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BEVEZETÉS
Borsodszirák már a középkorban is lakott település volt, egy pápai tizedlajstrom az egri
püspökséghez tartozó plébániája miatt már 1261-ben említi. A török korban megsemmisült, de a
;9,,V]i]DGEDQ~MDEHQpSHVOWW|EEV]|ULVPHJ\HJ\ĦOpVKHO\V]tQHYROW1HYH- a Nógrád megyei
KDVRQOy QHYĦ N|]VpJWĘO PHJNO|QE|]WHWpVO - HOĘEE D 0DJ\DU PDMG NpVĘEE D %RUVRG HOĘQHYHW
vette fel.
A helyi iskolát 1785-ben alapították. Miután Bartók Béla ükszüleinek sírhelyét a XX.
V]i]DGN|]HSpQDKHO\LWHPHWĘEHQIHOIHGH]WpNMHOHQWĘVV]HUHSHWNDSRWWD]HQHLRNWDWiV$]-es
pYHNWĘO-RV]WiO\RVWDJLVNRODNpQWPĦN|G|WWEROGYDLN|U]HWN|]SRQWWDO
1991. január 1-jei hatállyal a helyi önkormányzat önálló intézményt alapított Általános
0ĦYHOĘGpVL.|]SRQWQpYHQ$]LVNRODPiUHOĘ]ĘOHJLV%DUWyN%pODQHYpWYLVHOWHGH-WĘOH]D]
ÁMK nevében is megjelent.
Az iskola 2013. január 1-MpWĘO D] (GHOpQ\L 7DQNHUOHWKH] Wartozik, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ tagintézményeként funkciónál.

Az iskola társadalmi környezete:
%RUVRGV]LUiN D] RUV]iJ JD]GDViJLODJ HJ\LN OHJKiWUiQ\RVDEE KHO\]HWĦ UpJLyMiEDQ IHNV]LN
Az 1990-es években a megnövekedett munkanélküliség sok családot hozott nehéz helyzetbe,
HOĘLGp]YHD]pOHWV]tQYRQDOMHOHQWĘVFV|NNHQpVpW
$V]RFLiOLVN|UOPpQ\HNURPOiVDPLDWWDV]OĘNNO|Q|VHQDPXQNDQpONOLV]OĘNLGHMN
pV HQHUJLiMXN QDJ\ UpV]pW D PHJpOKHWpVKH] V]NVpJHV DQ\DJLDN HOĘWHUHPWpVpUH IRUGtWják. A
PHJYiOWR]RWW N|UOPpQ\HN HOVĘVRUEDQ D] DODFVRQ\ LVNRODL YpJ]HWWVpJĦHN D V]DNPiYDO QHP
UHQGHONH]ĘN HOKHO\H]NHGpVL OHKHWĘVpJHLW HVpO\HLW FV|NNHQWHWWH PLQLPiOLVUD $] iWODJRVQiO LV
lényegesen hátrányosabb helyzetben van a roma etnikumhoz tartozó népesség, mivel a megélhetési
OHKHWĘVpJHNURPOiVDDURPDFVDOiGRNHVHWpEHQPpJQDJ\REEDUiQ\~1pKiQ\NLYpWHOWĘO HOWHNLQWYH
M|YHGHOPNDFVDOiGLSyWOpNEyOMiUDGpNEyOpVVHJpO\HNEĘOiOO
eOHWYLWHON PHQWDOLWiVXN VDMiWRV V]RNiVDLN D NHOOĘ LVNROi]RWWViJ KLinya mind hatással
YDQQDND J\HUPHNHNV]HPpO\LVpJpQHNIHMOĘGpVpUH+DOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWN D]LVNROiEDQ
LV PHJPXWDWNR]LN pV H] MHOHQWĘV KDWiVVDO YDQ D] LVNROiEDQ IRO\y QHYHOĘ-oktató munkára. A
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FVDOiGEyODN|UQ\H]HWEĘOKR]RWWQHJDWtYPHJQ\LOYiQXOiVok egyre nehezebb helyzetet teremtenek. A
V]RFLiOLV KHO\]HW SRODUL]iOyGiVD D KiWUiQ\RV KHO\]HWĦHN V]iPiQDN Q|YHNHGpVH pUH]KHWĘ D
gyermekek viselkedésén, tanulmányi fegyelmén.
$] LVNROD QHP WXGMD NL]iUQL D NtYOUĘO M|YĘ QHJDWtY KDWiVRNDW 3HGDJyJLDL HV]Nözökkel
PHJNtVpUOLXJ\DQKDWiVXNDWWRPStWDQLEiUH]MHOHQWĘVV]HOOHPLHQHUJLiWN|WOHPpJVHPWXGMDHOpUQL
a kívánt hatást. Ezt a hátrányos helyzetet igyekszik az iskola részben csökkenteni, szervezett iskolai
és iskolán kívüli programokkal pótolni.
A gyHUPHNHNLUiQWpU]HWWIHOHOĘVVpJDWXGiVEDDWXGiVWN|]YHWtWĘSHGDJyJXVRNEDYHWHWWKLW
pVDV]OĘNWiPRJDWyVHJtWVpJHOHKHWJDUDQFLiMDHJ\SHGDJyJLDLODJiWJRQGROWV]OĘNiOWDOLJpQ\HOW
program megvalósításának.
Olyan pedagógiai programot szeretnénk megvalósítani, amelynek mottója:

Ä$PHJV]HU]HWWWXGiVKDWDORPDPHJV]HU]HWWWXGiV|U|P´
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A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola küldetésnyilatkozata
Å$J\HUPHNLOpOHND]DWDEXODUDVDDPHO\UHDM|YHQGĞWtUMiNIHODWDQtWyNµ
(Juhász Gyula)
7DQWHVWOHWQNDN|YHWNH]ĘHOYHNHWYDOOMD
x

Az iskolában a gyermek érdeke a legfontosabb.

x

Nagyon fontos a lelkiismeretesen végzett munkaV]DNWDQiULpVYH]HWĘLPLQĘVpJEHQHJ\DUiQW

x

.|YHWNH]HWHVVpJDJ\HUPHNHNNHOpVDIHOQĘWWHNNHOV]HPEHQ

x

1pONO|]KHWHWOHQDIRO\DPDWRV|QPĦYHOpVÄpOHWKRVV]LJ´WDUWyWDQXOiVLJpQ\H
.OGHWpVQN RO\DQ V]tQYRQDODV QHYHOĘ-oktató munka biztosítása, ami garanciát jelent a
V]OĘN LOOHWYH J\HUPHNHLN V]iPiUD PLV]HULQW D] LQWp]PpQ\EHQ RO\DQ NpS]pVL V]HUNH]HW
PĦN|GLN DPHO\ LJD]RGLN D NRUV]HUĦ PĦYHOWVpJWDUWDORPKR] ILJ\HOHPEH YHV]L D WDQXOyN
igényeit, valamint a társadalom köznevelési koncepcióját.
Küldetésünk: KRJ\WiYRODQDJ\YiURVRNQ\~MWRWWDOHKHWĘVpJHNWĘOD]LQWp]PpQ\HJ\pQLDUFXODWiQDN
PHJIHOHOĘHQ HOpJtWVH NL D V]OĘN D WDQXOyN pV D IHQQWDUWy LJpQ\HLW WRYiEEi KRJ\ V]LOiUG
DODSPĦYHOWVpJHW EL]WRV DODSNpV]VpJHNHW Q\~MWVRQ D WDQXOyNQDN EL]WRVtWYD V]iPXNUD a
NpSHVVpJHLNQHNPHJIHOHOĘWRYiEEKDODGiVW
.OGHWpVQNKRJ\RO\DQIHMOHV]WĘSURJUDPRNDWEL]WRVtWVXQNDWDQXOyNV]iPiUDDKROD]DOiEEL
irányelvek a meghatározóak:
Érdekeljen a munkád!
Légy önálló!
Vitass meg dolgokat a többiekkel!
Igyekezz az egész osztálynak segíteni!
Különösen a gyengéknek segíts!
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$%RUVRGV]LUiNL%DUWyN%pODÈOWDOiQRV,VNRODM|YĘNpSH
Å$] HPEHUQHN QHP RO\DQ IRQWRV D WpQ\HNHW PHJWDQXOQL (KKH] QLQFV LJD]iQ
V]NVpJH LVNROiUD 0HJWDQXOKDWMD ĞNHW N|Q\YHNEĞO $] RNWDWiV pUWpNH egy liberális
V]HOOHPĬ LVNROiEDQ QHP D VRN WpQ\DQ\DJ PHJWDQXOiVD KDQHP D] DJ\WUpQLQJ DPL
PHJWDQtW~J\JRQGRONRGQLYDODPLUĞODKRJ\D]WDN|Q\YHNEĞOQHPOHKHWPHJWDQXOQL
(Albert Einstein)

1HYHOpVVHONDSFVRODWRVM|YĘNpS
Az intézmény pedagógusainak feladata, hogy figyelemmel kísérje, és vegye észre, hogy a
gyermeket környezetében milyen negatív hatások érik, és azok ellen DPHJIHOHOĘPyGRQWHJ\HQ
$GLiNRNV]iPiUDDGHPRNUiFLDHOVĘLQWp]PpQ\HVOWIRUPiMDD]LVNROD$]LWWV]HU]HWWLVPHUHWHNHW
NpV]VpJHNHW DONDOPD]]D PDMG D IHOQĘWW WiUVDGDORPEDQ .RPRO\DQ NHOO YHQQQN pV VHJtWHQQN D]
HOVĘSUyEiONR]iVRNDW$GLiN|QNRUPiQ\]Dton keresztül jusson el a tanulók véleménye hozzánk!
$ V]HPpO\LVpJ IRUPiOiViQDN IRO\DPDWiEDQ OHJIĘNpSS D] erkölcsi nevelés WHUOHWpQ NLHPHONHGĘ
szerepe van a hitoktatásnak. Mindenképpen számítanunk kell a történelmi egyházak e
V]HUHSYiOODOiViUDQHYHOĘPXQkánkban.
$QHYHOpVKDJ\RPiQ\RVDQIRQWRVWHUOHWHLWPLQGHQWDQWiUJ\NHUHWpEHQiSROQLHUĘVtWHQLV]NVpJHV
ËJ\NDSMRQKDQJV~O\WDQHYHOĘPXQNiEDQDhazaszeretetre, DIHOHOĘVVpJpVN|WHOHVVpJWXGDWUDQHYHOpV
éppúgy, mint az esztétikai nevelés, vagy az egészséges életmódra nevelés.
A környezettudatosságra nevelésnek át kell fognia az alsó tagozatos tárgyak teljes körét, az érzelmi
EHiOOtWyGiV DODNtWiVDDWHUPpV]HWWHO DN|UQ\H]HWWHO YDOy LVPHUNHGpVpVÄN|UQ\H]HWEDUiW´V]RNiVRN
IRUPiOiVD D OHJIĘEE FpO $] HJ\Wtes tevékenységekre alapozva biztosítanunk kell a szociális
tanulás OHKHWĘVpJpWa személyiség- és közösségfejlesztést.
A pedagógiai kultúrát az egyéni bánásmód, a tanuló elfogadása, a bizalom és a szeretet kell, hogy
jellemezze. Fontos feladatunk a másság elfogadása képességének kialakítása tanítványainkban.
&VDNLVLO\HQOpJN|UEHQYiUKDWyKDWpNRQ\QHYHOĘPXQND
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Olyan technikákat, projekteket, módszereket kell alkalmaznunk, melyek a tanulás szervezésének
V]ROJiODWiEDiOOtWYDVHJtWLNPLQGHQQDSRVQHYHOĘ-oktató munkánkat.
A Felzárkóztatás HOĘVHJtWpVH pUGHNpEHQ WiPRJDWQXQN NHOO D KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ J\HUPHNHNHW a
SiO\i]DWLOHKHWĘVpJHNNLKDV]QiOiViYDOPl.: Útravaló- és Iskolatáska program.

2NWDWiVVDONDSFVRODWRVM|YĘNpS

Feladatunk a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása IHMOĘGpVN HOĘVHJtWpVH WDQXOiVL
továbbtanulási esélyeik kiegyenlítése, tehetségük kibontakoztatása.
$]DODSNpV]VpJHNPDJDVV]LQWĦHOVDMiWtWiVDNLHPHOWIHODGDW.O|Q|VHQD]DODSR]yV]DNDV]EDQNtYiQ
nagy figyelmet az olvasás, írás, helyesírás és a matematikai készségek fejlesztése, jó szinten
tartása. Ez alapja és egyben eszköze a további ismeretszerzésnek.
Célunk az élethosszig tartó tanulásra és a csoportmunkára-együttmunkálkodásra való alkalmasság
képességének kialakítása.
Iskolánk pedagógusai a nevelés- oktatás három területét NLHPHONHGĘHQIRQWRVQDNWHNLQWL
¾

tehetséggondozás

¾

hátránykompenzálás-felzárkóztatás

¾

V]DEDGLGĘKDV]QRVHOW|OWpVH-tanuláson kívüli tevékenység
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I. NEVELÉSI PROGRAM
,$QHYHOĘ-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

I. 1. 1 Pedagógiai alapelveink
A BRUVRGV]LUiNL%DUWyN%pODÈOWDOiQRV,VNROiEDQWDQtWySHGDJyJXVRNPLQGHQQDSLQHYHOĘpV
oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni.

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek keretében:
a a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk;
a a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe;
a a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük;
a diákjaLQNHOĘUHPHJLVPHUKHWLNDYHONV]HPEHQWiPDV]WRWWN|YHWHOPpQ\HNHWtJ\WXGKDWMiN
PLWYiUXQNHOWĘON
a minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és
életének egyéb problémáiban;
a az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és
WDQXOyWDQXOypVSHGDJyJXVV]OĘpVSHGDJyJXVSHGDJyJXVpVSHGDJyJXVN|]|WW
 ,VNROiQNEDQ D WDQXOyN WHOMHV V]HPpO\LVpJpQHN IHMOHV]WpVH YDODPLQW D WDQXOyN NRUV]HUĦ
ismereteinek, képességeinek, készspJHLQHN NLDODNtWiVD pV EĘYtWpVH D OHJIRQWRVDEE SHGDJyJLDL
IHODGDW 1HYHOĘLQN V]HOOHPLOHJ HUN|OFVLOHJ pV WHVWLOHJ HJpV]VpJHV QHP]HGpNHW NtYiQQDN QHYHOQL D
UiQNEt]RWWJ\HUPHNHNEĘO
Ennek érdekében:
a DWHUYV]HUĦQHYHOĘpVRNWDWyPXQNDDWDQXOyNDODSNpV]VpJHLWIHMOHV]WLpVV]iPXNUDNRUV]HUĦ
DPLQGHQQDSLpOHWEHQKDV]QRVtWKDWyWRYiEEpStWKHWĘDODSPĦYHOWVpJHWQ\~MW
a iskolánk olyan ± D] HPEHUUH D WiUVDGDORPUD D PĦYpV]HWHNUH D WHUPpV]HWUH D
tudományokra, a technikára vonatkozó ± ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók
PĦYHOWVpJpW YLOiJV]HPOpOHWpW YLOiJNpSN IRUPiOyGiViW pV HOLJD]RGiVXNDW V]ĦNHEE pV
tágabb környezetükben;
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a D] LVNROD RNWDWy WHYpNHQ\pJpQHN FpOMiW D J\HUPHNL V]HPpO\LVpJ V]pOHVN|UĦ IHMOHV]WpVpEHQ
látjuk;
a fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit;
a szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának
becsülete legyen;
a törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre;
a segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót ± PHJHOĘ]QLIHOLVPHUQLDURVV]DW
a törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes
formáinak kialakítására;
a szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel,
NLHPHONHGĘ V]Hmélyiségeivel és hagyományaival; hogy mindezek megbecsülése révén
WiSOiOMXNDJ\HUPHNHNHQDKD]DDV]OĘI|OGLUiQWLV]HUHWHWHW
3. Iskolánk ± HOVĘVRUEDQ D V]OĘNNHO pV D WHOHSOpVL |QNRUPiQ\]DWWDO iSROW NDSFVRODWRN UpYpQ ±
folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.
Ennek érdekében:
a rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal;
a LJ\HNV]QN OHKHWĘVpJHW WHUHPWHQL DUUD KRJ\ LVNROiQN pOHWpUĘO WHYpNHQ\VpJpUĘO
HUHGPpQ\HLUĘO PLQpO W|EEHW PHJLVPHUKHVVHQHN D V]OĘN YDODPLQW N|]VpJQN pUGHNOĘGĘ
lakosai;
a iSROMXN pV EĘYtWMN HGGLJL NDSFVRODWDLQNDW D N|]VpJQNEHQ WDOiOKDWy N|]LQWp]PpQ\HNNHO
civil szervezetekkel;
a a pedagógusok fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk ± az eddigi hagyományokhoz híventovábbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken, illetve a tanulók
V]iPiUDV]HUYH]HWWN|]VpJLV]LQWĦPHJPR]GXOiVRNV]HUYH]pVpEHQpVOHERQ\ROtWiViEDQPDJD
is részt vegyen.
,VNROiQNPLQGHQWDQXOyV]iPiUDEL]WRVtWDQLNtYiQMDD]HVpO\HJ\HQOĘVpJHW
Ennek érdekében:
a biztosítMXN D KDOPR]RWWDQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ WDQXOyN V]iPiUD D NpSHVVpJ-kibontakoztató
IRJODONR]iVRNDW PHO\HN OHKHWĘYp WHV]LN V]iPXNUD D VLNHUHV LQWHJUiFLyW LOOHWYH D]W KRJ\
képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek.
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5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen
egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
- humánus, erkölcsös;
- fegyelmezett, kötelességtudó;
- PĦYHOWpUGHNOĘGĘQ\LWRWW
- kreatív, alkotó;
- becsüli a szorgalmas tanulást, munkát, tudást;
- képes a problémák érzékelésére és megoldására;
- J\DNRUODWLDVNpSHVHOLJD]RGQLDV]ĦNHEEpVWiJDEEN|UQ\H]HWpEHQ
- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban);
- YDQHONpS]HOpVLDM|YĘMpWLOOHWĘHQ
- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban;
- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit;
- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni;
- WXGiViWIRO\DPDWRVDQJ\DUDStWMDEĘYtWL
- NpSHV D] pUWĘ ROYDViVUD JRQGRODWDLW KHO\HVHn és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és
írásban;
- mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik;
- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
x

nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,

x

a természet, a környezet értékeit,

x

más népek értékeit, hagyományait,

x

az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,

- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben;
- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat;
- ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító
szabályokat;
- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és
módszereit;
- viselkedése udvarias, beszéde kulturált;
- WiUVDLYDOHJ\WWPĦN|GLNV]OHLWQHYHOĘLWWiUVDLWV]HUHWLpVWLV]WHOL
- képes szeretetet adni és kapni;
- szereti hazáját;
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- szellemileg és testileg egészséges, edzett, egészségesen él, szeret sportolni és mozogni;
- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy a felsorolt tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani
PLQGHQHJ\HVWDQXOyQNV]HPpO\LVpJpEHQGHSHGDJyJXVDLQNPLQGHQQDSLQHYHOĘpVRNWDWyPXQNiMD
arra irányul, KRJ\ D OHKHWĘ OHJW|EE GLiNXQN UHQGHONH]]HQ YpJ]ĘV NRUiUD PLQpO W|EE LWW IHOVRUROW
személyiségjeggyel.

,$QHYHOĘ-oktató munka értékei, céljai, feladatai
$]LVNROiQNEDQIRO\yQHYHOĘ-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulyNNDOW|UWpQĘPHJLVPHUWHWpVHHOIRJDGWDWiVDpViWDGiVDKDWiUR]]DPHJ
3HGDJyJLDL PXQNiQN DODSYHWĘ IHODGDWD KRJ\ D J\HUPHNL Q\LWRWWViJUD IRJpNRQ\ViJUD
pUGHNOĘGpVUH pV DNWLYLWiVUD pStWYH D V]HPpO\LVpJIHMOĘGpV V]HPSRQWMiEyO NLHPHOWHQ IRQWRV DOiEEL
értékekeWWDQXOyLQNHOVDMiWtWViNH]HNNpSYLVHOHWHYiOMRQEHQQNPHJJ\Ę]ĘGpVVppVKDWiUR]]DPHJ
viselkedésüket, magatartásukat.
 Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
YpGHOPHV]HUHWHWH)RJpNRQ\ViJD]pOĘpVpOHWWHOHQ természet szépsége iránt.
 $]HPEHUHWHVWLpVOHONLHJpV]VpJH$]HJpV]VpJPHJĘU]pVpQHNIRQWRVViJD$]HJpV]VpJHVpV
kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek
kialakítása

(tisztálkodás,

öltözködés,

étkezés,

környezet

rendben

tartása).

Az

egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek
PHJHOĘ]pVH 
 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
)HOHOĘVVpJYiOODOiV VDMiW VRUViQDN DODNtWiVipUW |Qállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.
 )RJpNRQ\ViJD]HPEHULNDSFVRODWRNUDDEDUiWViJUD+ĦVpJ|Q]HWOHQVpJPHJpUWpVWDSLQWDW
ĘV]LQWHVpJHJ\PiVHOIRJDGiVD udvariasság, figyelmesség.
 $FVDOiGWLV]WHOHWDV]OĘNQDJ\V]OĘNPHJEHFVOpVHV]HUHWHWH
 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés,
iOGR]DWYiOODOiV 7|UHNYpV D] HOĘtWpOHW-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a
megegyezésre.
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 $ YLOiJ PHJLVPHUpVpQHN LJpQ\H ,JpQ\ D IRO\DPDWRV |QPĦYHOpVUH D] pUWpNHOpV pV
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
 $V]OĘI|OGpV0DJ\DURUV]iJPHJLVPHUpVHV]HUHWHWHPHJyYiVD$QHP]HWLNXOW~UDiSROiVD
a nemzeti múlt megismerése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
 A kisebbVpJEHQ pOĘ PDJ\DUViJpUW pU]HWW IHOHOĘVVpJ- pV N|]|VVpJYiOODOiV $ KD]iQNEDQ pOĘ
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik
tiszteletben tartása.
 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
HVpO\HJ\HQOĘVpJpQHN HOLVPHUpVH $] HJ\HWHPHV HPEHUL MRJRN WLV]WHOHWEHQ WDUWiVD
eUGHNOĘGpVDWiUVDGDOPL MHOHQVpJHNpVSUREOpPiNLUiQW ,JpQ\ DN|]pOHWLVpJUHDN|]|VVpJL
tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Az iskolánkban IRO\y QHYHOĘ pV RNWDWy PXQND IHODGDWD KRJ\ D IHOVRUROW pUWpNHNQHN D]
HOVDMiWtWiViW HOĘVHJtWVH (]W V]ROJiOMiN D QHYHOpVL SURJUDP NO|QE|]Ę IHMH]HWHLEHQ NpVĘEE
PHJKDWiUR]iVUD NHUOĘ WDQyUDL pV WDQyUiQ NtYOL QHYHOpVL WHYpNHQ\VpJHN YDODPLQW D] H
tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.

,$QHYHOĘ-oktató munka eszközei, eljárásai:
Nevelési céljaink megvalósulását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott,
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. .|]YHWOHQ GLUHNW  PyGV]HUHN D]RN DPHO\HNQHN DONDOPD]iVD VRUiQ D QHYHOĘ N|]YHWOHQO
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. .|]YHWHWW LQGLUHNW  PyGV]HUHN D]RN DPHO\HNEHQ D QHYHOĘ KDWiV iWWpWHOHVHQ D WDQXOyL
közösségen keresztül érvényesül.

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
Közvetlen módszerek
1. Szokások kialakítását - Követelés.
FpO]yEHLGHJ]ĘPyGV]HUHN
- Gyakoroltatás
- Segítségadás.
- (OOHQĘUzés.
- Ösztönzés.

Közvetett módszerek
- A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése.
Közös
(közelebbi
vagy
WiYRODEEL  FpORN NLWĦ]pVH
elfogadtatása.
- Hagyományok kialakítása.
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- Követelés.
- (OOHQĘU]pV
- Ösztönzés.
2. Magatartási modellek - Elbeszélés.
- $ QHYHOĘ UpV]YpWHOH D
bemutatása,
közvetítése, - Tények és jelenségek tanulói
közösség
példaadás
bemutatása.
tevékenységében.
- 0ĦDONRWiVRNEHPXWDWiVD
- $ N|YHWHQGĘ HJ\pQL pV
- $ QHYHOĘ V]HPpO\HV csoportos minták kiemelése a
példamutatása.
N|]|VVpJLpOHWEĘO
3. TudatoVtWiV PHJJ\Ę]pV - Magyarázat, beszélgetés.
- Felvilágosítás a betartandó
kialakítása).
- $ WDQXOyN |QiOOy HOHP]Ę magatartási normákról.
munkája.
- Vita.
$QHYHOpVLFpOMDLQNPHJYDOyVXOiViWLOOHWĘHQDNNRUWHNLQWKHWMNQHYHOĘpVRNWDWyPXQNiQNDW
sikeresnekKDLVNROiQNYpJ]ĘVGLiNMDLQDNOHJDOiEE-a a nyolcadik évfolyam végén:


minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott
továbbhaladás feltételeinek, a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni
képességei alapján elvárható legjobb szinten megfelel az iskolánk helyi tantervében
megfogalmazott követelményeknek.



UHQGHONH]LN RO\DQ EĘYtWKHWĘ EL]WRV LVPHUHWHNNHO NpV]VpJHNNHO NpSHVVpJHNNHO pV
MiUWDVViJRNNDO DPHO\HN NpSHVVp WHV]LN ĘW DUUD KRJ\ D N|]pSLVNROiV követelményeknek a
NpVĘEELHNEHQPHJIHOHOMHQ



ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat;



KDWiUR]RWWHONpS]HOpVVHOEtUVDMiWN|]HOHEELpVWiYRODEELM|YĘMpWpVVRUViWLOOHWĘHQ

I. 2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
$] LVNROiED OpSĘ WDQXOyN NRURV]WiO\XNKR] YLV]RQ\tWRWW iOWDOiQRV V]HOOHPL PHQWiOLV pV
SV]LFKRV]RPDWLNXVIHMOHWWVpJHMHOHQWĘVHOWpUpVHNHWPXWDW(]]HOSiUKX]DPRVDQWRYiEEi differenciáló
elemeket jelentenek a szocio±kulturális háttér hatásaiból és az egyes részképességek
NO|QE|]ĘVpJHLEĘO DGyGy WpQ\H]ĘN $ KDWpNRQ\ V]HPpO\LVpJIHMOHV]WpV DODSMD D WDQXOy HJ\pQL
sajátosságainak, szociális viszonyrendszerének minél alaposabb ismerete, valamint a fejlesztéshez
V]NVpJHVPDJDVV]LQWĦV]DNPDLIHONpV]OWVpJ
$ V]HPpO\LVpJIHMOHV]WpVEHQ IĘOHJ D SR]LWtY SHGDJyJLDL PyGV]HUHNHW WDUWMXN IRQWRVQDN
PHO\QHN DODSMD KRJ\ PLQGHQ WDQXOyEDQ IHOOHOKHWĘ YDODPLO\HQ pUWpN DPLQ NHUHV]WO D] HVHWOHges
hiányosságok is eredményesebben kompenzálhatók A hatékony személyiségfejlesztés, a pedagógus
± a tanuló ± D V]OĘ pV V]NVpJ HVHWpQ VSHFLiOLV V]DNHPEHU ĘV]LQWH NRUUHNW HJ\WWPĦN|GpVpYHO
valósulhat meg.
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,VNROiQN QHYHOĘ pV RNWDWy PXQNiMiQDN DODSYHWĘ IHOadata, hogy a tanulók személyiségét a
NO|QIpOH LVNRODL WHYpNHQ\VpJHN PHJV]HUYH]pVpYHO V]pOHVN|UĦHQ IHMOHVV]H $ QHYHOpV IHODGDWD D
V]HPpO\LVpJV]HUYH]ĘGpVpQHNDODNtWiVDIHMOHV]WpVHVH]OHJVLNHUHVHEEHQDWDQXOyNWHYpNHQ\VpJpQHN
irányításával valósítható meg.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:


A tanulók erkölcsi nevelése.

)HODGDW$]DODSYHWĘHUN|OFVLpUWpNHNPHJLVPHUWHWpVHWXGDWRVtWiVDpVPHJJ\Ę]ĘGpVVpDODNtWiV


A tanulók értelmi nevelése.

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése, A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.


$WDQXOyNN|]|VVpJL WiUVDVNDSFVRODWRNUDIHONpV]tWĘ QHYHOpVH

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának
WXGDWRVtWiVD D] HJ\WWPĦN|GpVL NpV]VpJ NLDODNtWiVD $ NXOWXUiOW PDJDWDUWiV pV NRPPXQLNiFLy
elsajátítása.


A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.

)HODGDW$]pOĘpVpOHWWHOHQN|UQ\H]HWMHOHQVpJHLUHDWDQXOyNN|]|VVpgeire és önmagukra irányuló
KHO\HVFVHOHNYpVUHpVDNWLYLWiVUDNpV]WHWĘpU]HOPHNNLDODNtWiVD


A tanulók akarati nevelése.

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény
felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.


A tanulók nemzeti nevelése.

)HODGDW$V]OĘKHO\pVDKD]DP~OWMiQDNpVMHOHQpQHNPHJLVPHUWHWpVH$QHP]HWLKDJ\RPiQ\RND
nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet
érzésének felébresztése. A 2012/2013-DV WDQpYWĘO D KDWiURQ W~OL PDJ\DUViJ .iUSiWDOMD YDJ\
(UGpO\YDJ\ )HOYLGpN UHQGV]HUHV PHJOiWRJDWiViWWĦ]WNNLFpOXODPHQQ\LEHQLVNROiQND%HWKOHQ
*iERU$ODSNH]HOĘ=UWiOWDONLtUW+$7È57$/$18/Pályázat keretében támogatásban részesül.


A tanulók állampolgári nevelése.

)HODGDW$]DODSYHWĘiOODPSROJiULMRJRNpVN|WHOHVVpJHNPHJLVPHUWHWpVH$]pUGHNOĘGpVIHONHOWpVH
a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az
iskolai és a helyi közéletben való részvételre.


A tanulók munkára nevelése.

Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és
környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.


A tanulók egészséges éOHWPyGUDW|UWpQĘQHYHOpVH
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Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges,
edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának
tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
Kiemelten foglalkozunk ol yan ismeretek nyújtásával, készségek képességek
fejlesztésével, amel yek:
-

segítséget adnak a reális énkép kialakulásához,

-

a másság elfogadásához,

-

a minél könnyebb beilleszkedéshez,

-

a hátrányok kompenzálásához,

-

DVpUOpVEĘODGyGySUREOpPiNPHJROGiViKR]

-

a minél harmonikusabb személyiség fejlesztéshez.

I. 3 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
$WDQXOyLV]HPpO\LVpJIHMOHV]WpVpUHLUiQ\XOyQHYHOĘpVRNWDWyPXQNDLVNROiQNEDQHJ\UpV]WD
QHYHOĘN pV D WDQXlók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség
iOWDO W|UWpQĘ QHYHOpVpQHN PHJV]HUYH]pVH LUiQ\tWiVD LVNROiQN QHYHOĘ-oktató munkájánaN DODSYHWĘ
feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
a $NO|QIpOHLVNRODLWDQXOyLN|]|VVpJHNPHJV]HUYH]pVHQHYHOĘLLUiQ\tWiVD
Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez)
kapcsolódó WDQXOyL N|]|VVpJHN NLDODNtWiVD YDODPLQW H]HN pOHWpQHN WXGDWRV WHUYV]HUĦ QHYHOĘL
fejlesztése.
a A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
)HODGDW $ WDQXOyL N|]|VVpJHN LUiQ\tWiViQiO D QHYHOĘNQHN DONDOPD]NRGQLXN Nell az életkorral
változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm ± D IHOQĘWWHN HOYiUiVDLQDN PHJIHOHOQL
akaró ± személyiségének lassú átalakulásától az autonóm ± önmagát értékelni és irányítani képes ±
személyiséggé válásig.
a Az önkormányzás képességének kialakítása.
)HODGDW $ WDQXOyL N|]|VVpJHN IHMOHV]WpVH VRUiQ NL NHOO DODNtWDQL D N|]|VVpJHNEHQ KRJ\ QHYHOĘL
VHJtWVpJJHO N|]|VHQ WXGMDQDN PDJXN HOp FpOW NLWĦ]QL D FpO HOpUpVppUW |VV]HKDQJROW PyGRQ
tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
a A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
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Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által
W|UWpQĘ közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett
tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez
V]NVpJHVPDJDWDUWiVKR]pVYLVHONHGpVLIRUPiNKR]WDSDV]WDODWRNDWJ\ĦMWKHWQHk.
a A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
)HODGDW $ WDQXOyL N|]|VVpJUH MHOOHP]Ę D] |VV]HWDUWR]iVW HUĘVtWĘ HUN|OFVL YLVHONHGpVL QRUPiN
formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.

I. 4 A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló
tevékenységi rendszer és szervezeti formák

I. 4. 1 A tanítási órák
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási
IRO\DPDWEDLOOHV]NHGĘWDQtWiVL óra
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a
WDQXOiVQDN D MiWpNQDN D PXQNiQDN IHMOHV]WL D WDQXOyN |QLVPHUHWpW HJ\WWPĦN|GpVL NpSHVVpJpW
akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos
kialakításához, megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak
PHJIHOHOĘWDQtWiVLIRO\DPDWWDQXOiVLWHYpNHQ\VpJ$WDQtWiVQHPPiVPLQWDWDQXOyNWDQXOiViQDN
szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése.
$] LVNROD QHYHOĘL D WDQtWiVL-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.


A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a
gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk.



$ WDQtWiVL yUiN WHUYH]pVpQpO pV V]HUYH]pVpQpO PLQGHQ HVHWEHQ HOĘWpUEH KHO\H]]N D]RNDW D
módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó
aktivitását biztosítják.



Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy
D SHGDJyJXVRN QHYHOĘ-RNWDWy PXQNiMD D OHKHWĘVpJHNKH] PpUWHQ D OHJQDJ\REE mértékben
igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott
WHOMHVtWPpQ\pKH] $ QHYHOĘN D] HJ\HV V]DNWiUJ\DN WDQtWiVL yUiLQ HOĘQ\EHQ UpV]HVtWLN D]
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egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - HOVĘVRUEDQDJ\DNorlásnál, ismétlésnél
- a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.
$ GLIIHUHQFLiOW WDQXOiVV]HUYH]pV WHUpQ NO|Q|VHQ D N|YHWNH]Ę V]HPSRQWRNUD NHOO
figyelemmel lenni:
a 2O\DQ V]HUYH]pVL PHJROGiVRNDW NHOO HOĘQ\EHQ UpV]HVtWHQL DPHO\HN HOĘPR]GtWMiN D tanulás
EHOVĘPRWLYiFLyLQDN|QV]DEiO\R]yPHFKDQL]PXVDLQDNNLDODNtWiViWIHMOHV]WpVpW
a A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása.
a $]RNWDWiVLIRO\DPDWPHJV]HUYH]pVHVHJtWVHHOĘDWDQXOyNHOĘ]HWHVLVPHUHWHLQHNWXGiVának,
Qp]HWHLQHN IHOWiUiViW DGMRQ OHKHWĘVpJHW HVHWOHJHV WpYHGpVHLQHN NRUULJiOiViUD pV WXGiViQDN
iWUHQGH]ĘGpVpUH
a $]RNWDWiVLIRO\DPDWDONDOPD]]DD]HJ\WWPĦN|GĘ NRRSHUDWtY WDQXOiVWHFKQLNiLWIRUPiLW
a Az iskolai tanítás-WDQXOiV NO|QE|]Ę V]HUYH]HWL IRUPáiban (az osztálymunkában, a
csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét,
|QiOOyViJiWNH]GHPpQ\H]pVpWSUREOpPDPHJROGiViWDONRWyNpSHVVpJpWNHOOHOĘWpUEHiOOtWDQL
a $ WDQXOiVV]HUYH]pV HJ\LN IĘ HOYH pV WHHQGĘMH D WDQXOyNKoz alkalmazkodó differenciálás a
feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az
HOOHQĘU]pVEHQD]pUWpNHOpVEHQ
a $ IHODGDWKR] LOOHV]NHGĘ WDQXOiVV]HUYH]pVL WHFKQLNiN DONDOPD]iVD QpONO|]KHWHWOHQ D
KiWUiQ\RVKHO\]HWĦWDQXOyNHJyéni képességeinek fejlesztése érdekében.

I. 4. 2 Egyéb (tanítási órán kívüli) tevékenységek
Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán
kívüli) tevékenységek segítik:
 +DJ\RPiQ\ĘU]ĘWHYpNHQ\VpJHN


Fontos feladat az iskola névadójának, Bartók Béla emlékének ápolása. Ezt szolgálja
az évenkénti megemlékezés március 25-én a névadó születésnapjáról, a különféle
LVNRODLpVN|]VpJLV]LQWĦ%DUWyN%pOiKR]NDSFVROyGyUHQGH]YpQ\HNPHJV]HUYH]pVH



Minden tanév folyamán iskolDL QQHSVpJHW PHJHPOpNH]pVW WDUWXQN D N|YHWNH]Ę
alkalmakkor: Bartók Béla születése, 1956. október 23-a, 1848. március 15-e
évfordulóján, karácsonykor, a magyar kultúra napján, illetve a 8. osztályosok
ballagásakor.
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Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a
kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, a holokauszt
áldozatainak emléknapján és a Nemzeti Összetartozás Napján.

 Diákönkormányzat: A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók
tanóráQ NtYOL V]DEDGLGĘV WHYpNHQ\VpJpQHN VHJtWpVpUH D] LVNolában diákönkormányzat
PĦN|GLN. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott
NOG|WWHNEĘO iOOy GLiN|QNRUPiQ\]DWL YH]HWĘVpJ LUiQ\tWMD A diákönkormányzat havonta
ülésezik. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus
segíti.
 Diákétkeztetés: A tanulók számára ebédet (menzát) biztosít a települési önkormányzat. Az
pWNH]pVLWpUtWpVLGtMDNDWDPHQ]D]HPHOWHWĘMHiOWDOPHJKDWiUR]RWWPyGRQNHOOEHILzetni.
 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozások segítik.


Az 1-7. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk, magyar nyelv és
irodalom, illetve matematika tantárgyakból.



A 8. évfolyamon a továbbtDQXOiV D N|]pSLVNRODL IHOYpWHO HOĘVHJtWpVpUH D J\HQJH
HUHGPpQ\WHOpUĘWDQXOyNUpV]pUHIHO]iUNy]WDWyDMyHUHGPpQ\WHOpUĘWDQXOyNUpV]pUH
NpSHVVpJ IHMOHV]WĘ yUiNDWWDUWXQN KHWLHJ\-egy órában magyar nyelv és matematika
tantárgyakból.



További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról ± D IHOPHUOĘ
LJpQ\HNpVD]LVNRODOHKHWĘVpJHLQHNILJ\HOHPEHYpWHOpYHO ± minden tanév elején az
LVNRODQHYHOĘWHVWOHWHG|QW



A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni
foglaONR]iVRNRQ D N|]QHYHOpVL W|UYpQ\ HOĘtUiVD DODSMiQ KHWL NpW yUiEDQ HOVĘVRUEDQ
azok a tanulók vesznek részt,
o DNLNQHN D] HOVĘ-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt
szükségessé teszi;
o akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.

 Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés: Az iskola ± amennyiben a
feltételek adottak a nevelési-RNWDWiVLLQWp]PpQ\HNPĦN|GpVpUĘOV]yOyPLQLV]WHULUHQGHOHWEHQ
V]HUHSOĘ HOĘtUiVRNQDN ± DKDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦ WDQXOyNV]RFLiOLV KHO\]HWpEĘO pV
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IHMOHWWVpJpEĘO HUHGĘ KiWUiQ\DLQDN HOOHQV~O\R]iVD FpOMiEyO NpSHVVpJ-kibontakoztató és
integrációs felkészítést szervez. Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képességNLERQWDNR]WDWyIHONpV]tWpVEHQUpV]W YHYĘWDQXOyNDNLN HJ\ osztályba, osztálybontás esetén
egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben. A képesség-NLERQWDNR]WDWyIHONpV]tWpVEHQUpV]WYHYĘWDQXOyN
nevelése-oktatása, tudásának értékelése az oktatásért fHOHOĘVPLQLV]WHUiOWDONLDGRWWSURJUDP
alkalmazásával történik.
 Iskolai sportkör: Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója.
Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.
 Szakkörök: $NO|QIpOHV]DNN|U|NPĦN|GpVHDWDQXOyNHJ\pQLNpSHVVpJHLQHNIHMOHV]WpVpW
V]ROJiOMD $ V]DNN|U|N MHOOHJNHW WHNLQWYH OHKHWQHN PĦYpV]LHN technikaiak, szaktárgyiak,
GH V]HUYH]ĘGKHWQHN YDODPLO\HQ N|]|V pUGHNOĘGpVL N|U KREEL DODSMiQ LV $ V]DNN|U|N
indításáról ± DIHOPHUOĘLJpQ\HNpVD]LVNRODOHKHWĘVpJHLQHNILJ\HOHPEHYpWHOpYHO± minden
WDQpYHOHMpQD]LVNRODQHYHOĘWHVWOHWHG|QW6]DNN|Uvezetését ± az igazgató beleegyezésével
± RO\DQIHOQĘWWLVHOOiWKDWMDDNLQHPD]LVNRODGROJR]yMD
 9HUVHQ\HN YHWpONHGĘN EHPXWDWyN A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
NO|QIpOH V]DNWiUJ\L VSRUWPĦYpV]HWLVWE YHUVHQ\HNYHWpONHGĘNPHOyeket az iskolában
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli
YHUVHQ\HNHQ YDOy UpV]YpWHOUH LV IHONpV]tWMN $ YHUVHQ\HN YHWpONHGĘN PHJV]HUYH]pVpW
LOOHWYHDWDQXOyNIHONpV]tWpVpWDNO|QIpOHYHUVHQ\HNUHDQHYHOĘNV]DNPDi munkaközösségei
vagy a szaktanárok végzik.
 Tanulmányi kirándulások: $] LVNROD QHYHOĘL D WDQWHUYL N|YHWHOPpQ\HN HUHGPpQ\HVHEE
WHOMHVOpVH D QHYHOĘPXQND HOĘVHJtWpVH FpOMiEyO D WDQXOyN V]iPiUD pYHQWH HJ\ DONDORPPDO
tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a
IHOPHUOĘN|OWVpJHNHWDV]OĘNQHNNHOOIHGH]QLN$]LVNRODQHYHOĘLDSiO\i]DWLOHKHWĘVpJHN
minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy a programokon a nehezebb szociális
N|UOPpQ\HNN|]|WWpOĘFVDOiGRN± HOVĘVRUEDQKDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦ± gyermekei
is részt tudjanak venni.
 Erdei iskolák, táborozások: A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a
WiERUV]HUĦPyGRQD]LVNRODIDODLQNtYOV]HUYH]HWWW|EEQDSRQNHUHV]WOWDUWyHUGHLiskolai
IRJODONR]iVRN PHO\HNHQ IĘOHJ HJ\-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az
LVNRODL V]QLGĘNEHQ V]HUYH]HWW WiERUR]iVRN $] HUGHL LVNRODL IRJODONR]iVRNRQ pV D

21

Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola
Borsodszirák

Pedagógiai Program

WiERUR]iVRNRQYDOyUpV]YpWHO|QNpQWHVDIHOPHUOĘN|OWVpJHNHWDV]OĘNQHNNHOO fedezniük.
$]LVNRODQHYHOĘLDSiO\i]DWLOHKHWĘVpJHNPLQpOMREENLKDV]QiOiViYDOW|UHNHGQHNDUUDKRJ\
D SURJUDPRNRQ D QHKH]HEE V]RFLiOLV N|UOPpQ\HN N|]|WW pOĘ FVDOiGRN ± HOVĘVRUEDQ
KDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦ± gyermekei is részt tudjanak venni.
 MúzeuPL NLiOOtWiVL N|Q\YWiUL pV PĦYpV]HWL HOĘDGiVKR] NDSFVROyGy IRJODONR]iV Egyegy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a
NO|QIpOH N|]PĦYHOĘGpVL LQWp]PpQ\HNEHQ LOOHWYH PĦYpV]HWL HOĘDGiVRNRQ WHWW FVRSRUWRV
látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel ± ha költségekkel jár ± önkéntes. A
IHOPHUOĘN|OWVpJHNHWDV]OĘNQHNNHOOIHGH]QLN$]LVNRODQHYHOĘLDSiO\i]DWLOHKHWĘVpJHN
minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy a programokon a nehezebb szociális
k|UOPpQ\HNN|]|WWpOĘFVDOiGRN± HOVĘVRUEDQKDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦ± gyermekei
is részt tudjanak venni.
 6]DEDGLGĘV IRJODONR]iVRN $ V]DEDGLGĘ KDV]QRV pV kulturált eltöltésére kívánja a
QHYHOĘWHVWOHW D WDQXOyNDW D]]DO IHONpV]tWHQL KRJ\ D IHOPHUOĘ LJpQ\HNKH] pV D V]OĘN
DQ\DJL KHO\]HWpKH] LJD]RGYD NO|QIpOH V]DEDGLGĘV SURJUDPRNDW V]HUYH] SO W~UiN
kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények
VWE  $ V]DEDGLGĘV UHQGH]YpQ\HNHQ YDOy UpV]YpWHO |QNpQWHV D IHOPHUOĘ N|OWVpJHNHW D
V]OĘNQHN NHOO IHGH]QLN $] LVNROD QHYHOĘL D SiO\i]DWL OHKHWĘVpJHN PLQpO MREE
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
N|UOPpQ\HNN|]|WWpOĘFVDOiGRN± HOVĘVRUEDQKDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦ± gyermekei
is részt tudjanak venni.
 Iskolai könyvtár: Iskolai könyvtár nincs. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a
PHJDGRWW LGĘSRQWEDQ látogatható községi könyvtár segíti, melynek helye az iskola egyik
tanterme.
 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: A tanulók
LJpQ\HLDODSMiQHOĘ]HWHVPHJEHV]pOpVXWiQOHKHWĘVpJYDQDUUDKRJ\D]LVNRODOpWHVtWPpQ\eit,
illetve eszközeit a tanulók ± tanári felügyelet mellett ± egyénileg vagy csoportosan
használják.
 Hit- és vallásoktatás: Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak ± az iskola
QHYHOĘ pV RNWDWyWHYpNHQ\VpJpWĘOIJJHWOHQO ± hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hités vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.
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,$WHOMHVN|UĦHJpV]VpJIHMOHV]WpVVHO|VV]HIJJĘSHGDJyJLDLIHODGDWRND]HOVĘVHJpO\-nyújtási
alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

I. 5. 1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai
Az iskola egészségfejlesztési tevékenységének kiemelt feladatai:
a a tanulók kors]HUĦ LVPHUHWHNNHO pV D] D]RN J\DNRUOiViKR] V]NVpJHV NpV]VpJHNNHO pV
MiUWDVViJRNNDOUHQGHONH]]HQHNHJpV]VpJNPHJĘU]pVHpVYpGHOPHpUGHNpEHQ
a tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
a D WDQXOyN D] pOHWNRUXNQDN PHJIHOHOĘ V]LQWHQ ± a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében ± IRJODONR]QDN D] HJpV]VpJ PHJĘU]pVpQHN V]HPSRQWMiEyO OHJIRQWRVDEE
ismeretekkel:
o a táplálkozás;
o az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre;
o a család és kortárskapcsolatok;
o a környezet védelme;
o az aktív életmód, a sport;
o a személyes higiénia;
o D]HOVĘVHJpO\-nyújtás alapismeretei;
o DV]H[XiOLVIHMOĘGpV
Az egészségfejlesztés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.
$]LVNRODLHJpV]VpJIHMOHV]WpVWHOVĘVRUEDQDN|YHWNH]ĘWHYpNHQ\VpJIRUPiNV]ROJiOMiN
 $PLQGHQQDSLWHVWHG]pVOHKHWĘVpJpQHNEL]WRVtWiVD
o testnevelés órák;
o MiWpNRVHJpV]VpJIHMOHV]WĘWHVWPR]JiVD]HOVĘ-negyedik évfolyamon;
o az iskolai sportkör foglalkozásai;
o tömegsport foglalkozások;
o úszásoktatás.
 $ KHO\L WDQWHUYEHQ V]HUHSOĘ .|UQ\H]HWLVPHUHW 7HUPpV]HWLVPHUHW %LROyJLD 7HVWQHYHOpV
tantárgyak tananyagai.
 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon, a]RV]WiO\IĘQ|NLyUiNRQIHOGROJR]RWWLVPHUHWHN
 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozás(ok):
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o környezetismeret és természetismeret szakkör.

 $]LVNRODLHJpV]VpJJ\LV]ROJiODW LVNRODRUYRVYpGĘQĘ VHJtWVpJpQHNLJpQ\EHYpWHOH
o évente eg\ DONDORPPDO D] HOVĘ-negyedik évfolyamon egy-egy egészségneveléssel
NDSFVRODWRV HOĘDGiV LOOHWYHD]|W|GLN-nyolcadik évfolyamon egy-HJ\RV]WiO\IĘQ|NL
óra megtartásában;
o D WDQXOyN HJpV]VpJJ\L pV KLJLpQLDL V]ĦUĘYL]VJiODWiQDN PHJV]HUYH]pVpEHQ  D
tanulóknak évenként

legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános

V]ĦUĘYL]VJiODWRQNHOOUpV]WYHQQLN 
,$]HOVĘVHJpO\-nyújtási alapismeretek elsajátítása
$]HOVĘVHJpO\-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók:
a LVPHUMpNPHJD]HOVĘVHgély-nyújtás fogalmát;
a ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;
a ismerjék fel a vészhelyzeteket;
a LVPHUMpNDOHJJ\DNUDEEDQHOĘIRUGXOyVpUOpVHNpOHWWDQLKiWWHUpWYiUKDWyN|YHWNH]PpQ\HLW
a VDMiWtWViNHODOHJDODSYHWĘEEHOVĘVHJpO\-nyújtási módokat;
a LVPHUNHGMHQHNPHJDPHQWĘV]ROJiODWIHOpStWpVpYHOpVPĦN|GpVpYHO
a VDMiWtWViNHOPLNRUpVKRJ\DQNHOOPHQWĘWKtYQL
$]HOVĘVHJpO\-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
a D WDQXOyN NRUV]HUĦ LVPHUHWHNkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
MiUWDVViJRNNDOUHQGHONH]]HQHNHOVĘVHJpO\-nyújtási alapismeretek terén;
a DWDQXOyNQDNEHPXWDWMXNpVJ\DNRUROWDWMXNYHOND]HOVĘVHJpO\-nyújtás alapismereteit;
a D WDQXOyN D] pOHWNRUXNQDN PHJIHOHOĘ V]LQWHQ ± a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
IRJODONR]iVRN NHUHWpEHQ IRJODONR]QDN D] HOVĘVHJpO\-nyújtással kapcsolatos legfontosabb
alapismeretekkel.
$] HOVĘVHJpO\-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
HOĘVHJtWpVHpUGHNpEen:
a D]LVNRODNDSFVRODWRWpStWNLD]2UV]iJRV0HQWĘV]ROJiODWWDO
a tanulóink ± OHKHWĘVpJV]HULQW± EHNDSFVROyGQDND]HOVĘVHJpO\-nyújtással kapcsolatos iskolán
NtYOLYHWpONHGĘNEH
a WDQXOyLQNUpV]WYHV]QHND]HOVĘVHJpO\-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli rendezvényeken;
a WiPRJDWMXNDSHGDJyJXVRNUpV]YpWHOpWyUiVHOVĘVHJpO\-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.
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$] HOVĘVHJpO\-Q\~MWiVL DODSLVPHUHWHN HOVDMiWtWiViW HOVĘVRUEDQ D N|YHWNH]Ę WHYpNHQ\VpJIRUPiN
szolgálják:
a DKHO\LWDQWHUYEHQV]HUHSOĘDOiEbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
(/6ė6(*e/<-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
biológia
- rovarcsípések;
- légúti akadály;
- DUWpULiVpVWĘHUHVYpU]pV
- komplex újraélesztés.
kémia
- mérgezések;
- vegyszer okozta sérülése;
- savmarás;
- égési sérülések;
- forrázás;
- szén-monoxid mérgezés.
fizika
- égési sérülések;
- áramütés;
- forrázás.
informatika
- áramütés;
testnevelés
- magasból esés;
- rándulás, ficam.
a az ötödik-Q\ROFDGLN pYIRO\DPRQ D] RV]WiO\IĘQ|NL yUiN WDQyUiLQ IHOGROJR]RWW HOVĘVHJpO\TANTÁRGY

Q\~MWiVL LVPHUHWHN WHHQGĘN N|]OHNHGpVL EDOHVHW HVHWpQ VHJtWVpJQ\~MWiV EDOHVHWHNQpO D
PHQWĘV]ROJiODWIHOpStWpVHpVPĦN|GpVHDPHQWĘNKtYiViQDNKHO\HVPyGMD
a D] LVNROD HJpV]VpJJ\L V]ROJiODW LVNRODRUYRV YpGĘQĘ  VHJtWVpJpQHN LJpQ\EH YpWHle
tanévenként egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-HJ\ RV]WiO\IĘQ|NL yUD
PHJWDUWiViEDQD]HOVĘVHJpO\-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
$]HOVĘVHJpO\-nyújtási alapismeretek elsajátítását szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
a taQpYHQNpQWHJ\DONDORPPDOHOVĘVHJpO\-nyújtási bemutató szervezése.

I. 5. 3 Az iskola környezeti nevelési tevékenysége
Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
x

D WDQXOyNEDQ D N|UQ\H]HWWXGDWRV PDJDWDUWiV D N|UQ\H]HWpUW IHOHOĘV pOHWYLWHO HOĘVHJtWpVH D
WHUPpV]HWHW D] HPEHUW D] pStWHWW pV D WiUVDGDOPL N|UQ\H]HWHW WLV]WHOĘ V]RNiVUHQGV]HU
megalapozása;

x

tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához
szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet
]DYDUWDODQPĦN|GpVpWHOĘVHJtWKHWLN
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D WDQXOyN D] pOHWNRUXNQDN PHJIHOHOĘ V]LQWHQ ± a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében ± foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb
ismeretekkel:
o a környezet fogalmával,
o a földi rendszer egységével,
o a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
o DN|UQ\H]HWYpGHOHPOHKHWĘVpJHLYHO
o lakóhelyünk természeti értékeivel,
o lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan.

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.
$]LVNRODLN|UQ\H]HWLQHYHOpVWHOVĘVRUEDQDN|YHWNH]ĘWHYpNHQ\VpJIRUPiNV]ROJiOMiN
x

D KHO\L WDQWHUYEHQ V]HUHSOĘ Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Kémia,
Földrajz, Technika, Fizika tantárgyak tananyagai;

x

az ötödik-Q\ROFDGLNpYIRO\DPRQD]RV]WiO\IĘQ|NLyUiNWDQyUiLQIHOGROJR]RWWLVPHUHWHN

x

a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
o minden évben egy-egy gyalog- és/vagy kerékpártúra a környékre a környezeti
értékek felfedezésére;
o pYHQWH D Ä)|OG QDSMD´ DONDOPiEyO MiWpNRV YHWpONHGĘ DNDGiO\YHUVHQ\ D] DOVy pV D
IHOVĘWDJR]DWRVWDQXOyNV]iPiUD
o PLQGHQ WDQpYEHQ HJ\ DONDORPPDO ÄN|UQ\H]HWYpGHOPL ĘUMiUDW´ V]HUYH]pVH D
településen;
o a szelektív hulladékJ\ĦMWpVPHJV]HUYH]pVHD]LVNROiEDQ
o környezetismeret és természetismeret szakkör.

,  $ SHGDJyJXVRN KHO\L LQWp]PpQ\L IHODGDWDL D] RV]WiO\IĘQ|NL PXQND WDUWDOPD D]
RV]WiO\IĘQ|NIHODGDWDL

I. 6. 1 A pedagógusok helyi intézményi feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:


a tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés;
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a

tanulók

dolgozatainak,

írásbeli

munkájának

javítása,

rendszeres

értékelése

(érdemjeggyel/szövegesen) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak
szerint;


a megtartott tanítási órák, egyéb foglalkozások dokumentálása, az elmaradó és a
helyettesített órák vezetése;



a pedagógiai programban és az SZMSZ-EHQHOĘtUWYDODPHQQ\LSHGDJyJLDLpVDGPLQLV]WUDWtY
feladatainak teljesítése;



DKLYDWDOLWLWNRNPHJĘU]pVHKLYDWiVKR]PpOWyPDJDWDUWiVWDQ~VtWiVD



a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása;



kísérletek, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése;



a tanulmányi versenyek lebonyolítása;



tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok;



felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken;



LVNRODLNXOWXUiOLVV]DEDGLGĘVpVVSRUWSURJUDPRNV]HUYH]ése;



RV]WiO\IĘQ|NLPXQNDN|]|VVpJ-YH]HWĘLIHODGDWRNHOOiWiVD



az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása;



V]OĘLpUWHNH]OHWHNIRJDGyyUiNPHJWDUWiVD



SRQWRV pV DNWtY D UpV]YpWHO QHYHOĘWHVWOHWL pUWHNH]OHWHNHQ PHJEHV]pOpVHNHQ pV D] pYHV
munkatervben meghatározott rendezvényeken;



UpV]YpWHODN|WHOH]ĘpVDPXQNiOWDWyiOWDOHOUHQGHOWWRYiEENpS]pVHNHQYDODPLQWIRO\DPDWRV
önképzés;



a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor;



tanulmányi

kirándulások,

iskolai

ünnepségek

és

rendezvények

megszervezése,

lebonyolítása;


iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel;



részvétel munkaközösségi értekezleteken;



WDQtWiVQpONOLPXQNDQDSRQD]LJD]JDWyiOWDOHOUHQGHOWV]DNPDLMHOOHJĦPXQNDYpJ]pV



iskolai dokumentumok készítésében, felülvi]VJiODWiEDQYDOyN|]UHPĦN|GpV



osztálytermek rendben tartása és dekorálása, állagmegóvás;



leltár készítése;



HJ\WWPĦN|GpV D PXQNDWiUVDNNDO D V]OĘNNHO PiV V]DNPDL LQWp]PpQ\HNNHO
szakemberekkel.
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,$]RV]WiO\IĘQ|NLPXQNDWDUWDOPDD]RV]WiO\IĘQ|N feladatai
$] RV]WiO\IĘQ|N|W ± az igazgatóhelyettessel konzultálva ± az igazgató bízza meg minden
WDQpY M~QLXViEDQ HOVĘVRUEDQ D IHOPHQĘ UHQGV]HU HOYpW ILJ\HOHPEH YpYH $] RV]WiO\IĘQ|N|N
legfontosabb helyi feladatait a személyre szabott munkaköri leírások tartalmazzák.
)HODGDWDLDN|YHWNH]ĘN
¾ Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
PD[LPiOLV WHNLQWHWWHO YDQ D V]HPpO\LVpJIHMOĘGpV MHJ\HLUH LOOHWYH D N|]|VVpJIHMOHV]WpV
elveire.
¾ (J\WWPĦN|GLND]RV]WiO\GLiNEL]ottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
¾ Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.
¾ .DSFVRODWRWWDUWD]RV]WiO\V]OĘLPXQNDN|]|VVpJpYHO
¾ )RO\DPDWRVDQ ILJ\HOHPPHO NtVpUL D WDQXOyN WDQXOPiQ\L HOĘPHQHWHOpW D] RV]WiO\ IHJ\HOPL
helyzetét, neveltségi szintjét.
¾ 0LQĘVtWL D WDQXOyN PDJDWDUWiViW V]RUJDOPiW V]DNWiUJ\L WXGiViW PLQĘVtWpVL MDYDVODWDLW D
QHYHOĘWHVWOHWHOpWHUMHV]WL
¾ 6]OĘLpUWHNH]OHWHWpVIRJDGyyUiWWDUW
¾ (OOiWMDD]RV]WiO\iYDONDSFVRODWRVJ\YLWHOLWHHQGĘNHWQDSOyYH]HWpVHHOOHQĘU]pVHIpOpYLpV
év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással
kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
¾ .LHPHOW ILJ\HOPHW IRUGtW D] RV]WiO\EDQ YpJ]HQGĘ LIM~ViJYpGHOPL IHODGDWRNUD NDScsolatot
WDUWDVHJtWĘV]DNHPEHUHNNHO
¾ 7DQXOyLW UHQGV]HUHVHQ WiMpNR]WDWMD D] LVNROD HOĘWW iOOy IHODGDWRNUyO D]RN PHJROGiViUD
PR]JyVtW N|]UHPĦN|GLN D WDQyUiQ NtYOL WHYpNHQ\VpJHN V]HUYH]pVpEHQ pOPpQ\V]HUĦ
V]DEDGLGĘVSURJUDPRNDWV]HUYH]
¾ Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
¾ 6HJtWLDN|]|VRV]WiO\IĘQ|NLIHODGDWRNPHJROGiViW
¾ Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályában.
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I. 7 $NLHPHOWILJ\HOPHWLJpQ\OĘWDQXOyNNDONDSFVRODWRVSHGDJyJLDLWHYpNHQ\VpJKHO\LUHQGMH
IskoODL QHYHOĘ pV RNWDWy PXQNiQN HJ\LN DODSYHWĘ IHODGDWD D NLHPHOW ILJ\HOPHW LJpQ\OĘ
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek
ILJ\HOHPEH YpWHOH D GLIIHUHQFLiOiV YDODPLQW NO|QIpOH HJ\pQL IHMOHV]WĘ PyGV]erek és szervezeti
formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
Munkánk során kiemelten kezeljük
- DVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\Ħ
- DEHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GĘ
- a kiemelten tehetséges;
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos heO\]HWĦ
tanulók egyéni fejlesztését.

I. 7. 1 A kiemelten tehetséges gyermek ± D WHKHWVpJ pV D NpSHVVpJ NLERQWDNR]WDWiViW VHJtWĘ
tevékenységek
Cél: a tehetség (szélesebb körben értelmezve, beleértve az intellektuális, mozgásos,
PRWRULNXVPĦYpV]HWLVWE területeket) minél sokoldalúbb kibontakoztatása.
)HODGDW

$

WDQXOyN

WHYpNHQ\VpJHLQHN

|QiOOyViJiQDN

NH]GHPpQ\H]ĘNpV]VpJpQHN

SUREOpPDPHJROGy PyGV]HUHLQHN V]pOHVtWpVH DONRWyNpSHVVpJpQHN HOĘWpUEH iOOtWiVD NUHDWLYLWiViQDN
fejlesztése; a kulcskompetenciák PHJDODSR]iVDEĘYtWpVHPHJV]LOiUGtWiVDpVD]HJ\pQKH]LJD]RGy
IHMOHV]WpV 0RWLYiOiV V]HPpO\HV EHV]pOJHWpV |V]W|Q]pV MXWDOPD]iV PHJIHOHOĘ IRUPiLQDN
DONDOPD]iVD $ WHKHWVpJJRQGR]iV D WHKHWVpJIHMOHV]WpV QHP QpONO|]KHWL D UHQGV]HUHV V]OĘL
konzultációkat.
A tehetségek felkutatása:
 D] RV]WiO\IĘQ|N|N WDQtWyN V]DNWDQiURN MHO]pVHL LOOHWYH D V]OĘN NOVĘ V]DNHPEHUHN
javaslatai;
 WHKHWVpJGLDJQRV]WLNDLQGRNROWHVHWEHQV]DNV]ROJiODWLN|]UHPĦN|GpVDODSMiQW|UWpQKHW
$IHMOHV]WpVOHKHWĘVpJHLWDQyUiQWDQyUiQNtvül és önálló formában:
 kiscsoportos és egyéni foglalkozások;
 differenciálás, csoportbontás;
 kooperatív és projektmódszer;
 SiO\i]DWRN NXWDWiVRN NLHJpV]tWĘ DQ\DJRN WDQXOyL IHOGROJR]iVD |QiOOy LVPHUHWV]HU]pV
segítése;
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 IKT-eszközök használatának támogatása.
A tehetség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
 WHKHWVpJJRQGR]yIHMOHV]WĘIRJODONR]iVRNHJ\pQLIRJODONR]iVRN
 LVNRODLpVLVNROiQNtYOLYHUVHQ\HNYHWpONHGĘNEHPXWDWyN V]DNWárgyi, sport, kulturális
stb.);
 képesség-kibontakoztató felkészítés;
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
 iskolai sportkör, szakkörök;
 a tDQXOyN V]DEDGLGHMpQHN V]HUYH]pVH WDQyUiQ NtYOL IRJODONR]iVRN V]DEDGLGĘV
tevékenységek, szünidei programok);
 V]DEDGLGĘVIRJODONR]iVRN SO. színház és múzeumlátogatások)
I. 7$KiWUiQ\RVpVDKDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĦJ\HUPHNHNVHJtWpVH
A hátrányoVpVKDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVWDQXOyNLQWHJUiFLyMiWVHJtWĘWHYpNHQ\VpJHN
 képesség-NLERQWDNR]WDWy pV LQWHJUiFLyV WHYpNHQ\VpJ D] LQWp]PpQ\L Ä,QWHJUiFLyV
3URJUDP´DODSMiQ
 szoros kapcsolat a helyi óvodával, gyermekjóléti szolgálattal, nevelési tanácsadóval;
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
 IHO]iUNy]WDWyyUiNIHMOHV]WĘIRJODONR]iVRN
 egyéni foglalkozások;
 DWDQXOyNKiURPKDYRQNpQWLIHMOHV]WĘpUWpNHOpVHDV]OĘNNHON|]|VHQ
 DQHYHOĘNpVDWDQXOyNV]HPpO\HVNDSFVRODWDL
 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
 iskolai sportkör, szakkörök;
 D WDQXOyN V]DEDGLGHMpQHN V]HUYH]pVH WDQyUiQ NtYOL IRJODONR]iVRN V]DEDGLGĘV
tevékenységek, szünidei programok);
 V]DEDGLGĘVIRJODONR]iVRN SOV]tQKi]pVP~]HXPOiWRJDWiVRN 
 a tanulók szociális helyzetének javítása (természetbeni támogatás);
 DV]OĘNNHOYDOyHJ\WWPĦN|GpVFVDOiGOiWRJDWiVRN
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I. 76DMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĦWDQXOyNIHMOHV]Wése
A sajátos nHYHOpVLLJpQ\ĦWDQXOyNQHYHOpVH-oktatása integráltan történik.

I. 7$EHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLpVPDJDWDUWiVLQHKp]VpJHNNHOUHQGHONH]ĘWDQXOyNIHMOHV]WpVH
$]RV]WiO\IĘQ|N|NpVD]DGRWWFVRSRUWEDQWDQtWyQHYHOĘNIHOPpULNIRO\DPDWRVDQpUWékelik a
WDQXOyNDW .O|Q MHO]LN D NO|QE|]Ę RNEyO OHPDUDGyNDW D PDJDWDUWiVL ]DYDUUDO NV]N|GĘNHW
Felzárkóztatásukra fejlesztési tervet készítenek, vagy javaslatot tesznek speciális program
készítésére.
Tevékenységi formák:
-

felmérés, diagnosztizálás,

-

egyéni fejlesztés ± felzárkóztatás,

-

kiscsoportos fejlesztés ± felzárkóztatás,

-

V]HPpO\HVNDSFVRODWRNDWDQXOyYDOV]OĘYHO

I. 7$WDQXOiVLNXGDUFQDNNLWHWWWDQXOyNIHO]iUNy]WDWiViWVHJtWĘSURJUDP
A tanulási kudarcok okai az esetek többségében méO\HEE |VV]HWHWWHEE RNRNUD YH]HWKHWĘN
YLVV]D /HJJ\DNUDEEDQ HOĘIRUGXO D] DOXOPRWLYiOWViJ D IHODGDW pV N|WHOHVVpJWXGDW IHMOHWOHQVpJH D
részképesség zavar, valamint a pszichoszociális és pszichoszomatikus fejlettségi hátrány. A
beilleszkedési, magatartási ]DYDURN J\DNUDQ HJ\WW MHOHQWNH]QHN D WDQXOiVL SUREOpPiNNDO HEEĘO
adódóan a feltérképezés és a fejlesztés komplex feladatként jelentkezik.
Tevékenységi formák:
-

egyéni fejlesztés ± felzárkóztatás,

-

tantárgyi korrepetálás,

-

képesség szerinti csoportbontás.

$UpV]NpSHVVpJIHMOHV]WpVIĘEEWHUOHWHL
-

gondolkodási képességek,

-

motoros képességek

-

tér- pVLGĘEHOLWiMpNR]yGiVLNpSHVVpJHN

-

kommunikációs képességek,

-

tanulási képességek

-

szociális, alkalmazkodó képességek
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Iskolánk tanulói összetétele (sok a hátrányos és veszélyeztetett család), egyre inkább
V]NVpJHVVpWHV]LDIRNR]RWWW|UĘGpVWKRJ\DSHULIpULiUDV]RUXOWWDQXOyNHJ\WWKDODGiVDEL]WRVtWYD
legyen. Fel kell tárni a kudarc okait, mert csak így ismerhetjük meg az egyén tanulási szokásait.
Szükség esetén élni kell a lassítás eszközével az 1. és 2. osztályokban azért, hogy kialakuljanak
azok a tanulási szokások, és képességek, amelyek birtokában a többi évfolyamot ismétlés nélkül el
tudja végezni.
$ WDQtWiVL yUiQ D WDQXOyN HOWpUĘ NpSHVVpJeihez alkalmazkodó óravezetést kell tervezni. A
PHJpUWpVW D EHYpVpVW HOĘVHJtWHQGĘ V]HPOpOWHWĘHV]N|]|NHW NHOO KDV]QiOQL pV NpV]tWHQL $UUD NHOO
törekedni, hogy kevés házi feladatot kapjon a tanuló. A hosszú szövegek feladását kerülni kell.
Külön ki kell jelölni azt a minimum tananyagot, amelyet a továbbhaladáshoz feltétlen szükséges
HOVDMiWtWDQLXN $ WDQXOyN PLQGHQ HUĘIHV]tWpVpW MXWDOPD]QL NHOO KRJ\ |QEL]DOPXN HUĘV|GMpN pV
|V]W|Q|]]H ĘNHW D PXQNiUD $MiQODQL NHOO RO\DQ WDQXOiVL WHFKQLNiNDW DPHO\HN D WDQXOó számára
eredményt hoznak.
$] DOVy WDJR]DWEyO D IHOVĘ WDJR]DWED OpSpVNRU D WDQpY HOVĘ KyQDSMiEDQ D] DOVy WDJR]DWRV
RV]WiO\IĘQ|N|NHVHWPHJEHV]pOpVNHUHWpEHQLVPHUWHWLNDJ\HUPHNHNIHMOHWWVpJLV]LQWMHLWNLHPHOYHD
VSHFLiOLV IHMOHV]WĘ HOMiUiVRNEDQ UpV]W YHYĘ WDQXOyN QHYHOpVpUH WDQtWiViUD pUWpNelésére vonatkozó
ismereteket DIHOVĘWDJR]DWRVNROOpJiLNNDO
I. 8 $] LVNROD V]HUHSOĘLQHN HJ\WWPĦN|GpVpYHO NDSFVRODWRV IHODGDWRN D V]OĘ D WDQXOy D
pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái

I. 8$]LVNRODYH]HWĘVpJpVDQHYHOĘWHVWOHWHJ\WWPĦN|GpVH
$QHYHOĘWHVWOHWNO|QE|]ĘN|]|VVpJHLQHN DOVyWDJR]DWIHOVĘWDJR]DW HJ\WWPĦN|GpVHD]
LJD]JDWy VHJtWVpJpYHO D PHJEt]RWW SHGDJyJXV YH]HWĘN ~WMiQ YDOyVXO PHJ $] HJ\WWPĦN|GpV
fórumai: az isNRODYH]HWĘVpJ OpVHL NO|QE|]Ę pUWHNH]OHWHN PHJEHV]pOpVHN VWE DPHO\QHN
LGĘSRQWMiW± KDHOĘUHLVPHUW± az igazgató az éves munkatervben határozza meg.
$] LVNRODYH]HWĘVpJ D] DNWXiOLV IHODGDWRNUyO D WDQiUL V]REiEDQ HOKHO\H]HWW KLUGHWĘWiEOiQ
valamint íráVEHOLWiMpNR]WDWyNRQNHUHV]WOpUWHVtWLDQHYHOĘNHW7DJMDLN|WHOHVHN


D]LVNRODYH]HWĘVpJOpVHLXWiQWiMpNR]WDWQLD]LUiQ\tWiVXNDOiWDUWR]ySHGDJyJXVRNDWD]OpV
G|QWpVHLUĘOKDWiUR]DWDLUyO



az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
LVNRODYH]HWĘVpJIHOp
A pedagógusok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg

YDJ\PXQNDN|ULYH]HWĘMNLOOHWYHYiODV]WRWWNpSYLVHOĘLN~WMiQN|]|OKHWLND]LVNRODYH]HWĘVpJJHO
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I. 8. 2 A szakmai munkakö]|VVpJHNHJ\WWPĦN|GpVH
Iskolánkban két szakmai munkaközösség: az alsós pV IHOVĘV PXQNDN|]|VVpJ PĦN|GLN
(J\WWPĦN|GpVNDWDQpYIRO\DPiQWHOMHVPpUWpNEHQPHJYDOyVXO

I. 8$QHYHOĘNpVDWDQXOyNNDSFVRODWWDUWiVDpVHJ\WWPĦN|GpVH
A tanulókat az iskola pOHWpUĘO D] LVNRODL PXQNDWHUYUĘO LOOHWYH D] DNWXiOLV IHODGDWRNUyO D]
LJD]JDWypVD]RV]WiO\IĘQ|N|NWiMpNR]WDWMiN


az igazgató legalább háromhavonta DGLiNN|]J\ĦOpVHQ



D]RV]WiO\IĘQ|N|NIRO\DPDWRVDQD]RV]WiO\IĘQ|NLyUiNRQ
A tanulót és a tanuló szüleit D WDQXOy IHMOĘGpVpUĘO HJ\pQL KDODGiViUyO D V]DNWDQiURN

IRO\DPDWRVDQ V]yEDQ LOOHWYH D] HOOHQĘU]ĘQ NHUHV]WO tUiVEDQ  WiMpNR]WDWMiN $ WDQXOyN D
MRJV]DEiO\RNEDQ YDODPLQW D] LVNROD EHOVĘ V]DEiO\]DWDLEDQ EL]WRVtWRWW MRJDLNQDN D] pUYpQ\HVtWpVH
érdekében ± V]yEDQYDJ\tUiVEDQN|]YHWOHQOYDJ\NpSYLVHOĘLN~WMiQ ± D]LVNRODYH]HWĘVpJKH]D]
RV]WiO\IĘQ|NNK|] D QHYHOĘWHVWOHWKH] IRUGXOKDWQDN .pUGpVHLNHW YpOHPpQ\NHW MDYDVODWDLNDW
V]yEDQ YDJ\ tUiVEDQ N|]YHWOHQO YDJ\ NpSYLVHOĘLN ~WMiQ N|]|OKHWLN D] LVNRODYH]HWĘVpJJHO D
SHGDJyJXVRNNDODQHYHOĘWHVWOHWWHO

I. 8$QHYHOĘNpVDV]OĘNNDSFVRODWWDUWiVDpVHJ\WWPĦN|GpVH
$ V]OĘNHW WiMpNR]WDWMD D] LVNROD HJpV]pQHN pOHWpUĘO D] LVNRODL PXQNDWHUYUĘO D] DNWXiOLV
feladatokról:
a az igazgató legalább félévente egyV]HUDV]OĘLV]HUYH]HWLVNRODLYH]HWĘVpJpQHNOpVpQYDJ\
LVNRODLV]LQWĦV]OĘLpUWHNH]OHWHQ
a D]RV]WiO\IĘQ|NIRO\DPDWRVDQGHHOVĘVRUEDQD]RV]WiO\V]OĘLpUWHNH]OHWHLQ
$V]OĘNpVDSHGDJyJXVRNHJ\WWPĦN|GpVpUHD]DOiEELIyUXPRNV]ROJiOQDN


Egyéni megbeV]pOpVHN )HODGDWD D V]OĘN WiMpNR]WDWiVD J\HUPHNN LVNRODL pOHWpUĘO
PDJDYLVHOHWpUĘO WDQXOPiQ\L HUHGPpQ\HLUĘO VHJtWVpJQ\~MWiV D V]OĘNQHN D J\HUPHN
QHYHOpVpKH]YDODPLQWD]HJ\WWHV|VV]HKDQJROWSHGDJyJLDLWHYpNHQ\VpJNLDODNtWiVDDV]OĘ
és a pedagógus között.



Családlátogatás: Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése,
illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.



6]OĘLpUWHNH]OHW
Feladata:
a DV]OĘNpVDSHGDJyJXVRNN|]|WWLIRO\DPDWRVHJ\WWPĦN|GpVNLDODNítása;
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a DV]OĘNWiMpNR]WDWiVD
o D]LVNRODFpOMDLUyOIHODGDWDLUyOOHKHWĘVpJHLUĘO
o az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól;
o DKHO\LWDQWHUYN|YHWHOPpQ\HLUĘO
o D]LVNRODpVDV]DNWDQiURNpUWpNHOĘPXQNiMiUyO
o saját gyermekének taQXOPiQ\LHOĘPHQHWHOpUĘOLVNRODLPDJDWDUWiViUyO
o DJ\HUPHNRV]WiO\iQDNWDQXOPiQ\LPXQNiMiUyOQHYHOWVpJLV]LQWMpUĘO
o D] LVNRODL pV D] RV]WiO\N|]|VVpJ FpOMDLUyO IHODGDWDLUyO HUHGPpQ\HLUĘO
problémáiról;
o D V]OĘN NpUGpVHLQHN YpOHPpQ\pQHN MDYDVODWDLQDN |VV]HJ\ĦMWpVH pV
továbbítása az iskola igazgatósága felé;


)RJDGy yUD )HODGDWD D V]OĘN pV D SHGDJyJXVRN V]HPpO\HV WDOiONR]iVD LOOHWYH H]HQ
keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni
WDQXOiV V]DEDGLGĘ KHO\HV HOW|Otése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás,
továbbtanulás stb.)



1\tOW WDQtWiVL QDS )HODGDWD KRJ\ D V]OĘ EHWHNLQWpVW Q\HUMHQ D] LVNRODL QHYHOĘ pV RNWDWy
munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvHWOHQOJ\HUPHNHpVD]RV]WiO\N|]|VVpJLVNRODLpOHWpUĘO



ËUiVEHOL WiMpNR]WDWy )HODGDWD D V]OĘN WiMpNR]WDWiVD D WDQXOyN WDQXOPiQ\DLYDO YDJ\
PDJDWDUWiViYDO |VV]HIJJĘ HVHPpQ\HNUĘO LOOHWYH D NO|QIpOH LVNRODL YDJ\ RV]WiO\ V]LQWĦ
programokról.
$ V]OĘL pUWHNH]OHWHN D IRJDGy yUiN pV D Q\tOW WDQtWiVL QDSRN LGĘSRQWMiW D] LVNRODL

munkaterv évenként határozza meg.
$V]OĘNDWDQXOyNpVDVDMiW± DMRJV]DEiO\RNEDQYDODPLQWD]LVNRODEHOVĘV]DEiO\]DWDLEDQ
biztosított ± jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott
NpSYLVHOĘLN WLV]WVpJYLVHOĘN ~WMiQ D] LVNROD LJD]JDWyViJiKR] D] DGRWW J\EHQ pULQWHWW J\HUPHN
RV]WiO\IĘQ|NpKH] D] LVNROD QHYHOĘLKH] D GLiN|QNRUPiQ\]DWKR] YDJ\ D] LQWp]PpQ\L WDQiFVKR]
illetve az iskolaszékhe] IRUGXOKDWQDN $ V]OĘN NpUGpVHLNHW YpOHPpQ\NHW MDYDVODWDLNDW V]yEDQ
YDJ\ tUiVEDQ HJ\pQLOHJ LOOHWYH YiODV]WRWW NpSYLVHOĘLN WLV]WVpJYLVHOĘLN ~WMiQ N|]|OKHWLN D] LVNROD
LJD]JDWyViJiYDOQHYHOĘWHVWOHWpYHOYDJ\LQWp]PpQ\LWDQiFFVDOLOOHWYHD]LVNRODV]pkkel.
$ V]OĘN pV PiV pUGHNOĘGĘN D] LVNROD SHGDJyJLDL SURJUDPMiUyO V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL
V]DEiO\]DWiUyO LOOHWYH Ki]LUHQGMpUĘO D] LVNROD LJD]JDWyMiWyO YDODPLQW QHYHOĘLWĘO D] LVNRODL
munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek
WiMpNR]WDWiVW $] LVNROD SHGDJyJLDL SURJUDPMiQDN V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL V]DEiO\]DWiQDN pV
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Ki]LUHQGMpQHN HOĘtUiVDL Q\LOYiQRVDN D]W PLQGHQ pULQWHWWQHN WDQXOyQDN V]OĘQHN YDODPLQW D]
iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.
A pedaJyJLDL SURJUDP D V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL V]DEiO\]DW LOOHWYH D Ki]LUHQG HJ\-egy
SpOGiQ\DDN|YHWNH]ĘV]HPpO\HNQpOLOOHWYHLQWp]PpQ\HNQpOWHNLQWKHWĘPHJ
a az iskola fenntartójánál;
a az iskola irattárában (elektronikus formában);
a D]LVNRODQHYHOĘLV]REiMiEDQ
a az iskola igazgatójánál.
I. 8. 5 $]LVNRODYH]HWpVpQHNpVN|]|VVpJHLQHNNOVĘNDSFVRODWDLHJ\WWPĦN|GpVHLVNROiQNtYOL
intézményekkel
$] LVNRODL PXQND PHJIHOHOĘ V]LQWĦ LUiQ\tWiViQDN pUGHNpEHQ D] LVNRODYH]HWpVQHN iOODQGy
munkakapcsolatban kell állnia a N|YHWNH]ĘLQWp]PpQ\HNNHO
x

D]LVNRODIHQQWDUWyMiYDOPĦN|GWHWĘMpYHO

x

DWHUOHWLOHJLOOHWpNHV|QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHOĘWHVWOHWWHOpVSROJiUPHVWHULKLYDWDOODO

x

a megyei pedagógiai intézettel;

x

a területileg illetékes nevelési tanácsadóval;

x

a helyi nevelési-oktDWiVLLQWp]PpQ\YH]HWĘMpYHOpVQHYHOĘWHVWOHWpYHO

$PXQNDNDSFVRODWPHJV]HUYH]pVppUWLUiQ\tWiVipUWD]LJD]JDWyDIHOHOĘV
Az eredményes oktató- pV QHYHOĘPXQNDpUGHNpEHQD] iskola rendszeres munkakapcsolatot
tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
o D%RUVRGV]LUiNL%DUWyN%pOD+DJ\RPiQ\ĘU]Ę(J\HVOHWWHO
o a helyi egyházak gyülekezeteivel.
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató és az igazgatóhelyettes a
IHOHOĘV $] HJ\HV LQWp]PpQ\HNNHO V]HUYH]HWHNNHO NDSFVRODWRW WDUWy QHYHOĘNHW D] LVNROD pYHV
munkaterve rögzíti.
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot
tart fenn a területileg illetékes egészségügyi intézmény dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
$ WDQXOyN YHV]pO\H]WHWHWWVpJpQHN PHJHOĘ]pVH YDODPLQW D J\HUPHN- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a
gyermekjóléti szolgálattal. A munkakapcsolat felüg\HOHWppUWD]LJD]JDWyKHO\HWWHVDIHOHOĘV
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$ QHYHOĘN V]DNPDL SHGDJyJLDL PXQNiMiQDN VHJtWpVpQHN IHMOHV]WpVpQHN FpOMiEyO D]
LVNROiEDQ PĦN|GĘ V]DNPDL PXQNDN|]|VVpJ EHNDSFVROyGLN D WHUOHWL LVNRODN|]L  V]DNPDL
munkaközösség munkájába.

I. 9 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje
A tanulók érdekeinek képviseletére az iskROiEDQ GLiN|QNRUPiQ\]DW PĦN|GLN. A
diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében
eljárjon. A dLiN|QNRUPiQ\]DW WHYpNHQ\VpJH D WDQXOyNDW pULQWĘ YDODPHQQ\L NpUGpVUH NLWHUMHG $
diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet ± tanórán kívüli ± alábbi
területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:


a tanulmányi PXQND YHUVHQ\HNYHWpONHGĘNSiO\i]DWRNVWE 



LVNRODLIHOHOĘVLUHQGV]HU



sportélet;



túrák, kirándulások szervezése;



NXOWXUiOLVV]DEDGLGĘVSURJUDPRNV]HUYH]pVH



a tanulók tájékoztatása (iskolaújság).
A fenti kérdésekben :

a az osztályközösség véleményét a] RV]WiO\ pYHV PXQNDWHUYpQHN |VV]HiOOtWiVD HOĘWW D]
RV]WiO\IĘQ|N|NQHNNLNHOONpUQLN
a D GLiN|QNRUPiQ\]DW LVNRODL YH]HWĘVpJpQHN YpOHPpQ\pW D] iskola éves munkatervének
|VV]HiOOtWiVDHOĘWWD]LJD]JDWyQDNNLNHOONpUQLH
A fenti kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat
LVNRODLYH]HWĘVpJHMDYDVODWRNNDOpOKHWD]RV]WiO\IĘQ|N|NDQHYHOĘWHVWOHWpVD]LJD]JDWyIHOp
A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
o D] LVNROD V]HUYH]HWL pV PĦN|GpVL Vzabályzatának

jogszabályban

meghatározott

UHQGHONH]pVHLQHNHOIRJDGiVDHOĘWW
o DWDQXOyLV]RFLiOLVMXWWDWiVRNHORV]WiVLHOYHLQHNPHJKDWiUR]iVDHOĘWW
o az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
o DKi]LUHQGHOIRJDGiVDHOĘWW
A diákönNRUPiQ\]DWRW D] LVNROD LJD]JDWyViJiYDO D QHYHOĘWHVWOHWWHO LOOHWYH PiV NOVĘ
szervezetekkel

való

kapcsolattartásban

(a

tanulók

véleményének

továbbításában)

GLiN|QNRUPiQ\]DWRWVHJtWĘQDJ\NRU~V]HPpO\NpSYLVHOL
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I. 10 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

I. 10. 1 A tanulmányok alatti vizsgák és a szabályozás célja
A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek
félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük vagy érdemjegyeik alapján a jogszabályok
és az iskola pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott
WDQXOPiQ\RN DODWWL YL]VJD QHP LVPpWHOKHWĘ $ V]DEiO\R]iV FpOMD D WDQXOyN WDQXOPiQ\RN DODWW WHWW
vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása.

I. 10. 2 A szabályozás hatálya
Jelen szabályozás az iskola által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
x

osztályozó vizsgákra;

x

különbözeti vizsgákra;

x

pótló vizsgákra;

x

javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az iskola valamennyi tanulójára:



aki osztályozó vizsgára jelentkezik;



DNLWDQHYHOĘWHVWOHWKDWiUR]DWiYDORV]WiO\R]yYL]VJiUDXWDVtW



DNLWDQHYHOĘWHVWOHWKDWiUR]DWiYDOMDYtWyYL]VJiUDXWDVtW
Kiterjed továbbá más intézmények tanulóira



akik átvételüket kérik az iskolába és ennek feltételeként az igazgató különbözeti vizsga
OHWpWHOpWtUMDHOĘ
.LWHUMHG WRYiEEi D] LVNROD QHYHOĘWHVWOHWpQHN WDJMDLUD pV D YL]VJDEL]RWWViJ PHJEt]RWW

WDJMDLUD$WDQXOPiQ\RNDODWWLYL]VJiNDWD 9,,, (00,UHQGHOHWHOĘtUiVDLEDQV]HUHSOĘ
szabályok alapján kell megszervezni.
A vizVJiNLGĘSRQWMiWKHO\pWpVN|YHWHOPpQ\HLWD]pULQWHWWWDQXOyNNDO± kiskorú tanuló esetén
DV]OĘNNHO± RV]WiO\R]yYL]VJDHVHWpQDYL]VJiNLGĘSRQWMDHOĘWWOHJDOiEENpWKyQDSSDOMDYtWyYL]VJD
esetén, a tanév végén közölni kell.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a
NHUHWWDQWHUYEHQ  V]HUHSOĘ N|YHWHOPpQ\HN DODSMiQ D QHYHOĘN V]DNPDL PXQNDN|]|VVpJHL LOOHWYH ±
amelyik tantárgynál nincs munkaközösség ± a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbe
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OpSpVpQHN PHJIHOHOĘHQ pYHQWH IHOPHQĘ UHQGV]HUEHQ $ N|YHWHOPpQ\HN HOIRJDGiViUyO D
QHYHOĘWHVWOHWG|QW
$ V]DEiO\RN IHOOYL]VJiODWiW D] LJD]JDWy pV D QHYHOĘWHVWOHW NH]GHPpQ\H]KHWL 0yGRVtWiVD
az elfogadásával azonos módon történik A szabályozást 30 napon belül módosítani kell, ha a
jogszabályi környezet olyan módon változik, hogy az itt leírtakat befolyásolja.
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
X
X
X
X
X
X
X
X

GYAKORLATI

X
X
X
X
)(/6ė7$*2=$7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

I. 11 A felvétel és az átvétel helyi szabályai
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,VNROiQN D N|WHOH]Ę EHLVNROi]iVL N|U]HWpEĘO ± melyet az iskola fenntartója határoz meg ±
PLQGHQMHOHQWNH]ĘWDQN|WHOHVNRU~WDQXOyWIHOYHV]$]HOVĘRV]WiO\EDW|UWpQĘEHLUDWNR]iVIHOWpWHOH
hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
$]HOVĘpYIRO\DPEDW|UWpQĘEHLUDWNR]iVNRUEHNHOOPXWDWQL
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 DV]OĘV]HPpO\LLJD]ROYiQ\iW;
 a gyermek lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját;
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
 V]NVpJHVHWpQDV]DNpUWĘLEL]RWWViJYpOHPpQ\pW
A második-Q\ROFDGLNpYIRO\DPEDW|UWpQĘIHOYpWHOQpOEHNHOOPXWDWQL
 a tanuló születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját;
 DV]OĘV]HPpO\LLJD]ROYiQ\iW
 a bizonyítványt, amely igazolja az elvégzett évfolyamok számát;
 D]HOĘ]ĘLVNRODiOWDONLDGRWWiWMHOHQWNH]pVLODSRW
A beiratkozási körzeten kívül lakó tanulók átvéteOpUĘO D V]OĘ NpUpVpQHN D WDQXOy HOĘ]Ę
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Ha az átvételt
NpUĘN|U]HWHQNtYOLWDQXOyHOĘ]ĘWDQpYYpJLRV]WiO\]DWiQDNiWODJDDODWWYDQLOOHWYHPDJDWDUWiVD
YDJ\ V]RUJDOPD URVV] KDQ\DJ YDJ\ YiOWR]y PLQĘVtWpVĦ D] LJD]JDWy D WDQXOy IHOYpWHOpUĘO V]yOy
G|QWpVHHOĘWWNLNpULD]LJD]JDWyKHO\HWWHVpVD]pULQWHWWpYIRO\DPRV]WiO\IĘQ|NpQHNDYéleményét.
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-RNWDWiVLLQWp]PpQ\HNPĦN|GpVpUĘOV]yOy
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. Amennyiben iskolánk ± a rendeletben
megadott sorrend szerint ± az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor
az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának
részletes szabályait a házirend tartalmazza.
A második-Q\ROFDGLN pYIRO\DPED MHOHQWNH]Ę WDQXOyQDN ± az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított ± V]LQWIHOPpUĘ YL]VJiW NHOO WHQQLH D]RNEyO D
WDQWiUJ\DNEyO DPHO\HNHW HOĘ]Ę LVNROiMiEDQ ± a bizonyítvány bejegyzése alapján ± nem tanult.
$PHQQ\LEHQDWDQXOyEiUPHO\WDQWiUJ\EyODV]LQWIHOPpUĘYL]VJiQD]HOĘtUWN|YHWHOPpQ\HNQHNQHP
felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán
WHOMHVtWPpQ\H ~MEyO QHP PHJIHOHOĘ D] pYIRO\DPRW N|WHOHV PHJLVPpWHOQL LOOHWYH WDQpY N|]EHQ D]
HOĘ]ĘpYIRO\DPUDEHLUDWNR]QL
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I. 12 A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei

A tanuló a 2-8. évfolyamon az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola
WDQWHUYpEHQ PHJKDWiUR]RWW ÄD WRYiEEKDODGiV IHOWpWHOHL´ FtPĦ IHMH]HWHNEHQ PHJKDWiUR]RWW
követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését
DQHYHOĘNDWDQXOyNpYN|]EHQLWDQXOPiQ\LPXQNiMDLOOHWYHpUGHPMHJ\HLDODSMiQEtUiOMiNHO$-8.
pYIRO\DPRQ PLQGHQWDQWiUJ\EyO OHJDOiEE D]ÄHOpJVpJHV´pYYpJL RV]WiO\]DWRWNHOOPHJV]HUeznie a
továbbhaladáshoz.
Ha a 2- pYIRO\DPRV WDQXOy D WDQpY YpJpQ OHJIHOMHEE KiURP WDQWiUJ\EyO ÄHOpJWHOHQ´
RV]WiO\]DWRW V]HUH] D QHYHOĘWHVWOHW MDYtWy YL]VJiUD KD KiURPQiO W|EE WDQWiUJ\EyO D] pYIRO\DP
megismétlésére kötelezi.
Az 1. évfolyamon a tanuló csak abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az
adott tanév során a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást
pVDQHYHOĘWHVWOHWPHJWDJDGMDD]RV]WiO\R]yYL]VJDOHWpWHOpW
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II. HELYI TANTERV
II. 1 A választott kerettanterv megnevezése
,VNROiQNKHO\L WDQWHUYHD]HPEHULHUĘIRUUiVRNPLQLV]WHUHiOWDO NLDGRWW NHUHWWDQWHUYHNN|]O
az alábbi kerettantervekre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
 V]PHOOpNOHWpEHQV]HUHSOĘÄ.HUHWWDQWHUYD]iOWDOiQRVLVNROD-pYIRO\DPiUD´valamint
 V]PHOOpNOHWpEHQV]HUHSOĘÄ.HUHWWDQWHUYD]iOWDOiQRVLVNROD-pYIRO\DPiUD´
Ezen kívül az 1-4. évfolyamra, illetve az 5-8. évfolyamra vonatkozó kerettantervet iskolánk
az alábbi változatokkal használja.

ÉVFOLYAM
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
7-8. évfolyam
7-8. évfolyam
7-8. évfolyam
7-8. évfolyam

VÁLASZTOTT KERETTANTERV
Ének-zene A változat
Magyar nyelv és irodalom A változat
Ének-zene A változat
Biológia A változat
Fizika B változat
Kémia B változat
Technika, életvitel és gyakorlat A változat

Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret
tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják. A 2013-14-es
tanévben kivételt ez alól a 8. osztály jelent, ahol még a német nyelvi képzés biztosított, az angol
nyelv 2010/2011-HVWDQpYWĘOIHOPHQĘUHQGV]HUEHQW|UWpQĘEHYH]HWpVHPLDWW
A]LVNRODHJ\HVpYIRO\DPDLQD]HON|YHWNH]ĘWDQpYHNEHQD]DOiEELWDQWHUYHNDODSMiQIRO\LN
az oktatás:
a H2004 = a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján, valamint az Oktatási
Minisztérium által 2004-ben kiadott kerettanterv alapján elkészített 2004 s]HSWHPEHUpWĘO
érvényes helyi tanterv kifutórendszerben.
a H2013 =$ NHUHWWDQWHUYHN NLDGiViQDN pV MRJiOOiViQDN UHQGMpUĘO V]yOy  ;,,  
számú EMMI rendelet alapján 2013. március 31-ig átdolgozott és 2013. szeptember 1-WĘO
érvényes helyi tanterv felmHQĘUHQGV]HUEHQ
a H2014 = A  , .RUPUHQGHOHWD1HP]HWLDODSWDQWHUYNLDGiViUyOEHYH]HWpVpUĘO
és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról alapján 2014.
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március 31-ig átdolgozott és 2014. szeptember 1-WĘO pUYpQ\HV helyi tanterv IHOPHQĘ
rendszerben.

ÉVFOLYAM
TANÉV
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2014-15

H2014

H2013

H2004

H2004

H2014

H2013

H2004

H2004

2015-16

H2014

H2014

H2013

H2004

H2013

H2013

H2013

H2004

2016-17

H2014

H2014

H2014

H2013

H2014

H2014

H2014

H2013

2017-18

H2014

H2014

H2014

H2014

H2014

H2014

H2014

H2014

II. 2 $ YiODV]WRWW NHUHWWDQWHUY iOWDO PHJKDWiUR]RWW yUDV]iP IHOHWWL N|WHOH]Ę QHP N|WHOH]Ę
N|WHOH]ĘHQpVV]DEDGRQYiODV]WKDWyWDQyUDLIRJODONR]iVRNPHJQHYH]pVHyUDV]iPDWDQDQ\DJD
$N|WHOH]ĘWDQWiUJ\DNpV yUDV]iPRNiWYpWHOHPHOOHWWDQHYHOĘWHVWOHWQNG|QWpVHDODSMiQD]
évfolyamonkénti órakeret 10%-át (szabad órakeretet) egyrészt néhány tantárgy óraszámának
PHJHPHOpVpUH PiVUpV]W HJ\HV WDQWiUJ\ DN  NRUiEEDQ W|UWpQĘ EHYH]HWpVpUH IRUGtWRWWXN OiVG D]
alábbi táblázatok).
$N|WHOH]ĘWDQWiUJ\DNUpV]OHWHVKHO\LWDQWHUYHDSHGDJyJLDLSURJUDPXQN1. sz. mellékletében
található. Az egyes tantárgyak részletes helyi tanterve a pedagógiai programunk 2. sz.
mellékletében található.
A választott kerettanterv tantárgyait és óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.

II. 2. 1 Az iskola tantárgyi rendszere
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Technika és életvitel
Testnevelés
Erkölcstan
Környezetismeret
Idegen nyelv (angol, német)
Hon- és népismeret
Történelem
Informatika
2V]WiO\IĘQ|NL
Természetismeret
Fizika

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

II. 2. 2 A választott kerettanterv tantárgyai és óraszámai 1-4. évfolyam
Óraterv a kerettantervekhez: 1-4. évfolyam
Tantárgyak
1.
2.
3.
Magyar nyelv és irodalom
7
7
6
Idegen nyelv (angol)
Matematika
4
4
4
Erkölcstan/Hit- és erkölcstan
1
1
1
Környezetismeret
1
1
1
Ének-zene
2
2
2
Rajz és vizuális kultúra
2
2
2
Technika és életvitel
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
6]DEDGRQWHUYH]KHWĘyUDNHUHW
2
2
3
Rendelkezésre álló órakeret
25
25
25
6]DEDGRQWHUYH]KHWĘyUDNHUHW-4. évfolyam
Tantárgyak
1.
2.
3.
Magyar nyelv és irodalom
1
1
1,5
Matematika
1
1
1
Környezetismeret
0,5

4.
6
2
4
1
1
2
2
1
5
3
27
4.
1,5
1
0,5

II. 2. 3 A választott kerettanterv tantárgyai és óraszámai 5-8. évfolyam
Óraterv a kerettantervekhez: 5-8. évfolyam
Tantárgyak
5.
6.
7.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
3
Idegen nyelv (angol)
3
3
3
Matematika
4
3
3
Erkölcstan/Hit- és erkölcstan
1
1
1
Történelem
2
2
2
Természetismeret
2
2
Fizika
2
Kémia
1
Biológia
2
Földrajz
1
Ének-zene
1
1
1
Hon- és népismeret
1
Rajz és vizuális kultúra
1
1
1
Informatika
1
1
Technika és életvitel
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
2V]WiO\IĘQ|NL
1
1
1
6]DEDGRQWHUYH]KHWĘyUDNHUHW
2
3
3
Rendelkezésre álló órakeret
28
28
31
6]DEDGRQWHUYH]KHWĘyUDNHUHW-8. évfolyam

8.
4
3
3
1
2
1
2
1
2
1
1
1
5
1
3
31
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Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Informatika

5.

6.

1

1,5
1
0,5

7.
1
1

8.
0,5
1,5

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

II. 2$N|WHOH]ĘWDQWiUJ\DNWDQDQ\DJDL
,VNROiQNKHO\LWDQWHUYpEHQDN|WHOH]ĘWDQtWiVLyUiNNHUHWpEHQWDQtWRWWWDQWiUJ\DNWDQDQ\DJDL
és

követelményei

teljes

egészében

megegyeznek

az

oktatási

miniszter

által

kiadott

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
0LYHO D NHUHWWDQWHUYHN iOWDO HOĘtUW WDQDQ\DJRN D WDQWiUJ\DN V]iPiUD UHQGHONH]pVUH iOOy
LGĘNHUHWQHN FVDN D NLOHQFYHQ V]i]DOpNiW IHGLN OH D QHYHOĘWHVWOHW ~J\ KDWiUR]RWW KRJ\ D KHO\L
WDQWHUYEHQ QHP tU HOĘ WRYiEEL WDQDQ\DJRW $] HJ\HV WHPDWLNDL HJ\VpJHN N|]|WW RV]WMD HO D
UHQGHONH]pVUH iOOy LGĘNHUHWHW D] DONDOPD]KDWy WXGiV PHJV]HU]pVH YDJ\ D NpSHVVpJHN IHMOHV]WpVH
céljából, továbbá DNHUHWWDQWHUYEHQV]HUHSOĘWDQDQ\DJN|YHWHOPpQ\HNHOPpO\tWpVpUHJ\DNRUOiVUDD
tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használja fel.
$ YiODV]WRWW NHUHWWDQWHUYEHQ V]HUHSOĘ WDQDQ\DJRN WpPDN|U|N pYIRO\DPRQNpQWL ERQWiVD
LOOHWYH D] HJ\HV WpPiNKR] WDUWR]y yUDNHUHWHN PHJKDWiUR]iVD D QHYHOĘN V]DNPDL
munkaközösségeinek, illetve ± amelyik tantárgynál nincs munkaközösség ± a szaktanárok feladata
DKHO\LWDQWHUYpOHWEHOpSpVpQHNPHJIHOHOĘHQpYHQWHIHOPHQĘUHQGV]HUEHQ
- 2013 augusztXViUD$]HOVĘpVD]|W|GLNpYIRO\DPRQ
- 2014 augusztusára: A második és a hatodik évfolyamon.
- 2015 augusztusára: A harmadik és a hetedik évfolyamon.
- 2016 augusztusára: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon.
$YiODV]WRWWNHUHWWDQWHUYEHQV]HUHSOĘWDQDQ\DJRNtémakörök évfolyamonkénti bontásához,
illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az egyes
tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi tantervi
ajánlásokat használják fel. EzHN HOIRJDGiViUyO LVNROiQNEDQ W|UWpQĘ DONDOPD]iViUyO D] HOĘEEL
WHPH]pVQHNPHJIHOHOĘHQDQHYHOĘWHVWOHWG|QW
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II. 3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
,VNROiQNEDQ D QHYHOĘ-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozáshoz,
DPHO\HNHWD]RNWDWiVpUWIHOHOĘVPLQLV]WHUKLYDWDORVDQWDQN|Q\YYpQ\LOYiQtWRWW
A taneszköz választás elvei:
a helyi tantervünk tantárgyi rendszeréhez ± tartalmilag ± kapcsolódó legyen;
a VHJtWVHDNpSHVVpJIHMOHV]WĘWDQtWiVL-tanulási folyamatot;
a WHJ\HOHKHWĘYpDGLIIHUHQFLiOiVW
a YDOyVXOMRQ PHJ D GLJLWiOLV RNWDWiVL WDUWDOPDN LQWHJUiOiVD D NRPSHWHQFLDIHMOHV]WĘ RNWDWiV
alkalmazása során.
A tankönyv választás elvei:
 Milyen a tartalmi kidolgozottság, szaktudományos igényesség?
 Milyen tanításfelfogást képvisel a feldolgozás módja? (kis lépésekben halad, intenzív
tempót diktál, ismeret centrikus stb.)
 Teremt-HOHKHWĘVpJHWD]|QiOOyWDQXOiVKR]GLIIHUHQFLiOiVKR]"
 Miféle képesség- pVNpV]VpJIHMOHV]WpVLIHODGDWRNPHJROGiViKR]DGOHKHWĘVpJHW"
 Feleljen meg a kompetencia alapú oktatás kritériumainak.
 Mennyire motiváló a könyv tartalma?
 Milyen a nyelvi megformáltság?
 6]HUHSHOMHQDPĦYHOĘGpVLpVN|]RNWDWiVLPLQLV]WpULXPiOWDONiadott tankönyvjegyzéken.
 Feleljen meg az iskola helyi tantervének és az iskola oktatási-QHYHOpVLFpONLWĦ]pVHLQHN
 Segítse az évfolyamok közötti tananyagok egymásra épülését.
 $ V]|YHJH OHJ\HQ pUWKHWĘ pV D] DGRWW pOHWNRUKR] LJD]RGy IHMOHVV]H D ORJLNXV
gondRONRGiVWD]LOOXV]WUiFLyNOHJ\HQHNIXQNFLRQiOLVDNpViWWHNLQWKHWĘHN
 A

taneszközök,

segédeszközök

legyenek

kompatibilisek

a

tankönyvekkel,

munkafüzetekkel.
 $V]OĘNiOWDOPHJIL]HWKHWĘOHJ\HQ
 $N|Q\YOHJ\HQHV]WpWLNXVILJ\HOHPIHONHOWĘKDWiV~KRJ\DGLik örömmel vegye kézbe
$W|UYpQ\LHOĘtUiVRNDODSMiQDV]DEDGWDQN|Q\YYiODV]WiVSHGDJyJLDLHOYpQHNVpUOpVHQpONO
ILJ\HOHPEHYHHQGĘDPXQNDN|]|VVpJHNMDYDVODWD$WDQN|Q\YOLVWDPLQGHQpYEHQHJ\H]WHWpVUHNHUO
az SZMK-val és a DÖK-el, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának
kötelezettségét.
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II. 4 A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának
részletes szabályai

II. 4. 1 Alsó tagozat
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatai:


a tanulók között tapasztDOKDWy NO|Q|VHQ MHOHQWĘV HJ\pQL IHMOĘGpVEHOL NO|QEVpJHN
pedagógiai kezelése;



yYMD pV IHMOHVV]H WRYiEE D] LVNROiED OpSĘ NLVJ\HUPHNEHQ D PHJLVPHUpV D PHJpUWpV pV D
WDQXOiVLUiQWLpUGHNOĘGpVWpVQ\LWRWWViJRW



vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tHYpNHQ\VpJpEĘO D] LVNRODL WDQXOiV
WHYpNHQ\VpJN|]SRQW~YDJ\VDMiWpOPpQ\ĦUHQGV]HUpEH



teremtsen esélyt a sikeres iskolai pályafutás biztonságos megalapozásához, az egységes
PĦYHOWVpJEHOLDODSRNPHJV]HU]pVpKH]V]HPpO\UHV]yOyIHMOHV]WpVVHOpVpUWpNHOpVVHO



a] LVNRODL IHJ\HOHP pV ILJ\HOHP N|WHOHVVpJpU]HW PDJipUW PiVRNpUW YDOy IHOHOĘVVpJ
kialakítása;



a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztése, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozása.
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatai:



tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
nagyobb közösségek értékei iránt;



az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen,
alapvHWĘNpSHVVpJHNHWpVDODSNpV]VpJHNHWIHMOHVV]HQ



a tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire ügyelve, differenciálással fokozatosan
növelje a tanulói terhelést és teljesítményelvárásokat;



a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a tanulók
HJpV]VpJHVWHUKHOpVHpUpVLIRO\DPDWXNN|YHWpVHV]HPpO\UHV]yOyIHMOHV]WĘpUWpNHOpVN



mintaadás az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, a tanulók egyéni
tanulási módszereinek és szokásainak megalapozása.

,,)HOVĘWDJR]DW
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatai:


D QHYHOĘ-RNWDWy PXQND FpOMD KRJ\ IRO\WDVVD D] HOĘ]Ę pYHN PXQNiMiW D NpSHVVpJHN D
készségek, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek fejlesztését, esélyt adva az eredményesebb munkára;
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D V]DNUHQGV]HUĦ RNWDWiVVDO IHNWHVVHQ KDQJV~O\W D WXGiVWDUWDOPDN PHJDODSR]iViQDN
folytatására;



a 10-12 éves tanulók esetében az ismeretszerzés folyamatában a képi gondolkodás
IHMOHV]WpVHNHUOHOĘWpUEHDPHO\DWDSDV]WDOatra, a felfedezésre épül;



a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása, helyes magatartásformák
megismertetésével és gyakoroltatásával;



D EL]WRQViJRV V]yEHOL pV tUiVEHOL Q\HOYKDV]QiODW pV D] DODSYHWĘ NpSHVVpJHN NpV]VpJHN
elsajátításával, a mentális képességek célirányos fejlesztése, az önálló tanulás és az
|QPĦYHOpVDODSR]iVD
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatai:



D QHYHOĘ-oktató munka célja, hogy 13- pYHV NRUWyO D] HOYRQW IRJDOPL pV HOHP]Ę
gondolkodás képességének fejlesztése kapjon nagyobb hangsúlyt;



D WDQXOyNDW pUGHNOĘGpVNQHN NpSHVVpJNQHN pV WHKHWVpJNQHN PHJIHOHOĘHQ NpV]tWVH IHO D
továbbtanulásra;



alapozza meg a felkészülést a jogok és a kötelességek törvényes gyakorlására, készítse fel
ĘNHWDWiUVDGDORPEDYDOyEHLOOHV]NHGpVUH



NpV]tWVHQIHOD]|QPĦYHOpVUH



neveljen önálló munkára és gondolkodásra, a tanulási tevékenység tudatos , intenzív
alkalmazására;



IHMOHVV]H EĘYtWVH D] HJ\WWPĦN|GpVUH pStWĘ NRRSHUDWtY WDQXOiVL WHFKQLNiNDW pV
tanulásszervezési módokat;



IHMOHV]WĘ pUWpNHOpVVel és az önértékelés képességének fejlesztésével, az önismeret
DODNtWiViYDOD]HJ\WWPĦN|GpVpUWpNpQHNWXGDWRVtWiVDDFVDOiGEDQDWiUVDVNDSFVRODWRNEDQ
a barátságban, a csoportban.

II. 5 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja

A 2011. évi CXC. tv. 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai
nevelés-RNWDWiV HOVĘ |W|GLN NLOHQFHGLN pYIRO\DPiQ  V]HSWHPEHU -MpWĘO NH]GĘGĘHQ IHOPHQĘ
rendszerben kell megszervezni.
$ KHO\L WDQWHUYEH IHOPHQĘ UHQGV]HUEHQ KHWL |W testnevelés óra lett beépítve. A többi
évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgás
kifutó

rendszerben

kerül

megszervezésre.

A

mindennapos

testnevelés,

testmozgás

megvalósításának módja az Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint történik.

47

Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola
Borsodszirák

Pedagógiai Program

II. 6 A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás
szabályai
$] LVNRODL yUDWHUYHN N|WHOH]Ę pV QHP N|WHOH]Ę YiODV]WKDWy  WDQyUDL IRJODONR]iVRNDW
határoznak meg.
A szabadon választott tanórai foglalkozást D] pUWpNHOpV pV D PLQĘVtWpV D PXODV]WiV
WRYiEEiDPDJDVDEEpYIRO\DPUDOpSpVWHNLQWHWpEHQ~J\NHOOWHNLQWHQLPLQWDN|WHOH]ĘWDQtWiVLyUiW
A tanulónak ± NLVNRU~WDQXOyHVHWpQDV]OĘQHN± írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon
YiODV]WRWWWDQtWiVLyUiNUDW|UWpQĘMHOHQWNH]pVMRJN|YHWNH]PpQ\HLWWXGRPiVXOYHWWH
$ KHO\L WDQWHUYEHQ V]HUHSOĘ D NHUHWWDQWHUY DODSMiQ N|WHOH]Ę pV D V]DEDGRQ YiODV]WKDWy
yUDNHUHWV]HULQWLWDQWiUJ\DNHVHWpEHQDSHGDJyJXVYiODV]WiVOHKHWĘVpJpWQHP tudjuk biztosítani.
Választható egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
Alsó tagozat
¾ Kis nyelvész szakkör
¾ Kicsinyek kórusa
¾ .p]PĦYHVV]DNN|U
¾ Kis matematikusok köre
¾ Kölyökatlétika
¾ Egyéni képességfejlesztés
)HOVĘWDJR]DW
¾ Drámajáték
¾ Aerobik
¾ Irodalom szakkör
¾ .p]PĦYHVV]DNN|U
¾ Angol szakkör
¾ Asztalitenisz
,,$WDQXOyWDQXOPiQ\LPXQNiMiQDNtUiVEDQV]yEDQYDJ\J\DNRUODWEDQW|UWpQĘHOOHQĘU]pVL
pVpUWpNHOpVLPyGMDGLDJQRV]WLNXVV]XPPDWtYIHMOHV]WĘIRUPiLDPDJDWDUWiVpVDV]RUJDORP
PLQĘVtWpVpQHNHOYHL
A tanXOyN HOOHQĘU]pVpYHO pUWpNHOpVpYHO YDODPLQW PLQĘVtWpVpYHO NDSFVRODWEDQ DODSYHWĘ
SHGDJyJLDLV]HPSRQWKRJ\DPHJWHWWLQWp]NHGpVPLQGHQHVHWEHQIHMOHV]WĘKDWiV~OHJ\HQ
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,,$WDQXOyNHOOHQĘU]pVpQHNpUWpNHOpVpQHNHJ\VpJHVDODSHOYHL
$]LVNRODDQHYHOĘ és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
PXQNiMiQDN PDJDWDUWiViQDN pV V]RUJDOPiQDN IRO\DPDWRV HOOHQĘU]pVpW pV pUWpNHOpVpW $] HOĘtUW
N|YHWHOPpQ\HNWHOMHVtWpVpWDSHGDJyJXVRND]HJ\HVV]DNWiUJ\DNMHOOHJ]HWHVVpJHLQHNPHJIHOHOĘHQ a
WDQXOyN V]yEHOL IHOHOHWH tUiVEHOL PXQNiMD pV J\DNRUODWL WHYpNHQ\VpJH DODSMiQ HOOHQĘU]LN $]
HOOHQĘU]pVNLWHUMHGKHWDUpJHEEHQWDQXOWWDQDQ\DJKR]NDSFVROyGyN|YHWHOPpQ\HNUHLV
Az értékelés-HOOHQĘU]pV FVDN HOĘ]PpQ\HLYHO pV N|YHWNH]PpQ\HLYHO HJ\WW YiOLN a nevelési
IRO\DPDW pUWHOPH]KHWĘ UpV]pYp $] pUWpNHOpV OpQ\HJH YLV]RQ\tWiV FpO pV KDWiV N|]|WW $ GLiN D
WXGiViUyO WHOMHVtWPpQ\pUĘO LJ\HNH]HWpUĘO NDSMRQ UHiOLV NpSHW YLVV]DMHO]pVW .|]|V YRQiVD D]
HOOHQĘU]pVQHN pUWpNHOpVQHN D NULWLNDL V]HUHS ,VNRODL pUWpNHOpVQNEHQ D N|YHWNH]Ę V]HPSRQWRN
dominálnak:
x $KHO\LWDQWHUYHOĘtUiVDLKR]NpSHVWKROWDUWDWDQXOy
x gQPDJiKR]YLV]RQ\tWYDIHMOĘG|WWYDJ\KDQ\DWORWWDWDQXOy
Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére, ezért az értékelésnél figyelembe
YHHQGĘNDV]yEHOLtUiVEHOLHOOHQĘU]pVIHOPpUpVyUDLDNWLYLWiVYHUVHQ\HNHQYDOyV]HUHSOpVWDQyUiQ
kívüli tevékenységek, stb..
7DQXOyLQNHOOHQĘU]pVHpUWpNHOpVHegységes alapelvek DODSMiQW|UWpQLN-HOOHP]ĘL
 Az intézmény pedagógiai programjára, helyi tantervére épül.
 )RO\DPDWRVpVPRWLYiOyKDWiV~DWDQXOyiOODSRWiQDNPHJIHOHOĘHQGLIIHUHQFLiOW
 Egyénre szabott, konkrét és az egész személyiséget figyeli.
 $V]HPpO\LVpJDODNXOiViUDD]DWWLWĦGIHMOĘGpVpUHLVLUiQ\XO
 Pontosan feltárja a pozitívumokat és a hiányosságokat a tanulási képességek területén.
 Megoldási módokat ad a javításra.
 $V]yEHOLpVtUiVEHOLpUWpNHOpVHOOHQĘU]pVNRPSOH[HJ\VpJHWDONRW
 A tanulás-tanítás egész folyamatát végig kíséri a diagnosztizálás és ennek dokumentálása.
 Az értékelés, mLQĘVtWpVDODSMDDWDQXOyNIRO\DPDWRVPHJILJ\HOpVH
$]HOOHQĘU]pVLUHQGV]HUQND]DOiEELWHUOHWHNHW|OHOLIHO:
í az adott tantárgyhoz, tanulmányi munkához kapcsolódó ismeretek, tevékenységek és
NpSHVVpJHNIHMOĘGpVpQHNHOOHQĘU]pVpW
í a tanulók személyiségfejlĘGpVpQHN V]RFLDOL]iOWViJL PXWDWyLQDN DWWLWĦGMpQHN IRO\DPDWRV
DODNXOiViWQ\RPRQN|YHWĘHOOHQĘU]pV
A félévi és/vagy év végi méréshez használt feladatlapok elkészítésének szempontjai:
¾ DIHODGDWRNDEHJ\DNRUROWDPHJHUĘVtWHWWLVPHUHWDQ\DJUDpSOMHQHN
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¾ küO|QIpOHWHOMHVtWPpQ\V]LQWHNKH]NpV]OMHQHNDGMDQDNOHKHWĘVpJHWDGLIIHUHQFLiOiVUD
¾ a feladatok ± az ismereteken túl ± mérjék a tanuló önállóságát, a tevékenységének szintjét,
YLV]RQ\XOiViW DWWLWĦGMpW PXQNDWHPSyMiW tUiVEHOL PXQNiMD NODODNMiW IHODGDW Pegértési
képességét;
¾ DPpUĘHV]N|]FVDNDWDQXOyiOWDOPHJLVPHUWWHYpNHQ\VpJHNHWLVPHUHWHNHWNpUMHV]iPRQ
¾ csak a tanulók által ismert, és begyakorolt algoritmusokat, feladat megoldási módozatokat,
SLNWRJUDPRNDWWDUWDOPD]]DQDNDPpUĘHV]N|]|N
¾ minden tanulóIHMOHWWVpJpQHNPHJIHOHOĘHQNDSMRQVHJtWVpJHW
Ahhoz, hogy az alapelvek megvalósulhassanak, a tanév elején az egyes tantárgyak
N|YHWHOPpQ\HLW HJ\pUWHOPĦHQ D WDQXOyN WXGRPiViUD NHOO KR]QL $] HJ\HV WDQWiUJ\DN HJ\VpJHV
iskolai követelményrendszerét minden pedagógus köteles betartani.

II. 7. 2 A tanulók értékelése
A tanulók magatartását, szorgalmát és tanulmányi teljesítményét folyamatosan; szóban és
írásban értékeljük. A tanév során a diákokkal is megbeszéljük az értékelési szempontokat.
(J\pUWHOPĦYp WHVV]k, hogy melyek azok az értékek, amelyeket támogatunk, melyek azok a
PDJDWDUWiVIRUPiN DPHO\HN HOIRJDGKDWDWODQRN V]iPXQNUD $ SiUEHV]pGUH PLQGLJ OHKHWĘVpJHW
DGXQNtJ\IHMOĘGLNPDMGUHiOLV|QpUWpNHOĘNpSHVVpJN
A tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmiQ\LWHOMHVtWPpQ\pUĘODWDQtWiVLyUiNRQpVPiV
iskolai rendezvényeken kapunk visszajelzést. Ezek megfogalmazódhatnak a pedagógus és a
WDQXOyWiUVDNUpV]pUĘOYDJ\|QpUWpNHOpVIRUPiMiEDQ
A tanulók teljesítményének értékeléséhez rendelkezésünkre állnak a tanulás-tanítás
IRO\DPDWiEDQ DONDOPD]RWW HOOHQĘU]pVHN HUHGPpQ\HL ,VNROiQNEDQ D] pUWpNHOpV HOVĘGOHJHVHQ D
WDQXOiVKR] YDOy SR]LWtY YLV]RQ\ D PRWLYiOWViJ D N|]|VVpJEHQ HOIRJODOW VWiWXV] PHJHUĘVtWpVpW
pozitív irányú elmozdulását segíti. Hozzájárul az önismeret képességének alakításához, az
|QHOIRJDGiVKR]DV]OĘLHOIRJDGiVKR]
Az értékelés formái és rendszeressége:
a $WDQtWiVLyUiNRQUHQGV]HUHVpVIRO\DPDWRVV]yEHOLHOOHQĘU]pVW|UWpQLNËJ\DWDQXOyNiOODQGy
visszajelzést kapnak tanulmányi munkájukról.
a A másodiN pYIRO\DP HOVĘ IpOpYpLJ D] pUWpNHOpV QHP pUGHPMHJJ\HO KDQHP V]|YHJHV
értékeléssel történik.
a $ PiVRGLN RV]WiO\ PiVRGLN IpOpYpWĘO D WDQXOyN WHOMHVtWPpQ\pW pY N|]EHQ UHQGV]HUHVHQ ±
legalább havonta egyszer ± érdemjeggyel értékeljük.
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a Tanév közben a témazárókIHOPpUĘNDODSMiQLVpUWpNHOQN
A szaktárgyi értékelés alkalmával általában a diákok szóbeli vagy írásbeli teljesítményét
vizsgáljuk; a képességek értékelésénél bonyolultabb magatartásokat is figyelembe veszünk.
A pedagógiai értékelés funkciói meglehetĘsen sokrétĦek. Az értékelés funkciója alapján az
értékelési eljárások három alapvetĘWtSXViWalkalmazzuk:
 diagnosztikus értékelés;
 IHMOHV]WĘpUWpNHOpV
 szummatív értékelés.

II. 7. 2. 1 A diagnosztikus értékelés
A diagnosztikus értékelés a helyzetfeltárás eV]N|]H D] ÄLQGXOy´ WXGiV PHJiOODStWiViUD
szolgál. Diagnosztikus értékelésre kerül sor, amikor például új tanárként elkezdünk egy osztályt
tanítani, vagy egy új anyagrész tanításának megkezdésekor bizonytalan, hogy a diákok birtokában
vannak-e az elsajátítandó anyagrészt megalapozó ismereteknek. Ilyen módon tanárként
információkat szerzünk arra vonatkozóan, hogy diákjaink hol tartanak. A diagnózis alapján
dönthetünk arról, hogy munkánkat hogyan kezdjük, illetve folytassuk a vizsgált tanulócsoportban.
Így lehet érdemben megalapozni a stratégiát.
Az értékelés e típusa tehát egyértelmĦen a pedagógus tájékozódását szolgálja, így
szerezhetĘk meg a további munka megtervezéséhez szükséges információk. EbbĘl következik,
hogy ilyen jellegĦ felmérésre nem adható érdemjegy, de a következtetéseket a diákokkal érdemes
megosztani, mivel ettĘl az együttmĦködési hajlandóság növekedése várható.
A diagnosztikus értékelés lényege célzott kérdések, illetve feladatok megfogalmazása. A
kérdéseket tervszerĦen, a további céljaink ismeretében kell adni, hogy a válaszokból számunkra
világos legyen az alapozó ismeretek szintje.

,,$IHMOHV]WĘpUWpNHOpV
A IHMOHV]WĘ pUWpNHOpV a tanítás során, osztálytermi szituációban gyakran és interaktívan
alkalmazott értékelési mód. A tanulásLIRO\DPDWV]HUYH]pVpUHKHO\H]LDKDQJV~O\WD]D]DIHMOHV]WĘ
értékelés arra szolgál, hogy a tanár megállapítsa a WDQXOy IHMOĘGpVpW pV WDQXOiVL V]NVpJOHWHLW pV
ehhez igazítsa a tanítást, a tananyag feldolgozása közben zajló segítségnyújtást tĦzi ki célul.
A diákok munkájának szaktárgyi értékelése visszajelez:
o a tanuló felé arról, hogy teljesítménye mennyire felel meg a tanár igényének;
o a tanárnak arról, hogy munkája mennyire eredményes, következtetést enged arra, hogy mely
tevékenysége korrigálandó vagy hibás;
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o a szülĘ felé arról, hogy gyermeke teljesítménye az elvárásunknak mennyire felel meg.
A jelzések révén szabályozza egyfelĘl a tanulás, másfelĘODWDQtWiVIRO\DPDWiW$IHMOHV]WĘ
értékelés során adott érdemjegy nem minĘsíti a diákot, nem ítélkezik, hanem segít, irányít.

II. 7. 2. 3 A szummatív értékelés
A szummatív értékelés összegzĘ minĘsítést ad arról, hogy valamely tanulmányi szakasz,
pl. tanév vagy iskola végén a diák hogyan tett eleget a tanulmányi követelményeknek. A
szummatív értékelés leggyakoribb formája a félévi és év végi osztályzat, valamint a vizsga.
Szummatív értékelést végzünk 4. évfolyam végén magyar nyelv és irodalomból (olvasás,
szövegértés, írás, helyesírás) ill. matematika tantárgyakból az alsós munkaközösség által
összeállított méUĘODSRNNDO
$ YLVV]DFVDWROiV UpYpQ PLQGKiURP GLDJQRV]WLNXV IHMOHV]WĘ V]XPPDWtY  pUWpNHOpVL WtSXV
elĘsegíti a pedagógiai tervezést. A szummatív értékelés esetén persze ennek következménye már
esetleg az értékelt diákokat nem érinti, hiszen például a vizsgán nyújtott teljesítmények alapján
eldönthetjük, hogy valamely anyagrészt a továbbiakban az addigitól eltérĘ módon tanítunk majd, de
ez a következtetés már csak a következĘ évfolyamok munkájának tervezését segíti.

II. 7. 2. 4 A tanulmányi eredmények értékelése érdemjeggyel:
 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik ± nyolcadik évfolyamon a
WDQXOyN WHOMHVtWPpQ\pW HOĘPHQHWHOpW pY N|]EHQ PLQGHQ WDQWiUJ\EyO pUGHPMHJ\HNNHO
PLQĘVtWMN
 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik ± nyolcadik évfolyamon félévkor és
pYYpJpQDWDQXOyNWHOMHVtWPpQ\pWHOĘPHQHWHOpWRV]WiO\]DWRNNDOPLQĘVtWMN
 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik ± nyolcadik évfolyamon félévkor és
év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év
közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
$]HJ\HVWDQWiUJ\DNpUGHPMHJ\HLpVRV]WiO\]DWDLDN|YHWNH]ĘNjeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2), elégtelen (1).
$V]DNWDQiURNPLQGHQWDQpYHOVĘyUiMiQDWDntárgy követelményrendszere mellett ismertetik
saját értékelési rendszerüket, a pótlási és javítási követelményeket. A tanév végén az egész
WDQpYEHQQ\~MWRWWWHOMHVtWPpQ\W pUWpNHOMN$IpOpYL RV]WiO\]DW D]HOOHQĘU]ĘN|Q\YEHD]pYYpJL D
bizonyítványba kerül.
$ WDQXOyN PXQNiMiQDN HOĘPHQHWHOpQHN IRO\DPDWRV pUWpNHOpVH pUGHNpEHQ PLQGHQ WDQWiUJ\EyO
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egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör
WDQtWiVDKRVV]DEELGĘWYHV]LJpQ\EHPLQGHQWDQXOyPXQNiMiWKDYRQWD, tantárgyanként legalább egy
érdemjeggyel kell értékelni. A heti 1 órás tantárgy esetében legalább havi egy, a heti 2 vagy több
órás tantárgy esetében legalább havi két érdemjegy adása szükséges.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
SRQWV]iP  pUGHPMHJ\HNUH W|UWpQĘ iWYiOWiViW D N|YHWNH]Ę DUiQ\RN DODSMiQ YpJ]LN HO D V]DNWiUJ\DW
WDQtWyQHYHOĘN
%
0-29 %
30-49 %
50-74 %
75-90 %
90-100 %

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

Az érdemjegyek mellett más módon és eszközökkel is lehetséges az értékelés: pl.: történhet
piros ponttal, csillaggal, jelek, szimbólumok alkalmazásával, YDJ\LV D] pUWpNHOpV QHP HJ\HQOĘ D]
osztályozással.

A tantárgyak érdemjegyeiWDN|YHWNH]ĘNV]HULQWiOODStWMXNPHJ
5
ismerete
a szakkifejezéseket

biztos
tudja, mindig
helyesen
használja
kiválóan
alkalmazza

a tanult
eljárásokat
írásbeli, szóbeli
önálló
beszámolói
során
meglátja,
az
felfedezi
összefüggéseket
szóbeli felelete
közben tanári nem igényel
segítséget

hibákkal
alkalmazza

2
nagyon
hiányos
MHOHQWĘV
hiányokkal
tudja
sok hibával
alkalmazza

nem
alkalmazza

csak részben
önálló

segítséggel
sem önálló

segítséggel
sem képes

érti

részben érti

ritkán érti

nem érti

1-2-szer
igényel

többször
igényel

folyamatosan
igényel

segítséggel
sem képes
felelni

4
nem teljes
N|UĦHQEL]WRV

3
felszínes,
hiányos

tudja

hiányosan
tudja

jól
alkalmazza
kisebb
segítségre
szorul

1
DODSYHWĘHQ
hiányos
nem tudja

II. 7. 2. 5 A tanulmányi eredmények értékelése szövegesen
,VNROiQNEDQ D W|UYpQ\L V]DEiO\R]iVQDN PHJIHOHOĘHQ (2010. évi LXXI. törvény a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) a] HOVĘ pYIRO\DPRQ pV a második
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pYIRO\DP HOVĘ IpOpYpEHQ D] DOVy WDJR]DWRV PXQNDN|]|VVpJ iOWDO HONpV]tWHWW pUWpNHOĘ ODSRQ
QHJ\HGpYHQWHV]|YHJHVPLQĘVtWpVVHOtörténik a tanulók értékelése minden tantárgy esetében.
Az értékelés szövegét az alsó tagozat munkaközössége olyan érthHWĘ PyGRQ iOOtWMD |VV]H
KRJ\ D] D V]OĘ V]iPiUD HJ\pUWHOPĦ OHJ\HQ  $ WDQXOy WHOMHVtWPpQ\pUH D ÄNLYiOyDQ WHOMHVtWHWW´
ÄMyO WHOMHVtWHWW´ ÄPHJIHOHOĘHQ WHOMHVtWHWW´ LOOHWYH ÄIHO]iUNy]WDWiVUD V]RUXO´ kifejezéseket
DONDOPD]]XN $ QHYHOĘWHVWOHW G|QWpVH DODSján a tanulók értékelésére a szöveges megfogalmazás
mellett tanév közben alkalmazzuk a %-os vagy érdemjegyes kifejezési formát is.
A szöveges értékelés célja, hogy:
x

VHJtWVHDJ\HUPHNLV]HPpO\LVpJHOWpUĘWHPĦIHMOĘGpVpW

x

irányt, távlatokat mutasson a tanulyQDN D WRYiEEOpSpVKH] pV HUĘVtWVH PHJ EHQQH D]W DPLW
jól végez;

x

WiMpNR]WDVVD D V]OĘW pV D J\HUPHNHW D WDQXOy IHMOĘGpVpUĘO WHOMHVtWPpQ\pUĘO pUWpNHLUĘO pV
hiányosságairól;
A szöveges értékelés alapelvei:

x

$WDQtWypUWpNHOĘYpOHPpQ\HOHJ\HQPHJDODSR]RWWtükrözze a gyermek alapos ismeretét.

x

eUWKHWĘOHJ\HQDJ\HUPHNpVDV]OĘV]iPiUD

x

0HQQ\LVpJHOHJ\HQRSWLPiOLVV]HUNH]HWHMyOWDJROWN|QQ\HQiWWHNLQWKHWĘ

x

0HJIRJDOPD]iVDQHOHJ\HQEiQWyDJ\HUPHNpVV]OĘMHV]iPiUD

x

Az esetleges gyengébb teljesítmény esetpQWiUMDIHODWDQXOyIHMOĘGpVpWKDODGiViWDNDGiO\R]y
WpQ\H]ĘNHWKDWiUR]]DPHJDIHMOHV]WpVOHKHWĘVpJHLWLUiQ\iWPHJIHOHOĘEL]WDWiVWQ\~MWVRQD
IHMOĘGpVKH]
$ V]|YHJHV pUWpNHOpV tURWW IRUPiMD QHP KHO\HWWHVtWKHWL D J\HUPHNNHO pV D V]OĘNNHO YDOy

személyes kapcsolattartást. Ugyanolyan fontos az, hogy az általunk leírtakat szóban is
HOPDJ\DUi]]XNN|]|OMNDJ\HUHNNHOpVDV]OĘYHOHJ\DUiQW
,,$PDJDWDUWiVpVDV]RUJDORPPLQĘVtWpVpQHNHOYHL
A k|]QHYHOpVLW|UYpQ\pUWHOPpEHQÄDWDQXOyPDJDWDUWiViQDN és szorgalmának értékelését és
PLQĘVtWpVpW D] RV]WiO\IĘQ|N YpJ]L D] RV]WiO\EDQ WDQtWy WDQiURN YpOHPpQ\pQHN NLNpUpVpYHO´
,VNROiQNEDQ D] HOĘ]HWHV pUWpNHOpV D] RV]WiO\IĘQ|NL yUiQ W|UWpQLN D WDQXOyN YpOHPpQ\pQHN
PHJKDOOJDWiViYDO $] RV]WiO\IĘQ|N iOWDO PHJiOODStWRWW MHJ\HNHW D QHYHOĘWHVWOHW D] RV]WiO\R]y
pUWHNH]OHWHQ iWWHNLQWL pV G|QW D WDQXOy PLQĘVtWpVpUĘO 9LWiV HVHWEHQ D] RV]WiO\EDQ WDQtWy WDQiURN
többségi szavazással döntenek az osztályzatról.
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x $]pUWpNHOpVWpV DPLQĘVtWpVWD]RV]WiO\IĘQ|NpVDQHYHOĘWHVWület a pedagógiai szempontok
N|UOWHNLQWĘ PpUOHJHOpVpYHO YpJ]L DPHO\QHN OHJIĘEE V]HPSRQWMD KRJ\ PL V]ROJiOMD
OHJLQNiEEDQHYHOĘPXQNDHUHGPpQ\HVVpJpWDWDQXOyIHMOĘGpVpWpVPRWLYiFLyMiQDNHUĘVtWpVpW
de figyelembe vesszük a tanuló, illetve az osztály egyéni sajátosságait is.
x ,VNROiQNEDQ D PDJDWDUWiV pV D V]RUJDORP pUWpNHOpVH pV PLQĘVtWpVH HJ\PiVWyO IJJHWOHQO
külön szempontok alapján történik.

II. 7. 3. 1 A magatartás értékelésének szempontjai:
 a tanuló iskolai viselkedése, a viselkedési normák és az együttélés szabályainak betartása;


tanáraihoz, az iskola dolgozóihoz, társaihoz való kapcsolatának, kommunikációjának
módja;

 az osztályközösség kialakításában, összetartásában, értékrendjének formálásában betöltött
szerepe;
 a házirend rendelkezéseinek betartása;
 jelenléti fegyelme, a mulasztások igazolása
 a hetesi feladatok elvégzése, az önként vállalt feladatok teljesítése;
 a sport- és a kulturális versenyeken, egyéb iskolai rendezvényeken való részvétele;
 közösségi munkája, amely a példás magatartásnak nem feltétele, de pozitív irányban
EHIRO\iVROKDWMDDPLQĘVtWpVW

Példás

a
a
a

Jó

Változó

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

$PDJDWDUWiVpUWpNHOpVpQHNpVPLQĘVtWpVpQHNN|YHWHOPpQ\HL
a házirendet megtartja, annak megtartását társaitól is megkívánja, példája
pozitívan hat;
megnyilvánulásaiban kulturált hangnePHWKDV]QiOWiUVDLYDOpVDIHOQĘWWHNNHOYDOy
kapcsolatában tisztelettudó;
képességeit alkotó módon, pozitívan használja fel, vállalt feladatait,
PHJEt]DWiVDLWIHOHOĘVVpJWXGDWWDOOiWMDHO
a közösségi munkában aktív, megbízható;
D]pUWpNHOWLGĘV]DNEDQQHPvolt igazolatlan mulasztása.
a házirendet betartja;
tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget;
tanulmányi és közösségi munkájában aktív, megbízható;
D] pUWpNHOW LGĘV]DNEDQ OHJIHOMHEE NpW HVHWEHQ PHUOW IHO NLIRJiV PDJDWDUWiViYDO
kapcsolatban.
a házirend ellen vét;
WiUVDLYDOQHYHOĘLYHOV]HPEHQWDQ~VtWRWWPDJDWDUWiVDNLIRJiVROKDWy
D]ĘWN|UOYHYĘN|UQ\H]HWHV]WpWLNXPiQDNUHQGMpQHNPHJWDUWiViUDIHONHOOKtYQLD
figyelmét;
képességeit nem hasznosítja, megbízatásait, közösségi munkáját csak ösztönzésre
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végzi;
a az iskolába és az órára késve érkezik, mulasztását nem tudja igazolni.
Rossz
a a házirend ellen tudatosan, rendszeresen és súlyosan vét;
a WiUVDLYDOQHYHOĘLYHOV]HPEHQHUĘVHQNLIRJiVROKDWyDYLVHONHGpVH
a képességeit bomlasztó tevékenységre használja fel;
a IHOHOĘVVpJHWVHPWiUVDLVHPN|]|VVpJHLUiQWQHPpUH]QHPYiOODO
a a közösségi munkából kivonja magát.
$ IpOpYLpY YpJL PDJDWDUWiV RV]WiO\]DWD HOWpUKHW D KDYL MHJ\HN iWODJiWyO KD D WDQXOy NLHPHONHGĘ
jutalmazásban vagy elmarasztalásban részesült.
II. 7. 3. 2 A szorgalom értékelésének szempontjai:
 Motiváltság, a tudás megszerzésének igénye.
 (J\pQLNpSHVVpJHNQHNPHJIHOHOĘWHOMHVtWPpQ\
 Kötelességtudó, megbízható munkavégzés.
 Fegyelmezett, aktív tanórai tevékenység.
 Házi feladatok, szorgalmi feladatok elvégzése.
 3OXV]WHYpNHQ\VpJ IHOHOĘVLWHYpNHQ\VpJYHUVHQ\HN 

Példás

Jó

Változó

Hanyag

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

$V]RUJDORPpUWpNHOpVpQHNpVPLQĘVtWpVpQHNN|YHWHOPpQ\HL
a tanórákra való felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és pontosság
jellemzi;
óra alatt kitartó, érdeNOĘGpVVHOILJ\HODNWLYLWiVDWHOMHVtWPpQ\HiOODQGy
a feladatok végzésében önálló, rendszeres;
tehetségéhez mérten vesz részt a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben;
PXQNiMDHUHGPpQ\HVWiUVDLPXQNiMiWLVHOĘVHJtWL
|QPĦYHOpVHUHQGV]HUHVpVW|EELrányú;
szorgalmával példát mutat, serkent, ellenérzést nem kelt társaiban;
tUiVEHOLPXQNiLQDNNODODNMiUDD]HV]WpWLNXPD]LJpQ\HVVpJMHOOHP]Ę
tanórákra való felkészülésben rendszeres, de nem alapos;
óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt;
DWDQDQ\DJLUiQWpUGHNOĘGLNFVXSiQ
a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben tehetségéhez mérten igyekszik
részt venni;
tUiVEHOLPXQNiLQDNNODODNMDPHJIHOHOĘ
az óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat;
a tanórákra való felkészülése rendszertelen;
IHODGDWDLWIHOV]yOtWiVUDHOOHQĘU]pVPHOOHWWYpJ]LHO
pUGHNOĘGpVHV]ĦNN|UĦULWNiQWDSDV]WDOKDWyDNWtYLUiQ\XOiV
|QPĦYHOpVHUHQGV]HUWHOHQ
információit csak esetenként használja fel;
írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat;
valamely tantárgyból elégtelenül teljesít.
a szorgalom teljes hiánya jellemzi;
feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi;
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a az órai munkában passzív;
a a tanultakat nem akarja alkalmazni;
a több tantárgyból elégtelenül teljesít.
A minĘVtWpVD]HJ\pQLNpSHVVpJHNDODSMiQ± a körülmények mérlegelésével ± kifejezi a tanulmányi
tevékenységhez való viszonyt.

II. 8 A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Iskolánkban csoportbontást ± szükség szerint ± kizárólag az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan
tantárgy esetében alkalmazunk, a felekezetek szerinti csoportalakítás érdekében.
Az egyéb foglalkozások indításának elvei, feltételei:
x

tartalma,

követelménye

legyen

összefüggésben

a

pedagógiai

program

cél-

és

feladatrendszerével;
x

biztosított legyen a személyi, a tárgyi és az eszközrendszer a képzés teljes idejére.
A tanulók által választható egyéb foglalkozások minimális és maximális létszámát minden

pYEHQDPHJKLUGHWpVVHOHJ\LGĘEHQiOODStWMXNPHJ$IRJODONR]iVRNDWDPDJDVDEEpYIolyamra lépés
V]HPSRQWMiEyO N|WHOH]Ę WDQyUDL IRJODONR]iVNpQW NH]HOMN $ WDQXOyN pV V]OĘN DOitUiVXNNDO
igazolják, hogy értesültek a tanuló által igénybe vett választható foglalkozás látogatásának
IHOWpWHOHLUĘO
A tanév során meghatározható, hogy a tanítást és a tanulást a gyermekek érdekének és az
alaptevékenység hatékonyságának figyelembevételével szervezzék. A tanév során a tanítás és
tanulás megszervezésében a gyermekek érdeke, az alaptevékenység hatékonysága a meghatározó
WpQ\H]Ę

II. 9 A nemzetiséghe]QHPWDUWR]yWDQXOyNUpV]pUHDWHOHSOpVHQpOĘQHP]HWLVpJNXOWXUiMiQDN
megismerését szolgáló tananyag
$ QHP]HWLVpJHN NXOW~UiMiQDN PHJLVPHUpVpW LQWHJUiOMXN D N|YHWNH]Ę WDQWiUJ\DN
tananyagaiba: Magyar nyelv és irodalom, Ének-zene, Rajz és vizuális kultúra, Technika és életvitel,
Testnevelés, Erkölcstan/Hit- és erkölcstan, Környezetismeret, Történelem, Hon- és népismeret,
2V]WiO\IĘQ|NL7HUPpV]HWLVPHUHW)|OGUDM]

II. 10 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek

A tanulók fizikai állapotáQDNPpUpVpWDWHVWQHYHOpVWWDQtWyQHYHOĘNYpJ]LNHODWHVWQHYHOpVL
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órákon. Tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapokban. (A felmérés a
Ä+XQJDURILW WHV]W´ DODSMiQ NHUOW |VV]HiOOtWiVUD Lásd: Módszertani szakanyag a tanulók fizikai
állapotáQDNHJ\VpJHVPpUpVKH]pVPLQĘVtWpVpKH]
$ PpUpV HUHGPpQ\H DODSMiQ D QHYHOĘN D WDQXOyN IL]LNDL iOODSRWiW iOWDOiQRV WHKHUEtUy
NpSHVVpJpW PLQĘVtWLN $ IHOPpUpV VRUiQ D WDQXOyN iOWDO IpOpYHQWH HOpUW HUHGPpQ\HNHW
|VV]HKDVRQOtWMiN $ PLQĘVtWpVW D] RV]WiO\RQNpQWL |VV]HVtWHWW DGDWODSRQ D V]OĘN pV D WDQXOyN LV
megtekinthetik.

II. 10. 1 A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok
 1. feladat: +(/<%ė/7È92/8*5È6 (az alsó végtag dinamikus erejének mérése)
a Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugUyGHV]ND P|JpiOO~J\KRJ\DFLSĘRUUiYDOD
vonalat nem érinti.
a Feladat: térdhajlítás ± pV H]]HO HJ\LGHMĦOHJ SiURV NDUOHQGtWpV KiWUD KiWVy Up]V~WRV
PpO\WDUWiVEDHOĘ]HWHVOHQGOHWV]HU]pV- PDMGHUĘWHOMHVSiURVOiE~HOUXJDV]NRGiVpVHOXJUiV
HOĘUH
a Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal távolságát mérjük méterben.
 2.

feladat:

+$621)(.9e6%ė/

7g5=6(0(/e6

e6

/((1*('e6

FOLYAMATOSAN $KiWL]PRNGLQDPLNXVHUĘ-állóképességének mérése)
a 0D[LPiOLVLGĘWDUWDP: 4 perc.
a Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és mindkét
NDUMD OD]D WDUNyWDUWiV KHO\]HWpEHQ YDQ $ YL]VJiODWRW YpJ]Ę V]HPpO\ D] HJ\PiVKR] WHWW
lábfejeket a földhöz szorítja.
a Feladat: a tanuló az 1. ütemre törzsemelést végez, 2. ütemre összeérinti a könyökét az álla
alatt, 3. ütemre visszanyit tarkótartásba, 4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre.
a Értékelés: 4 perc alatt végrehajtott törzsemelések száma.
 3.

feladat:

+$1<$77)(.9e6%ė/

)(/h/e6

7e5'e5,17e66(/

FOLYAMATOSAN KDVL]PRNHUĘ-állóképességének mérése)
a 0D[LPiOLVLGĘWDUWDP: 4 perc.
a Kiinduló helyzet:: D WDQXOy WRUQD YDJ\ HJ\pE SXKD V]ĘQ\HJHQ D KiWiQ IHNV]LN pV PLQGNpW
WpUGpWIRNRVV]|JEHQEHKDMOtWMD/D]DWDUNyWDUWiVHOĘUHQp]ĘN|Q\|NNHO
a Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat.
Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan.
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a Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma 4 perc alatt.
 4.

feladat:

)(.9ė7È0$6=%$1

.$5+$-/Ë7È6-

ÉS

NYÚJTÁS

FOLYAMATOSAN (a vállövi és a karizmok dinamikus HUĘ-állóképességének mérése)
a 0D[LPiOLVLGĘWDUWDP lányok: 2 perc; fiúk: 4 perc.
a Kiinduló helyzet: PHOOVĘ IHNYĘWiPDV] WHQ\HUHN YiOOV]pOHVVpJEHQ HOĘUH Qp]Ę XMMDNNDO
HJ\HQHVW|U]VQ\DNDJHULQFPHJKRVV]DEEtWiViEDQQ\~MWRWWWpUGPHUĘOHJHVNDU
a Feladat: a WDQXOy PHOOVĘ IHNYĘWiPDV]EyO LQGtWYD NDUKDMOtWiVW- és nyújtást végez. A törzs
feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem
lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül.
a Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
 5. feladat: AEROB ÁLLÓKÉPESSÉGI PRÓBÁN ELÉRT EREDMÉNY (Cooper-teszt)
II. 10. 2 $WDQXOyNPLQĘVtWpVHD]|WIHODGDWEDQHOpUW|VV]HVSRQWV]iPDODSMiQ

Elért összes
pontszám
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140

0LQĘVtWpV
igen gyenge
gyenge
kifogásolható
közepes
jó
kiváló
extra

,,  $ WDQXOyN MXWDOPD]iViYDO |VV]HIJJĘ D WDQXOy PDJDWDUWiViQDN  V]RUJDOPiQDN
pUWpNHOpVpKH]PLQĘVtWpVpKH]NDSFVROyGyHOYHN
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
í példamutató magatartást tanúsít;
í vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el;
í vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez;
í vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
YHWpONHGĘN|QYDJ\HOĘDGiVRNRQEHPXWDWyNRQYHV]UpV]W
í YDJ\EiUPHO\PiVPyGRQKR]]iMiUXOD]LVNRODMyKtUQHYpQHNPHJĘU]pVpKH]pVQ|YHOpVpKH]
az iskola jutalomban részesítheti.
$]LVNROiEDQWDQpYN|]EHQDN|YHWNH]ĘGLFVpUHWHNDGKDWyN
a szaktanári dicséret;

59

Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola
Borsodszirák

Pedagógiai Program

a RV]WiO\IĘQ|NLGLFVpUHW
a igazgatói dicséret;
a QHYHOĘWHVWOHWLGLFVpUHW
$]HJpV]pYEHQSpOGDPXWDWyPDJDWDUWiVWWDQ~VtWypVNLHPHONHGĘPXQNiWYpJ]HWWWDQXOyND
tanév végén:
a szaktárgyi teljesítményért;
a példamutató magatartásért;
a NLHPHONHGĘV]RUJDORPpUW
a ppOGDPXWDWyPDJDWDUWiVpUWpVNLHPHONHGĘV]RUJDORPpUWGLFVpUHWEHQUpV]HVtWKHWĘN
$]HJ\HVWDQpYHNYpJpQNLWĦQĘHUHGPpQ\WHOpUWWDQXOyNRNOHYHOHWpVN|Q\YMXWDOPDWNDSQDN
PHO\HWDWDQpY]iUyQQHSpO\HQD]LVNRODN|]|VVpJHHOĘWWYHKHWQHNiW$Q\ROFpYHQiWNLHPHONHGĘ
HUHGPpQ\WHOpUĘWDQXOyD]LVNRODLDODStWYiQ\HOLVPHUpVpWYHKHWLiWDEDOODJiVLQQHSpO\HQ
$ NLHPHONHGĘ HUHGPpQQ\HO YpJ]HWW HJ\WWHV PXQNiW D] HJ\VpJHV KHO\WiOOiVW WDQ~VtWy
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
$GLFVpUHWHWtUiVEDNHOOIRJODOQLpVDV]OĘWXGRPiViUDNHOOKR]QL
$ WDQXOy PDJDWDUWiViQDN V]RUJDOPiQDN pUWpNHOpVpKH] PLQĘVtWpVpKH] NDSFVROyGy HOYHNHW
lásd a II. 7. 3 fejezetben.

II. 12 Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek

Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvekkel kapcsolatban lásd a Nevelési Program
I. 5 fejezetét.

,,$WDQXOyNHVpO\HJ\HQOĘVpJpWV]ROJiOyLQWp]NHGpVHN
$ WDQXOyN HVpO\HJ\HQOĘVpJpW V]ROJiOy LQWp]NHGpVHNNHO NDSFVRODWEDQ OiVG D 1HYHOpVL
Program I. 7. 2 fejezetét.

II. 14 Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

II. 14. 1 A követelményrendszer alapelvei
,VNROiQN QHYHOĘ-RNWDWy WHYpNHQ\VpJpEĘO DGyGyDQ VRNUpWĦ N|YHWHOPpQ\UHQGV]HUW iOOtW IHO D
diákok számára. A követelményrendszer három nagyobb részre osztható:
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 Tantárgyi követelmények ± ezt a NAT alapján a helyi tanterv határozza meg.
 Magatartási követelmények ± ezt konkrétan az iskola házirendje tartalmazza.
 Szorgalmi követelmények ± ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát tükrözi.
$N|YHWHOPpQ\UHQGV]HUEHWDUWiVDEHWDUWWDWiVDV]HPSRQWMiEyODODSYHWĘHQIRQWRVDIHJ\HOHP
és a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek alapelveinek kidolgozása, amely során
az alábbi alapelveket kell figyelembe venni:
a Csak az iskola helyi tantervében elfogadott tananyagot lehet megkövetelni.
a A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.
a Figyelembe kell venni a tanuló képességeit és a tanuláshoz való hozzáállását, ehhez jól kell
ismerni a tanulót.
a Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem túlhangsúlyozva
vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására.
a A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása.
a Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni.
a $WDQWiUJ\LpVWDQyUDLN|YHWHOPpQ\HNOHJ\HQHNYLOiJRVDNHJ\pUWHOPĦHNpVWHOMHVtWKHWĘHN$
tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a
következetességet, és a kiszámíthatóságot.
a A rendszeres értékelés elengedhetetlen, ugyanis tanár és a diák számára egyaránt
visszajelzés a végzett munkáról.

II. 14. 2 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A tanév során ügyelünk az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára. Minden tanuló
OHJDOiEE HJ\V]HU NDSMRQ OHKHWĘVpJHW V]yEHOL EHV]iPROyUD $]pUW W|UHNV]QN PLQGHQ PĦYHOWVpJL
területen arra, hogy rendszeresen legyen szóbeli számonkérés is, mert ez egyúttal fejleszti a tanulók
beszédkészségét, aktiviOMD D V]yNLQFVNHW V PyGRW DG D V]yEHOL PHJQ\LODWNR]iV NO|QE|]Ę
formáinak gyakorlására.
A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal:
9 heti egy óraszám esetén ajánlott a havonta egy, de félévente legalább három;
9 minden más esetben havonta legalább egy-két alkalommal kerüljön rá sor.

II. 14. 2. 1 A számonkérés formái
$ WDQyUiNRQ V]yEDQ pV tUiVEDQ V]iPROQDN EH D J\HUHNHN D WXGiVXNUyO $] HOOHQĘU]pV
kiterjedhet a régebben tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
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 Szóbeli számonkérések:
o V]yEHOLIHOHOHWD]HOĘ]ĘWDQtWiVLyUiQIHOGROJR]RWWLVPHUHWDQ\DJUHQGV]HUHVHOOHQĘU]pVH
önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján;
o yUDLPXQNDD]yUDLPXQNiEDYDOyEHNDSFVROyGiVyUDLPXQNDYpJ]pVPLQĘVpJH
o |QiOOyNLVHOĘDGiVHJ\DGRWWWpPD|QiOOyIHOGROJR]iVDpVHOĘDGiVD
 Írásbeli számonkérések: Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok
megoldásán keresztül. Fajtái:
o írásbeli felelet/röpdolgozat (rövid: max. 15-20, hosszú: max. 30-SHUFLGĘWDUWDPEDQ 
o házi dolgozat;
o WpPD]iUyGROJR]DW SHUFLGĘWDUWDPEDQ 
 Gyakorlati számonkérések:
o $ V]iPRQNpUpV H]HQ IRUPiMD HOVĘVRUEDQ D NpV]VpJWiUJ\DN HVHWpEHQ DONDOPD]KDWy
Gyakorlati érdemjegyet kaphat egyéni és csoportos munkavégzésre egyaránt, a
testnevelés, technika, rajz, ének-zen, informatika tantárgyak esetén.
o ,GHWDUWR]LND]|QiOOyDQYpJ]HWWJ\ĦMWĘPXQNiNHOOHQĘU]pVHpVpUWpNHOpVHLV
II. 14. 2. 2 Az írásbeli és szóbeli számonkérés alapelvei
± A tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek (feladattípusok,
terjedelem).
± Tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét.
± A]pUWpNHOpVSR]LWtYXPRNDWNLHPHOĘVHJtWĘKDWiV~OHJ\HQ
± Az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli beszámoltatások
rovására. Különösen ügyelni kell erre azoknál a tantárgyaknál, amelyeknél ezt a tantárgy
jellege megköveteli (magyar, történelem, idegen nyelvek).
± Legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi, év végi felméréseknél, méréseknél valamint a
témazáró dolgozatoknál bejelentettek.
± A IHODGDWRNOHJ\HQHNYiOWR]DWRVDNJRQGRONRGWDWyDNHJ\pUWHOPĦHNpUGHNOĘGpVWIHONHOWĘN
± A feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket kérjék
számon.
± Tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes magyar beszéd taQtWiVDDNLIHMH]ĘNpV]VpJD]
HOĘDGyLNpV]VpJIHMOHV]WpVH
± 0HJDODSR]]D D V]|YHJHV YDJ\ D] pUGHPMHJJ\HO W|UWpQĘ pUWpNHOpVW NLMHO|OL D WRYiEEL
fejlesztési irányokat.
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II. 14. 2. 3 Az írásbeli és szóbeli számonkérés célja, rendje, formái, módszerei
Fontos, hogy az írásbeli és szóbeli beszámoltatások:
 DGMDQDN KLWHOHV iWIRJy NpSHW D WDQXOyN LVPHUHWHLUĘO MiUWDVViJDLN pV NpV]VpJHLN
NLDODNXOiViQDNPpUWpNpUĘOWHJ\pNOHKHWĘYpH]HNV]DNWDQiULpUWpNHOpVpW
 LJD]ROMiNYLVV]DDWDQXOyWpULQWĘSHGDJyJLDLIRO\DPDWHredményét vagy eredménytelenségét;
alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat.
Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások különösen fontosak:
a DWDQDQ\DJIHOGROJR]iViEDQDNLHPHOWHQIRQWRVUpV]HNHOVDMiWtWiViQDNHOOHQĘU]pVHNRU
a egy-egy témakör összefoglalása után;
a félévi vagy év végi ütemezéssel.
Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formája lehet: egyéni, csoportos, egész osztályt
pULQWĘ LVNRODLRWWKRQL PXQNiQ DODSXOy Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások módszerei többek
között például lehetnek: igaz-hamis állítás; hibás állítások javítása; TOTÓ; jegyzetelés
WDQN|Q\YEĘO N|Q\YWiUL N|Q\YEĘO  V]|YHJ NLHJpV]tWpVH V]yJ\ĦMWpV IHOHOHWYiODV]WiV PRQGDWNLHJpV]tWpV WROOEDPRQGiV Yi]ODWtUiV IRJDOPD]iV ROYDVyQDSOy tUiVDHOĘ]HWHVV]HPSRQWRNDODSMiQ
témazáró dolgozat; teszt; rövid, egy-egy anyagrészt átfogó tudáspróba; röpdolgozat; feladatlap;
YDNWpUNpS IHOHOHW NLVHOĘDGiV HVV]p J\ĦMWĘPXQND SURMHNW WpPDKpW  V]yPDJ\DUi]DW NpV]tWpVH
tömörítés; verselemzés; összehasonlító elemzés; kísérlet leírása; élménybeszámoló; projekt
készítése.

II. 14. 2. 3 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások korlátai
x Naponta két témazáró dolgozatnál ne írassunk többet! Két témazáró mellett a tanulók ne
írjanak más dolgozatot!

II. 15 Az otthoni, napközis, tanulószobai felkés]OpVKH] HOĘtUW tUiVEHOL pV V]yEHOL IHODGDWRN
meghatározásának elvei és korlátai

II. 15. 1 Az otthoni és a napközis/tanulószobai felkészülés elvei
¾ A házi feladatok ± mind a szóbeli, mind az írásbeli ± a tanítási órán feldolgozott ismeretek
gyakorlását, eOPpO\tWpVpW V]ROJiOMiN $ Ki]L IHODGDW pUGHPMHJJ\HO W|UWpQĘ PLQĘVtWpVH QHP
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HOIRJDGKDWy $ NLHPHONHGĘ PXQND SO |QiOOy J\ĦMWĘPXQND V]DNWDQiUL GLFVpUHWWHO
jutalmazható.
¾ A hiányzó házi feladat pótlólagos elvégeztetése szükséges, többszöri hiány esetén szaktanári
figyelmeztetés jár a tanulónak.
¾ Fontos, hogy a napközis és otthoni felkészülés mellett a gyerekeknek maradjon idejük
pOHWNRUL VDMiWRVViJXNQDN J\HUPHNL V]HPpO\LVpJNQHN PHJIHOHOĘ WHYpNHQ\VpJHNUH
pihenésre, regenerálódásra, mozgásra, játékra.
¾ A tanultak begyakorlása érdekében a tanulók otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés
formájában szóbeli és írásbeli házi feladatot kapnak.
¾ $]RV]WiO\IĘQ|N|NpVV]DNWDQiURNDKi]LIHODGDWRNIHODGiVDNRUILJ\HOHPEHYHV]LNDWDQXOyN
egyéni képességeit, életkori VDMiWRVViJDLW DNWXiOLV iOODSRWiW pV H]HNEĘO NLLQGXOYD
differenciált formában adnak feladatokat az otthoni és napközis felkészüléshez.
¾ (PHOOHWW IRO\DPDWRV NRQ]XOWiFLyW IRO\WDWQDN D QDSN|]LVWDQXOyV]REiV QHYHOĘYHO DNLN
visszajelzésekkel tájékoztatják a déOHOĘWW|V QHYHOĘNHW D Ki]L IHODGDWRNNDO NDSFVRODWRV
tapasztalataikról.
$] RWWKRQL QDSN|]LV pV WDQXOyV]REDL IHONpV]OpVKH] HOĘtUW tUiVEHOL pV V]yEHOL IHODGDWRN
típusukban megegyeznek.
o Írásbeli feladatok: a tanóra anyagához kapcsolódó, az órai munkához hasonló feladatok,
LOO D NRUiEEL pYIRO\DPRNRQ WDQXOW LVPHUHWHNKH] IĦ]ĘGĘ LVPpWOĘ IHODGDWRN $ IHODGDWRN D
WDQXOyNWHOMHVtWPpQ\pWĘOpVNpSHVVpJHLNWĘOIJJĘHQGLIIHUHQFLiOKDWyDNLV
o Szóbeli feladatok: az órán tanult fogalmak, tételek, ismeretek megtanulása, megértése, ill. a
témakör korábbi anyagainak ismétlése, és a kapcsolódó, korábbi évfolyamokon tanult
ismeretek felidézése.

II. 15. 2 Az otthoni és a napközis/tanulószobai felkészülés korlátai
x $ WDQXOyNDW YHUVHQ\UH NpV]OĘN D WDQWiUJ\ LUiQW DNWtYDQ pUGHNOĘGĘN  HJ\pQL YiODV]WiVXN
kérésük

alapján

szorgalmi

feladattal

segíthetjük,

számukra

szorgalmi

feladatot

javasolhatunk.
x $]RWWKRQLWDQXOiVLLGĘ tUiVEHOLpVV]yEHOLIHODGDWRNHOYpJ]pVpQHNHJ\WWHVLGHMH PD[LPXP
20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
x A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószobai) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
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x Hétvégére (szombatra-YDViUQDSUD  OHKHWĘOHJ QHP DGXQN Ki]L IHODGDWRW GH D WDQWHVWOHW
döntése értelmében indokolt esetben megengedett a házi feladat adása, ha az összességében
nem befolyásolja a tanuló pihenését, regenerálódását.
x +pWYpJpQHN D WDQWiUJ\DN V]HPSRQWMiEyO D] V]iPtW DKRO SpQWHNHQ pV KpWIĘQ HJ\DUiQW YDQ
yUD(QQHNPHJIHOHOĘHQDFVW|UW|N-KpWIĘYDJ\DSpQWHN-kedd párosítások nem számítanak
hétvégének. MunkaszünetL QDSRN HVHWpEHQ D] V]iPtW LGH DKRO D] HOĘ]Ę pV D] D]W N|YHWĘ
napon is van óra
x Az ĘV]L WpOL pV WDYDV]L V]QHWHNUH hasonlóan adunk házi feladatot, mint hétvégén, de
NL]iUyODJDQQ\LPLQWHJ\pEHVHWEHQHJ\N|YHWNH]ĘyUiUDYDOyIHONpV]OpVKH]!
x A nyári vakációra (az évközi terhelés csökkentése érdekében) szabadon választhatóan
adjuk fel a házi olvasmányokat. Ennek megtörténtét jutalmazhatjuk, szünidei elkészítésük
elmulasztását nem büntetjük.
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Záró rendelkezések és legitimációk megtalálhatók az
intézményben.
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