktól mentes. Ha olyan körzeten
kívüli tanuló jelentkezik, akinek magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag minősítésű, az
intézmény vezetője döntése előtt kikéri a nevelőtestület véleményét.
A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni a következőket:
● az elvégzett évfolyamokat tanúsító iskolai bizonyítványt,
● a tanuló anyakönyvi kivonatát, személyi igazolványát,
● a tanuló oktatási azonosító számát, TAJ számát, adószámát, lakcím kártyáját,
● a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
● az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
Más iskolából történő átiratkozás esetén a helyi tantervek különbözőségeiből adódó tantárgyi
lemaradást pótolni kell, felkészítéséről a szülőnek kell gondoskodni. A felzárkóztatás a szaktanár
irányításával történik. A belépést követően az esetleges hiányok pótlására fél év haladékot kap a
tanuló. Fél év után 2 tagú bizottság előtt számot ad tudásáról.

5. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE
5.1 A választott kerettanterv megnevezése, a választott kerettanterv feletti óraszámok
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A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet mellékletei alapján készült iskolánk helyi tanterve.
H2013 = a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról) alapján kialakított helyi tanterv
H2020 = a 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján felülvizsgált helyi
tanterv
A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk (H2013):
Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára
Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára
Tantárgy megnevezése

Változat

Magyar nyelv és irodalom

A változat

Fizika

A változat

Kémia

B változat

Természetismeret 5. o.

A változat

Természetismeret 6. o.

B változat

Biológia 7. o.

A változat

Biológia-egészségtan 8. o.

A változat

Ének-zene felső tagozat

A változat

Ének-zene alsó tagozat

A változat

Óraszámok az 1–4. évfolyamon (H2013)
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.
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2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika/Hit-és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Informatika
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
Hittan (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a
szerint)

7+1

7+1

6+2

4+1
1
1
2
2
1
5

4+1
1
1
2
2
1
5

4+1
1
1
2
2
1
5

2
25

2
25

3
25

6+1
2
4+1
1
1
2
2
1
5
+1
3
27

1

1

1

1

Óraszámok 5–8. évfolyamon (H2013)
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

5. évf.
4
3
4

6. évf.
4+1
3
3+1

7. évf.
3+1
3
3+1

8. évf.
4
3
3+1

2

2

2

2
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Etika/Hit-és erkölcstan
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Hon- és
népismeret*
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
- Ebből felhasznált
Rendelkezésre álló órakeret
Hittan (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a
szerint)

1
2

1
2+0,5

1

1

1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1

+1
1
5
1
2
1
28

1
1
5
1
3
2,5
28

1
1
5
1
3
2
31

1
+1
5
1
3
2
31

1

1

1

1

1
1
1

Óraszámok 1–8. évfolyamon (H2020)
Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom


Magyar nyelv



Magyar irodalom

Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai
1

2

3

4

5

6

7

8

7+1

7+1

5+1

5+1

4

4+0,5

3+1

3+1

2,5+1

3+1

2+1

2+1

2

2+0,5

1+1

1+1

4,5

4

3

3

2

2

2

2

67

Matematika

4+1

4+1

4+1

4

Történelem

4

4+0,5

3+1

3+1

2

2

2

2

Állampolgári ismeretek

1

Hon- és népismeret*
Etika / hit- és erkölcstan

1
1+1

1+1

1+1

1+1

Kémia

1,5

1,5

Fizika

1,5

1,5

Biológia

1,5

1,5

Földrajz

1,5

1,5

Környezetismeret

1+1

1+1

1

1

1+1

1+1

2

2

Természettudomány**

Első élő idegen nyelv

2+1

3

3

3

3

Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

1

1

1

1

1

Dráma és színház*
Technika és tervezés

1
1

1

Digitális kultúra
Testnevelés

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

26

28

28

2

2

30+1

30+1

Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)
Kötelező alapóraszám

22

22

22

23

27

Szabadon tervezhető
órakeret****

2

2

2

2

dráma

Maximális órakeret

24+1

24+1

24+1

25+1

28+1

1
hon- és
népismeret

28+1

H2020 bevezetésének ütemezése:

Évfolyam

Tanév
2020-2021

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

H2020

H2013

H2013

H2013

H2020

H2013

H2013

H2013
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2021-2022

H2020

H2020

H2013

H2013

H2020

H2020

H2013

H2013

2022-2023

H2020

H2020

H2020

H2013

H2020

H2020

H2020

H2013

2023-2024

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

H2020

5.2 Helyi tantervek
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola tantárgyakra lebontott alsó tagozatos helyi tantervek a
2. sz.. Mellékletben, felső tagozatos helyi tantervek a 3. sz. Mellékletben találhatók.
5.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
●

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan taneszközöket
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az
Oktatási Hivatal hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön túl
néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika és tervezés,
vizuális kultúra.

●

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközökről a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott
az egyes szaktanárok) előzetes javaslata alapján az iskola helyi tantervének megfelelően a
nevelőtestület dönt.

●

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket tájékoztatjuk az adott tanévet megelőző
tankönyvrendelés előtt a tanulói tankönyvjegyzék kiadásával. A taneszközök beszerzése a
tanév kezdetéig a szülők kötelessége, amelyben kérésére az iskola segítséget nyújt.

● A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:
− A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;
− Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni,
amelyek több tanéven keresztül használhatóak;
− A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.
● Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból
egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a
taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.
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● Fontos kritériumok:
− Fejlesszék a tanuló kulcskompetenciáit, biztosítsák az egyéni fejlesztés lehetőségeit,
− Nyújtsanak segítséget a differenciált képességfejlesztésben,
− Adjanak lehetőséget az interaktív tanulásra,
− Legyenek jó minőségűek, megfizethető árúak,
− Motiválják a tanulókat,
− Lehetőleg a teljes képzési szakaszra szóljanak, egymásra épüljenek,
− Szerkezetük legyen világos, érthető,
− Nyújtsanak mintát az önálló feladatmegoldásra,
− Lehetőség szerint álljon rendelkezésre e-tananyag a megerősítés, a gyakorlás, a
tanulók önálló munkáltatása, a tudás ellenőrzése végett,
− A pedagógus számára kézikönyvet kínáljon,
− A taneszközök tartalmukban, információikban, ábravilágukban igazodjanak a tanulók
szükségleteihez, ne legyenek túl zsúfoltak, legyenek jól olvashatóak, jól
áttekinthetőek,
● Legyenek vonzóak, figyelemfelhívóak, szép kivitelezésűek, tartós használatra alkalmasak.
● Törekszünk a digitális taneszközök beszerzésére, azok minél több tantárgy során történő
használatára.
● Arra törekszünk, hogy a költségek ne haladják meg az évente a költségvetési törvényben
szereplő normatív hozzájárulás összegét.
● Célunk a költségtakarékos gazdálkodás, a tartós taneszközök használata.
A taneszközök beszerzésénél elsődleges szempontként alkalmazzuk a 20/2012.(VIII.31)
EMMI rendelet 2. sz. mellékletét, amely rendelkezik az oktatási és nevelési intézmények
kötelező (minimális) eszközeiről.
5.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
5.4.1 Fejlesztési területek és nevelési célok
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programja illeszkedik a módosított
Nemzeti alaptanterv által meghatározott pedagógiai feladatokhoz. A Pedagógiai program ezért
kiemelt feladatnak tekinti nemzeti műveltség megalapozását, a hazai nemzetiségek kultúrájának
átadását, megőrzését, az egyetemes kultúra közvetítését, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi
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fogékonyság elmélyítését. További feladat a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek,
készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése.
A Pedagógiai program lehetővé teszi hazánk és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen
a környező országokban élő magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartja
azokat a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik. A dokumentum figyelmet fordít
az egész világot érintő átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös
felelősséget.
A program tartalmazza a Nemzeti alaptanterv által megfogalmazott fejlesztési területeket és
nevelési célokat, amelyek beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési
követelményeibe, tartalmaiba, illetve tantárgyak részterületeivé válnak, szabályozzák a
pedagógusok és osztályfőnökök munkáját.
A nemzeti alaptanterv a következő általános nevelési célokat határozza meg: erkölcsi nevelés;
nemzeti öntudat, hazafias nevelés; állampolgárságra, demokráciára nevelés; az önismeret és a
társas kultúra fejlesztése; a családi életre nevelés; a testi és lelki egészségre nevelés;
felelősségvállalás másokért, önkéntesség; fenntarthatóság, környezettudatosság; pályaorientáció;
gazdasági és pénzügyi nevelés; médiatudatosságra nevelés; valamint a tanulás tanítása.
Módszertani alapelvek
A Pedagógiai program kiemelt figyelmet fordít a Nemzeti alaptanterv által megfogalmazott
módszertani ajánlásokra. A pedagógiai munka tervezése és megvalósítása során gondot fordítunk
az aktív tanulásra, amely a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét
hangsúlyozza. A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése,
amelyek lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A
tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által
kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében. A program
igyekszik használni a tanulói együttműködésen alapuló társas tanulás természetéből adódó
előnyöket, a differenciált, egyénre szabott tanulási, valamint az egyéni munka adta lehetőségeket.
Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett,
együttműködésen alapuló tanulást. A tanulási eredmények elérését segítik elő az olyan
differenciáló módszerek, mint a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára
egyformán hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez illeszkedő,
differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, tanulást
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támogató értékelés. A differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselik az olyan
eljárások, mint az egyéni rétegmunka.
A Pedagógiai program megvalósítása során törekszünk arra, hogy a tanulók találkozhassanak
iskolán kívüli szakemberekkel, valamint élhessenek a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai
lehetőségek előnyeivel (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert).
A program erősíti a különböző tantárgyakat tanító pedagógusok közötti együttműködést azért,
hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek,
projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok
alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására.
Intézményünk törekszik multidiszciplináris órák megszervezésére. Az ilyen tanulásszervezési
tevékenységek alkalmazása segíti a tanulót a jelenségek megértésében, a problémák komplex
módon történő vizsgálatában.
A XXI. századi tanulási környezet nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai tanuláshoz
kapcsolódó digitális technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége, ezért különösen
fontos, hogy a pedagógusok ismerjék és alkalmazzák azokat.
5.4.2 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Az alapfokú nevelés-oktatás 1-2. évfolyama az
iskolába lépő kisgyerekben megőrzi és továbbfejleszti az megismerés, a tudás iránti
kíváncsiságot, érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a gyermekben az óvodai játékközpontú
tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységeibe a játékosság elvének szem előtt tartásával. Az
iskola teret ad a gyermek játékos, mozgás iránti vágyának, ugyanakkor fogékonnyá teszi a
környezete megismerésére, a társas kapcsolatok, később a társadalom értékei iránt. A tanítási
tartalmak feldolgozásakor elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket
fejleszt.


Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe.



A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.



A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák
megismertetésével és gyakoroltatásával.
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5.4.3 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nemzeti
alaptanterv elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. A gyermeki
kíváncsiságra és érdeklődésre épít az alapfokú nevelés-oktatás ezen szakasza.
Motivált

tanulási

tevékenység során

fejleszti

a

gyermekben

a

felelősségtudatot,

a

munkafegyelmet, növeli a kitartását, s egyben gazdagítja érzelemvilágát.
Mintákat ad az ismeretszerzés lehetőségeire, a feladat- és problémamegoldó képesség
fejlesztésével lerakja a tanulási szokások alapjait, megismerteti a tanulási stratégiák elemi
szintjével.
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, a terhelés igazodik a tanulók képességéhez,
lehetővé teszi felzárkóztatásukat, a hátrány akár a gyermek szociokulturális környezetéből, akár
eltérő ütemű éréséből fakad.
A 4. évfolyam végére már meghatározóak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott
tanítási-tanulási folyamatok. A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztésre
va1ó törekvés áll. Ennek során a kisiskolás megismeri szűkebb és tágabb környezetének erkölcsi
értékeit, olyan humánus magatartásmintákkal, szokásokkal szembesü1, amelyek formálják
jellemét, ezáltal elősegítik a személyiségének érését.


A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával.



A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.



A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák
megismertetésével és gyakoroltatásával.



Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat előkészítjük az aktív tanulás szokásait.

5.4.4 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak
megalapozásának folytatása. Az alapfokú nevelés-oktatás következő szakasza (5-6. évfolyam)
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szervesen folytatja az előző két szakasz nevelő-oktató munkáját, a készségek és képességek
fejlesztését. A 10-12 éves korosztály gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett
tapasztalatokhoz, ezért az 5-6. évfolyamon az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés
folyik.
Ez a szakasz az együtt nevelt, különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű,
képességű, motivációjú, szocializáltságú gyermekeket egyéni képességüknek, érdeklődésüknek
és tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra, sőt az élethosszig tartó tanulásra.
Azokat a képességeket és készségeket fejleszti bennük, amelyek szükségesek a környezettel való
harmonikus és konstruktív kapcsolatok kiépítésére és fenntartására. A tanulási tevékenységek
közben és a tanulói közösségben való élet során fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési
készségét, segítőkészségét, akaratát, empátiáját és szolidaritás.
● Az egészséges életvitel kialakításához a természetismeret tantárgyon belül gyakorlati jellegű
oktatással kívánunk hozzájárulni;
● Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és kialakítjuk az aktív tanulás szokásait.
● Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
● A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.
● A

személyiség

erkölcsi

arculatának

értelmi

és

érzelmi

alapozásával;

helyes

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával.
5.4.5 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó
és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy
fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.


A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása, megszilárdítjuk az aktív tanulás szokásait.



Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.
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Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az
együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban,
a csoportban.



A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.



A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák
megismertetésével és gyakoroltatásával.



A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával.

5.5 Mindennapos testnevelés
Iskolánk a mindennapos testnevelést a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.
§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján az intézmény minden
osztályban megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelésóra keretében, amelyből a
tanuló legfeljebb heti két órát teljesíthet
● a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán
való részvétellel;
● iskolai sportkörben való sportolással;
● kérelem és sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott
intézményvezetői engedéllyel a sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett
edzéseken való sportolással.
Az alsó tagozaton célunk többirányú mozgásfejlesztés. Ezért helyi döntés alapján a mindennapos
testnevelés keretei között (heti 1 órában) néptánc oktatást valósítunk meg.
5.6 A választható tantárgyak, foglalkozások
A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy,
hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor
tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy a pedagógus számára a törvényben előírt
heti kötelező tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola adottságából adódóan a
pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztásának lehetősége ezért korlátozott.
Pedagógiai programunk választható foglalkozásokat és tantárgyakat is kínál. Ilyen valamennyi
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szakkör és műhely, illetve felzárkóztatást és tehetséggondozást támogató foglalkozások. Ezek
esetében az intézmény időben tájékoztatja a tanulókat a foglalkozások, szakkörök, tanórák
helyszínéről, időpontjáról és arról is, hogy ki vezeti ott a munkát, ezzel lehetőséget megteremtve
ezen a téren a választás lehetőségét.
5.7 Projektoktatás
A projektoktatás a korszerű tudásátadás és motiváció eszköze. A tanév helyi rendjében
meghatározott időben és évfolyamokon szervezik meg a szaktanárok. A témaegységek
kiválasztása és feldolgozása a tanulók és a pedagógusok közös munkája során történik. A
projektoktatás során a pedagógusok rendszeresen értékelik a tanulók munkáját. Az értékelés célja
a fejlesztés.
Iskolánk (nyertes pályázat esetén) témanapot szervez „Nemzeti összetartozás – Határtalanul!”
címmel, melynek célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, az
összetartozás, a határon átnyúló szolidaritás erősítése.
Iskolánk fenntartója, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye EFOP 3.2.3-17-2017-00059
azonosítószámú sikeres pályázata révén kerül sor a Digitális környezet a köznevelésben projekt
végrehajtására és fenntartására a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolában 2018. és 2020
között. A pályázati program kapcsán realizált részletes digitális vonatkozású pedagógiai céljaink
az IKT-eszközök és módszerek által:
- A tanulók érdeklődésének felkeltése,
- A tanulói ismeretek, készségek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése,
- Az önálló tanulásra, ismereteik gyarapítására irányuló igény, motiváció és
eszközrendszer támogatása,
- A természettudományos tantárgyak iránti tanulói motiváció erősítése, műszaki és
informatikai pályaorientáció segítése,
-

A

tanulók

a

kommunikációs,

szövegértési,

kompetenciáinak fejlesztése,
- A pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése.
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dramaturgiai

és

informatikai

Csomag megnevezése

Óra/foglalkozás megnevezése

Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a
LEGOR StoryStarter csomag alkalmazásával

magyar nyelv és irodalom

Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a
LEGOR StoryStarter csomag alkalmazásával

magyar nyelv és irodalom

LEGOR eszközökkel támogatott konstruktív
pedagógiai módszerek a matematika
oktatásában – alsó tagozat

matematika

GEOMATECH – Élményalapú, interaktív,
digitális matematika feladat- és
tananyagrendszer felső tagozatosok számára

matematika

5.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek
vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények
között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, illetve
megszüntetését. Ennek érdekében az alábbiakra törekszünk:
●

az esélyt teremtő támogató lépések megtétele a nevelőoktató munka minden területén, az
egyenlő bánásmód elvének érvényesítésével,

●

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási hiányainak
kompenzálása, bevonása az iskolai és iskolán kívüli programokba,

●

a lemorzsolódás csökkentése, illetve megelőzése,

●

az

oktatás

hatékonyságának

növelése

érdekében

kompetencia

alapú

oktatás

megvalósítása,
●

megfelelő pályaorientációval a sikeres pályaválasztás elősegítése,

●

együttműködés erősítése a szülői házzal.

A fenti feladatok összefogását az intézményvezető által megbízott gyermek-és ifjúságvédelmi
felelős végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A helyzetfelmérésekben az intézmény gyermekés ifjúságvédelmi felelőse, a fejlesztő/gyógypedagógus és az osztályfőnökök vesznek részt.
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulók problémáinak kompenzálását és az esélyegyenlőség
előmozdítását az iskola minden tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza:
● beiratkozásnál,
● tanításban, ismeretközvetítésben,
● a gyerekek egyéni fejlesztésében,
● az értékelés gyakorlatában,
● tanulói előmenetelben,
● dicséret, elismerés gyakorlatában,
● a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában,
● a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében,
● a továbbtanulásban, pályaorientációban,
● a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében,
● a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és
társadalmi környezettel.
A 20/2012. (VIII..31.) EMMI rendelet 7. § (1) bk) bekezdése által előírt a nemzetiséghez nem
tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló
tananyag az 5. sz. Mellékletben található.
5.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
Iskolánk alapvető célja, hogy minden tanítványunk saját lehetőségének optimumáig jusson el
erkölcsi, értelmi, érzelmi és testi fejlődésében. Pedagógiai munkánk szerves része,
nélkülözhetetlen eleme az ellenőrzés és értékelés. Kiindulópontnak tekintjük a követelmények
egyértelmű és világos megfogalmazását, valamint a kerettantervben megfogalmazott a
műveltségi területeken megjelenő kiemelt fejlesztési feladatokat.
Mindezek érvényesülése érdekében az ismeretek számonkérése, a tanulók pedagógiai értékelése
és minősítése iskolánkban egységes elvek alapján folyik. Az értékelés során a tanulói
teljesítmény összességét vesszük figyelembe, hogy megközelítően hű képet lehessen kapni
tudásbeli gyarapodásukról, képességük megfelelő szintű emelkedéséről.
A beszámoltatás, számonkérés formáit, az értékelés és minősítés módozatait tekintve nagy a
pedagógusok szabadsága, de bizonyos alapelveket, elvárásokat minden nevelőnek be kell
tartania.
Iskolánk valamennyi pedagógusának feladata
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● a tantárgyi követelményrendszer egységes értelmezése (a NAT alapján a kerettanterv
határozza meg),
● folyamatos ellenőrzés és az önértékelés alkalmainak biztosítása,
● az objektív, ugyanakkor segítő szándékú és nevelő hatású értékelés.
5.9.1 Az értékelés célja
● a tanulók minősítése,
● személyiségfejlesztés,
● visszajelzés a szülőnek, a pedagógusnak a tanuló tudásáról és az esetleges,
hiányosságokról,
● sarkalljon további erőfeszítésekre, segítse a helyes önértékelés kialakulását,
● segítse elő a rendszeres munkavégzés és felelősségtudat kialakítását, az aktív tanulást.
Az iskola helyi tantervében előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak
jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati
tevékenysége alapján ellenőrzik. Beszámoltatáskor nem minden esetben szükséges hozzárendelni
az ötfokú értékelési skála valamelyik számszerű értékét. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben
tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
5.9.2 Az értékelés elvei
● legyen világos, az érintettek számára egyértelmű,
● igazságos, pontos, konkrét, személyre szabott, szükség esetén méltányos,
● rendszeres, kiszámítható, megbízható,
● ösztönző, módszertanilag változatos,
● vegye figyelembe a tantárgy sajátosságait,
● vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, fejlődését,
● a minősítési rangsorolás érdekében viszonyítani kell a standardhoz,
● a fejlesztés érdekében fejezze ki a tanuló önmagához viszonyított előrehaladását,
● bizalomra épüljön, természetes kísérője legyen a tanulási folyamatnak, ne kísérje
túlzottan feszült légkör.
Ezen elvek jelentenek viszonyítási alapot, és fejlesztik a tanulók ítélőképességét, amely saját
munkájuk eredményeinek és kudarcainak felismeréséhez szükséges.
A tanulói teljesítmények értékelésében a hagyományos ötfokozatú skálát (kvantitatív értékelés),
valamint szöveges (kvalitatív) értékelést alkalmazunk. Az osztályzat a helyi tantervben rögzített
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követelmények teljesítésének a félévi, ill. a tanév végére elért szintjét tükrözi. Az év végi
osztályzatot az év közben kapott érdemjegyek alapján kell minősíteni. A tanuló év végi
osztályzatai alapján a nevelőtestület dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről. A tanuló az
iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket az adott
évfolyamon minden tárgyból teljesítette.
A tanuló tanulmányi előmenetelét az erre a célra rendszeresített nyomtatványokban - papír/elektronikus - (napló, ellenőrző, bizonyítvány, törzslap) rögzítjük. A tantárgyi teljesítmények
értékeléséről a szülőket rendszeresen és érdemben tájékoztatjuk. A kritikus teljesítményt elérő
tanulók szüleit negyedévenként, valamint félév, ill. év vége előtt, időben, figyelemfelhívó,
figyelmeztető céllal külön is tájékoztatjuk.
A megbízható értékelési rendszer alapfeltétele, hogy az iskola tantárgyanként kidolgozott,
részletes követelményrendszerrel dolgozzon. Az alapkövetelmény az a szükséges tudás, amely a
továbbhaladás

feltétele.

Tartalmi

alapja

a

kerettanterv

követelménye.

Az

ismeretek

számonkérésének követelményeit az iskola helyi tanterve tartalmazza tantárgyanként. Az
értékelés során a mért tanulói teljesítményeket ehhez viszonyítjuk.
5.9.3 Az értékelés típusai az értékelés funkciói alapján
- Helyzetfeltárás

diagnosztikus értékelés
-

Fejlesztés-formálás



formatív értékelés

-

Lezárás-minősítés



szummatív értékelés

5.9.3.1 A diagnosztikus értékelés
Helye: az oktatási folyamat valamely szakasza (új tanév, új tantárgy, új témakör, stb.) előtt.
Funkciója: helyzetfelmérés, diagnózis, döntés-előkészítés. Célja elsősorban annak a felderítése,
rendelkeznek-e a tanulók az újabb egység teljesítéséhez szükséges előzetes tudással, illetve
milyen feltételekkel kezdik a nevelés-oktatás adott szakaszát. A keletkező információ elsősorban
a tanárnak szól. A diagnosztikus értékeléssel további besorolási döntéseket alapozhatunk meg,
főként annak érdekében, hogy kialakítsuk az egyénre, illetve a csoportra szabott nevelési-oktatási
stratégiánkat.
5.9.3.2 A formatív (formáló, folyamatos) értékelés
Helye: az oktatási folyamat közben.
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Funkciója: alapvetően a folyamat közbeni irányítást, segítést, visszacsatolást és motiválást tűzi ki
célul. Nem minősítést, ítélkezést jelent, hanem egyrészt a tanulási sikerek megerősítését, másrészt
a tanulási hibák és nehézségek feltárását. A tanulók és a tanárok is visszajelzést kapnak az
önkorrekcióhoz.
5.9.3.3 A szummatív értékelés
Helye: az oktatási folyamat valamely egységének a végén.
Funkciója: alapvetően egy-egy nevelési-oktatási szakasz záróaktusa, célja az összegzés, a záró
minősítés.

5.9.4 A számonkérés követelményei
● a számonkérés legyen rendszeres, folyamatos, megfelelően előkészített, kiszámítható,
azonos feltételeket teremtő,
● az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó,
● vegye figyelembe a helyi tantervben meghatározott követelményeket,
● a mérni kívánt területre vonatkozzon,
● legyen folyamatos, megkövetelve ezzel a rendszeres tanulást,
● teljesüljön a szóbeli, írásbeli és gyakorlati számonkérés megfelelő aránya,
●

számonkérés nem lehet fegyelmező jellegű,

● vegye figyelembe a szakértői javaslatot, ha a tanuló sajátos nevelési igényű illetve
beilleszkedési, tanulási, magatartási zavara van.
Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében minél
többször – félévenként legalább egyszer – ellenőrizzük a követelmények elsajátítását szóbeli
felelet formájában. Ennek érdekében minden tanuló félévenként legalább egyszer felel szóban.
5.9.5 A szóbeli beszámoltatás iskolánkban használatos formái
● frontális számonkérés az óra közben,
● szóbeli felelet - az előző óra, órák anyagából,
● a házi feladat számonkérése. Ezzel a módszerrel a tanulókban tudatosodhat az otthoni
munka fontossága, hasznossága, célszerűsége, és rendszerességre neveljük őket. Azok a
tanulók, akik becsületesen megoldják a házi feladatokat, a számonkérés ilyen
megszervezése esetén megfelelő sikerélményhez, elismeréshez juthatnak.
● kiselőadás, tanulói kísérlet, memoriter, gyűjtőmunka.
81

5.9.6 Az írásbeli beszámoltatás iskolánkban használatos formái
● feladatlap, teszt kitöltése, önálló megoldása, tanulói kísérlet jegyzőkönyve,
● írásbeli felelet, dolgozat írása - kisebb tanítási egység (néhány óra) anyagából,
● témazáró dolgozat írása - nagyobb tanítási egység átfogó számonkérése,
● tanév eleji bemeneti mérés - diagnosztizáló jelleggel az előzetes tudás feltérképezése
miatt,
● év végi felmérő, kimeneti mérés, szintfelmérők - annak mérése, hogy tanulóink egy tanév
vagy egy tanulmányi időszak követelményeit hogyan sajátították el.

5.9.7 Az írásbeli beszámoltatás rendje
● A témazárók lehetőség szerint, a szintfelmérők mindenképpen egységesek (azonosak) egy
adott évfolyamon.
● A tanulók 10 munkanapon belül megkapják a kijavított dolgozatokat.
● A feladatok a kerettanterv követelményei alapján állítandók össze. A tanulási
nehézségekkel küzdő diákok esetében is a kerettanterv követelményei az irányadók.
Számukra az

írásbeli

számonkérések során a feladat

elvégzésére adott

idő

meghosszabbítható. A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknél
szükség esetén speciálisan az ő számukra összeállított, sajátos tanulási nehézségeiket
figyelembe vevő szintfelméréseket íratunk.
● Az írásbeli számonkérési formáknál az értékelés pontozással történik. Feladatonként előre
megállapított pontszámok alapján értékelünk. Az elért összpontszámot a lehetséges
(maximális) pontszámmal arányítjuk (százalékoljuk), az érdemjegyet pedig a tantárgy
sajátos követelményeinek figyelembevételével alakítjuk ki.
5.9.8 Az írásbeli beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének eszközei, korlátai
Eszközök:
● nyomtatásban megjelent központi feladatlapokkal és javítókulccsal,
● tankönyvkiadók, mérési központok ajánlott, adaptált eszközeivel,
● helyileg összeállított tantárgyi feladatsorokkal, tesztekkel.
Korlátok:
● a témazáró feladatlap íratását összefoglaló órának kell megelőznie,
● a dolgozatírás tényét legkésőbb egy héttel előtte be kell jelenteni,
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● ugyanazzal a tanulóval, tanulócsoporttal egy nap két tantárgyi témazáró feladatlapnál több
nem íratható.
5.9.9 A tanulók értékelésének, minősítésének formája
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:
● Az első évfolyamon év közben jelekkel és/vagy szöveggel értékelünk, félévkor és év
végén, minden tantárgy esetében szöveges értékelést alkalmazunk, törvényi előírás
szerint. A tanulók munkáját félévkor az osztálynaplóban található nyomtatvány, év végén
az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lap segítségével minősítjük. (ld.: szöveges
értékelés alsó tagozaton)
● A második évfolyamon minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel értékelünk. A
tanulók munkáját félévkor az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lap segítségével, a
tanév végén pedig osztályzattal minősítjük. (ld.: szöveges értékelés alsó tagozaton)
● 3-8. évfolyamon minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel értékelünk. A félévi
osztályzatot az első félév során szerzett érdemjegyek és tanulmányi munka, az év végi
osztályzatot az év közbeni érdemjegyek és tanulmányi munka alapján kell meghatározni.
5.9.10 A tanulók tudásának értékelésében az érdemjegyek betöltött szerepe, súlya
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból
egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a
témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy
érdemjeggyel kell értékelni. Az érdemjegy szerepe, súlya a számon kért tananyag mennyiségétől
és minőségétől függ. Az e-napló súlyozott beállítású jegyei (témazáró dolgozatok 200 %) kétes
esetekben döntő szerepet játszanak. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tantárgyat
tanító nevelő értesíti az e-naplón keresztül.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők
● jeles (dicséret): szaktanár döntése alapján; ha valamennyi jegye ötös mindkét félévben
és/vagy kiemelkedő versenyeredménnyel rendelkezik;
● jeles (5): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását
alkalmazni is képes;
● jó (4): ha a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit, kisebb
bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását;
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● közepes (3): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként
felszínesen és több hibával teljesíti, tanítói/tanári segítséggel tudja alkalmazni tudását;
● elégséges (2): ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz
nélkülözhetetlenül szükséges ismereteit sajátította el. Kizárólag tanítói/tanári segítséggel
képes önálló feladatvégzésre;
● elégtelen (1): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit sem sajátította el, nem
rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, tanítói/tanári
segítséggel sem képes az önálló feladatvégzésre.
Szummatív értékeléskor a tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése
érdekében az elért összpontszámot a lehetséges (maximális) pontszámmal arányítjuk
(százalékoljuk). Az érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a
szaktárgyat tanító nevelők:
90-100 %

jeles

(5)

75-89 %

jó

(4)

50-74 %

közepes

(3)

30-49%

elégséges (2)

0-29%

elégtelen

(1)

Értékeléskor a tantárgyi sajátosságoknak megfelelően történik az érdemjegyekre történő átváltás,
amit az iskola helyi tanterve tartalmaz tantárgyanként.
Adaptált, központi mérőanyagokkal történő méréskor azok javasolt értékékelését is átvesszük, ha
kapunk hozzá javítási és értékelési útmutatót.
5.9.11 Szöveges értékelés alsó tagozaton
Az első osztályba kerülő gyermekek más-más családi háttérrel rendelkeznek, különböző
óvodákból érkeznek, így eltérő szokásokat hoznak magukkal. Az alakuló közösség legfontosabb
feladata

saját,

értékorientált

szokásrendjének

kialakítása,

értékelési

szempontjainak

megfogalmazása. A közösen kialakított szabályokkal megtanulnak azonosulni a gyerekek, így
azokat könnyebben betartják. Ebben a folyamatban fontos feladata van a tanítónak, hisz az első
osztályba lépő gyereknek személyiségével mintául szolgál. A gyermek életkori sajátosságaihoz
alkalmazkodva jutalmakat kap, ezek lehetnek akár matricák, jelek, gesztusok, dicsérő szavak. A
jutalmazás, dicséret módját gyakran változtatjuk, hogy ne váljon egyhangúvá, unalmassá,
megszokottá. Így folyamatosan fenn tudjuk tartani az érdeklődést.
84

Szöveges értékeléssel a tanulók először mindennapi munkájuk során találkoznak. A tanító a
füzetükbe írja bátorító, segítő megjegyzéseit, jeleit.
Az értékelés tartalmazza a gyermekek:
−

a tantárgyakban nyújtott teljesítményét,

−

a gyermekek képességeinek, készségeinek szintjét, állapotát, fejlődését,

−

magatartását, szorgalmát.

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola által használt szöveges értékelések adatbankja az 1. sz.
Mellékletben található.
5.9.12 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket
sikeresen teljesítette. Az iskola intézményvezetője a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal
engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt
évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.
A tanuló az iskola intézményvezetőjének engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is
teljesítheti.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az
„elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
Ha a tanuló a második - nyolcadik évfolyamon, tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez
elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet.
A második - nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi
osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha:
− az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (egyéni
munkarend esetében valamennyi tantárgyra vonatkozóan, egyéb esetben néhány
tantárgyra vonatkozóan, amennyiben a tanuló egyéni adottságai azt indokolják);
− az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;
− ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen


kétszázötven tanítási órát,
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egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a
tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy
osztályozóvizsgát tegyen.
5.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
5.10.1 A házi feladat célja
● A házi feladat fontos része a tanítási-tanulási folyamatnak, hiszen az iskolában szerzett
ismeret begyakorlását, rögzítését szolgálja, ezáltal kerül át a hosszú távú memóriába.
● Elősegíti, hogy a tanuló az ismereteit újabb körülmények, feltételek megléte esetében is
alkalmazni tudja.
● A tanulók optimális és fokozatos terhelésének biztosítása.
●

A képességek, érdeklődések maximális figyelembe vétele; különös tekintettel a
differenciálásra.
5.10.2 Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

A nevelőtestület döntése alapján az otthoni felkészüléshez a következő típusú házi feladatok
adhatók:
●

írásbeli házi feladat

●

szóbeli házi feladat (tananyag vagy vers, memoriter)

●

gyűjtő-, illetve kutatómunka

●

esszé

●

projekt

●

tárgyak, alkotások készítése

●

csoportos munkák

●

prezentáció

●

stb.

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
szabályozásánál egy átlagos felkészültségű és képességű tanuló napi iskolai terhelését és heti
iskolai rendjét vettük figyelembe. Az általunk meghatározott elvek és korlátok figyelembe veszik,
hogy a tanuló pihenése és szórakozása két tanítási nap között, illetve a hétvégeken és a
szünidőben is biztosítva legyen.
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A házi feladat nem lehet büntető jellegű.
Az otthoni tanulási idő (írásbeli-, szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30
percet vehet igénybe egy tantárgyból. A napközi, illetve tanulószobai foglalkozás időtartama alatt
(tehát 16 óráig) elvégezhető legyen. Ez érvényes a pénteki napra is, tehát a hétvége és az ünnepek
a pihenés, játék, sport, szórakozás ideje legyen.
A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük
alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
A házi feladatra jegyet csak indokolt esetben adunk. A kiemelkedően színvonalas felkészülést
azonban ötössel jutalmazhatjuk.
A házi feladatok feladásánál a következőkre kell tekintettel lennie a pedagógusnak:
● A házi feladat az otthoni gyakorlást, valamint a tanórán elsajátított ismeretek elmélyítését kell
szolgálja.
● A tanulók számára egyértelműen legyenek kijelölve (táblára felírni, osztály leckefüzetébe
beírni/e-naplóba bejegyezni) és lehetőség szerint ellenőrizzük, hogy az a tanulók által
rögzítésre került-e (füzetbe, könyvbe beírva, kijelölve).
● Feladására a tanulók képességei alapján differenciáltan is sor kerülhet (a gyengébb képességű
tanulóknak elsősorban rutin jellegű, begyakorlást, rögzítést szolgáló feladatokat, míg a jobb
képességűeknek összetettebb feladatokat adhatunk).
● Mennyiségénél figyelembe kell venni a tanulók órarendjét és más tantárgyakból már kijelölt
házi feladatok mennyiségét.
● Szóbeli házi feladatnak csak olyan tananyag adható, amely a tanórán feldolgozásra került (a
tanulást segítő vázlat készült hozzá/ a lényeg pl. aláhúzással kiemelve lett/, stb.).
● Az írásbeli házi feladat tartalma kapcsolódjon a tanóra anyagához.
● Versek, memoriterek tanulására minimum egy hét álljon rendelkezésre.
● A gyűjtő- illetve kutatómunkát igénylő házi feladatoknál előzetesen tájékozódjon a
pedagógus, hogy ténylegesen megvalósítható-e a kijelölt feladat; az ilyen jellegű házi
feladatok elkészítésére minimum három nap álljon rendelkezésre.
● Lehetőséget biztosítunk szorgalmi és önként vállalt házi feladatok elkészítésére.
● Tanév közbeni több napból álló szünidőre (őszi, téli, tavaszi szünet) csak indokolt esetben
adható a tanulók heti órarendjét követő házi feladatokon kívül más házi feladat.
● Nyári szünetre nem adható házi feladat (kivétel: kötelező olvasmány).
● Hétvégére elsősorban gyakorlást szolgáló házi feladatokat adunk.
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5.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Iskolánkban felső tagozaton csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. A matematika, a
magyar nyelv és irodalom tantárgyakat esetében szükség esetén és lehetőség szerint alkalmazzuk
a csoportbontást. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a
kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
− Idegen nyelvből, esetenként matematikából és magyar nyelvből a tanulók teljesítménye
szerint alkalmazunk csoportbontást, a nagyobb hatékonyság és az igények jobb kielégítése
érdekében. Iskolánk akkreditált tehetségpont, ezért fontos a tehetségek minél többoldalú
fejlesztése. Másrészről a hátránykompenzációt segíti a tanulók folyamatos egyéni
korrekciója.
− Alsó tagozaton idegen nyelvből külön csoportot alakítunk a 4. évfolyamot megelőzően
szakkörre járó és a teljesen kezdő tanulók részére.
A választható tantárgyak/foglalkozások esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy
megjelöljék, mely foglalkozásokon kívánnak részt venni. A választásukat a tanulók és a szülők
aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelést és a mulasztást úgy kell
tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A tanulóknak – az iskola személyi
állományának megfelelően – korlátozott lehetőségük van a pedagógusválasztásra.

5.12 Egész napos iskolai nevelés-oktatás
19. § (1) Egész napos iskolai nevelés-oktatást akkor szervezhet az általános iskola, ha szükség
esetén másik osztály indításával, ha pedig ez nem oldható meg, az érintett tanuló, kiskorú tanuló
esetén a szülő egyetértésével a tanuló másik iskolába történő átvételével gondoskodnak annak a
tanulónak az ellátásáról, aki - kiskorú tanuló esetén, akinek a szülei - nem kívánja ezt az ellátást
igénybe venni. 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. Az iskola a pedagógiai programját
az Nkt. 26. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján készíti el.
(3) Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében kell biztosítani
a) a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez,
b) a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást azon
tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag
értelmezési problémájával küzdenek,
c) a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását.
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(4) A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése esetén is biztosítania
kell az ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazon tanulók számára, akik a külön
jogszabályban

foglalt

feltételeknek

megfelelnek.

A

fenntartónak

az

intézményvezető

közreműködésével meg kell teremtenie továbbá a feltételeket a tankönyvek, füzetek és más
tanulói felszerelések biztonságos iskolai tárolásához.
5.13 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
Iskolánkban a tanulók fizikai állapotának mérésére a NETFIT mérőeszközt használjuk. A
teszteken elért eredményeket értékelő táblázatban rögzítjük. Atlétikából, labdajátékokból,
szertornából végzünk felméréseket, ezeken a sportági technikát értékeljük. Félévenként jeles
érdemjeggyel jutalmazzuk a rendszeres sporttevékenységeket végzőket (edzőkkel egyeztetve),
valamint a jó versenyeredményt elérőket, illetve az iskolán kívüli aktivitást.
5.14 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
5.14.1 Egészségnevelési alapelveink
- Olyan feladatok és programok meghatározása, amelyek segítik a tanulókat a testi és lelki
harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában.
-

Fejlessze az életvezetési képességeket, az egészségtudatosságot.

-

Alakítsa a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.

-

A tanulóink ismerjék meg az egészségkárosító tényezőket és azok veszélyeit.
Készítsük fel a tanulóinkat a stressz hatások feldolgozására.

-

Éljenek a mindennapi testedzés adta lehetősségekkel.

-

Az egész személyiséget átható-mentálhigiénés nevelés.

(Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat részletesen lásd: 4.3)
5.14.2 Környezetnevelési alapelveink
A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük megismerésére,
alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az azok elleni tudatos
fellépésre. Az emberi környezethez hozzá tartozik mind a természetes, mind az épített és
társadalmi környezet. Ezért a környezeti nevelésünk alapelve a természeti, társadalmi és technikai
környezet értékeit megbecsülő fiatalság nevelése. Nevelésünk során kialakítjuk a gyerekekben
azokat az új környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, formákat, amelyek
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segítségével a társadalom környezetért felelős személyiségévé válhatnak. Ezért fontos biztosítani
mindenki számára azt lehetőséget, hogy elsajátíthassa a környezet megvédéséhez szükséges
tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget.
5.14.3 Fenntartható fejlődés erősítése
A környezeti nevelés a fenntartható fejlődés feltételeinek megvalósítását szolgálja. Olyan
fejlődést, mely a jelen szükségleteit kielégíti anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékeinek
esélyeit.
5.14.4 Környezetünk védelme
A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az ember felismeri a
természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönösségét, helyét és szerepét a környezeti
rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezeti magatartási és életviteli mintákat,
melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségeivé válnak.
E cél eléréséért biztosítanunk kell tanulóink számára azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassák a
pozitív

érzelmi

hozzáállást,

elkötelezettséget,

a

környezet

megvédéséhez

szükséges

értékrendszert, készséget, tudást.
5.14.5 Rendszerszemléletű környezetlátás
A környezeti nevelésnek rendszerszemléletűnek kell lennie, hiszen környezetünkben minden
mindennel összefügg, ez lehetőséget ad több tudományterület összekapcsolására is.
A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, mely nem korlátozódik csak az iskolára, az élet
más színterein is megjelenik.
5.14.6 Problémamegoldó szemlélet
A környezeti nevelésnek a valós életben kell gyökereznie. Helyi problémákra és azok
megoldására természeti, társadalmi jellemzők megismerésére kell támaszkodnia. Ezek megoldása
közben láttatja meg a globális összefüggéseket. A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a
környezeti nevelés fontos célja az együttműködésre nevelés, az egymásra figyelés, egymás
elfogadása, a társadalomba való beilleszkedés képességének fejlesztése.
Mivel a jövő ökológiai problémái előre sok esetben nem láthatóak, ezért fontos az
problémamegoldó gondolkodás, kreativitás képességének kialakítása és fejlesztése.
5.15. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
5.15.1. A magatartás és szorgalom értékelésének elvei
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Mind a magatartás, mind a szorgalom értékelése a tanulói személyiség alakításának, a tudás
megszerzésére irányuló tevékenység segítésének eszköze.
A tanuló magatartását és szorgalmát osztályzattal értékeljük:
● az iskolában és az iskolai programokon tanúsított kulturált viselkedést a
felnőttekkel és társakkal,
● valamint a közösségben és a közösségért végzett munkát.
5.15.2 Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei
Példás (5) az a tanuló, aki a házirendben megfogalmazott nevelési követelményeknek, közösségimagatartási szabályoknak eleget tesz, azok betartására másokat is ösztönöz. Tanórán és tanórán
kívül példamutatóan, rendesen viselkedik. Kötelességtudó, feladatait teljesíti. Önként vállal
feladatokat és azokat teljesíti. Tisztelettudó; társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben
udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik. Az osztály és az iskolai közösség életében
aktívan részt vesz. Óvja és védi az iskola felszereléseit, a környezetet. Nincs igazolatlan
mulasztása, fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben.
Jó (4) az a tanuló, aki a házirendet betartja; neveltségi szintjében, társas kapcsolataiban van némi
hiányosság, de ezek kijavítására törekszik. Társaival és a felnőttekkel viselkedése és hangneme
megfelelő, segítőkész, jóindulatú. Fegyelmezési problémák viselkedésével ritkán és csak kis
mértékben merülnek fel. Feladatokat ritkán vállal, a rábízottakat teljesíti; az osztály vagy az
iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt. Nincs igazolatlan mulasztása,
fegyelmi fokozata legfeljebb osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztető.
Változó (3) az a tanuló, aki az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; a tanórán
vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül. Iskolai magatartásában több - kevésbé
súlyos - fegyelmezési probléma adódik. Feladatait nem teljesíti minden esetben; előfordul, hogy
társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; a felnőttekkel, s társaival szembeni
magatartása időnként kifogásolható; a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik;
osztályfőnöki intője van. Van igazolatlan hiányzása.
Rossz (2) az a tanuló, aki a házirend előírásait sorozatosan megsérti; feladatait egyáltalán nem,
vagy csak ritkán teljesíti. Magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; társaival, a felnőttekkel
szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik. Goromba, fegyelmezetlen, közönséges
durva megjegyzéseivel, közbeszólásaival rombolóan hat a közösségre. Viselkedése romboló
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hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza. Több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve
van osztályfőnöki intője vagy ennél magasabb fokú büntetése. Van igazolatlan mulasztása.
5.15.3 A szorgalom értékelésének elvei
A tanuló szorgalmát osztályzattal értékeljük a képességeknek megfelelő tanulmányi munka, a
felkészültség, a tanórai aktivitás, valamint a felszerelés megléte alapján.
5.15.4 Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei
Példás (5) az a tanuló, aki képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi. A tanórákon aktív, szívesen vállal
többlet feladatokat is, és azokat elvégzi. Munkavégzése pontos, megbízható. A tanórán kívüli
foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz. Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a
tanítási órákra mindig elhozza. A tanítási órákra legjobb képességei szerint mindig pontosan
felkészül, ott figyel, érdeklődik, és erre ösztönzi társait is.
Jó (4) az a tanuló, aki képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt
nyújt, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik. A tanórákon többnyire aktív; a tanítási munkába
bekapcsolódik. Az önképzésben részt vesz; segít társainak. Többlet feladatot, tanórán kívüli
foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen
jellegű megbízatást teljesíti. Taneszközei tiszták, rendezettek, csak elvétve hiányosak.
Változó (3) az a tanuló, akinek: tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől; tanulmányi
munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti. Felszerelése, házi
feladata gyakran hiányzik; érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja. Önálló
munkájában figyelmetlen, hullámzó, szétszórt, rendszertelen. A tanórán többnyire csak
figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik; a tanítási órákon alkalmanként passzív, önellenőrzése
hiányos.
Hanyag (2) az a tanuló, aki képességeihez, körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi
fejlődése érdekében; az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. Eredménye
képességein aluli; tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. Feladatait folyamatosan
nem végzi el. Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; nem készül fel a tanítási órákra.
Megbízhatatlan, önállótlan, közönyös; passzív. Rendetlen, hanyag munkájával másokra is rossz
hatással van; a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak
ellenszegül. Félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
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5.15.5 Félévi és év végi minősítés, osztályzat kialakítása
A tanuló önértékelésének figyelembe vételével, az osztályfőnök kialakítja javaslatát, majd az
osztályban tanító pedagógusok testülete megvitatja azt, és döntést hoz.
5.16. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei
5.16.1 A tanulók dicséretével és büntetésével összefüggő elvek
Az iskola dicséretben részesítheti azt a tanulót, aki képességihez mérten
-

példamutató magatartást tanúsít, vagy

-

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy

-

az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy

-

iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön
vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy

-

bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.

5.16.2 Az iskolai dicséret formái
Az iskolában a következő dicséretek adhatók:
-

szaktanári dicséret

-

osztályfőnöki dicséret

-

plébánosi dicséret

-

igazgatói dicséret

-

nevelőtestületi dicséret

Dicséretben részesíthető a tanuló:
-

szaktárgyi teljesítményért,

-

példamutató magatartásért,

-

kiemelkedő szorgalomért,

-

közösségi munkájáért,

-

hitéleti tevékenység,

-

versenyeredményért (sport és/vagy tanulmányi és/vagy művészeti, egyéb)

A kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalomban részesülnek, melyet a tanévzáró
ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.
Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon, illetve előadásokon, bemutatókon,
ünnepségeken eredményesen szereplő tanulók szaktanári dicséretben részesülnek.
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Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon, illetve előadásokon, bemutatókon,
ünnepségeken eredményesen szereplő tanulók szaktanári vagy igazgatói dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséreteket írásba kell foglalni, a naplóba dátummal bejegyezni, és azt a szülő tudomására kell
hozni.
5.16.3 Az iskolai büntetés formái
Az iskola büntetésben részesítheti azt a tanulót, aki
-

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,

-

a házirend előírásait megszegi,

-

igazolatlanul mulaszt,

-

bármely módon árt az iskola jó hírnevének.

Az iskolai büntetések formái:
-

osztályfőnöki figyelmeztetés

-

osztályfőnöki intés

-

osztályfőnöki megrovás

-

igazgatói figyelmeztetés

-

igazgatói intés

-

igazgatói megrovás

-

nevelőtestületi figyelmeztetés

-

nevelőtestületi intés

-

nevelőtestületi megrovás

-

fegyelmi eljárás

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a
vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. A fegyelmezés során is érvényesülnek katolikus
elveink. Soha nem a fegyelmezetlent büntetjük, hanem mindig a fegyelmezetlenséget. Célunk
elérni, hogy azokat a mintákat, melyeket pedagógiai programunk tartalmaz a tanuló is saját maga
számára is értéknek tekintse. A fegyelmezés tehát ne kívülről jövő legyen, hanem belülről
fakadjon fegyelmezettségre –önfegyelmezettségre törekvés formájában.
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A büntetést írásba kell foglalni, az e-naplóba dátummal kell bejegyezni, és azt a szülő tudomására
kell hozni.
A tanuló által az iskolában jogellenesen okozott kárért (szándékosan vagy gondatlanságból
okozott rongálás) a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a tanulónak kell felelnie. A
szándékos rongálás büntetést von maga után.
A büntetési irányelvek a házirendben is szerepelnek.

6. A
PEDAGÓGIAI
PROGRAM
ÉRVÉNYESSÉGÉVEL,
MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB
INTÉZKEDÉSEK
A Pedagógiai Program érvényessége
Ezen pedagógiai program elfogadásával a 2016-ban készült pedagógiai program (2016. június
30.) érvényét veszíti. Ezen pedagógiai program 2020. 09. 1. napjától visszavonásig van
érvényben.
A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítását kezdeményezheti az iskola bármely pedagógusa, illetve
szakmai közössége, valamint a szülők közösségei is.
A pedagógiai felülvizsgálatát a nevelők testülete minden év június 30. napjáig elvégzi, és
erről jegyzőkönyvet készít.
A pedagógiai program nyilvánossága
A pedagógiai program nyomtatott változata megtekinthető az iskola titkárságán, valamint a
vezetői irodákban. A program elektronikus változata megtekinthető az iskola honlapján.
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7. MELLÉKLETEK
1. sz. Melléklet
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola által alsó tagozaton használt szöveges értékelések
adatbankja
2. sz. Melléklet
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola H2013 alsó tagozatos helyi tanterve
3. sz. Melléklet
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola H2013 felső tagozatos helyi tanterve
4. sz. Melléklet
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja
5. sz. Melléklet
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának
megismerését szolgáló tananyag
6. sz. Melléklet
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos H2020 helyi tanterve
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