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1. ALAPVETÉSEK – CÉLOK ÉS FELADATOK
Minden iskola a jövő számára dolgozik – a gyermek és az ország jövőjéért – ezért
mindenképpen válaszolnia kell a kor kihívásaira.
A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk
Alaptörvényével, a mindenkor érvényben lévő NKT - vel, a jogállam rendjével, az élet és az
emberi méltóság tiszteletének elvével, valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és
vallásszabadsággal.
Alapvető cél a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása,
közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős
életvitelre történő felkészülésük segítése. Az iskolai nevelő-oktató munkánk fontos feladata,
hogy segítse a gyermek egyéni képességeinek a kibontakozását, hogy korszerű, értékálló tudást
adjon át.
Figyelmet fordítunk a nemzeti, nemzetiségi hagyományok tudatosítására és ápolására.
Közösségi voltunkból adódóan feladatunk az is, hogy a felnövekvő fiatalokat a felelős
állampolgári létre, az egymásért vállalt felelősségre neveljük, kiemelt figyelmet fordítva a
nemzet, haza, munka, család szeretetére, megbecsülésére és a másság elfogadására.
Az értelem fejlesztésével együtt alapvető feladatunknak tekintjük az érzelmi és akarati élet
formálását, a gyermek személyiségének sokoldalú nevelését.
A gyorsan változó világhoz való alkalmazkodáshoz elengedhetetlen a tanulók felkészítése az
élethosszig tartó tanulásra.
A NAT-ban képviselt értékek, a fejlesztési feladatok és az ezekre épülő differenciálás mind
azokat a célokat szolgálják, hogy a tanulók mind teljesebben bontakoztathassák ki
személyiségüket.
Az ember része a természetnek, ezért fontos feladatunknak tekintjük, hogy kialakítsuk a
gyermekekben az ökológiai szemléletet, a természet és az élet szeretetét, a természeti kincsekés
az épített örökségünk megbecsülését, védelmét, a fenntartható fejlődés érdekében
környezettudatos magatartás kialakítását.
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Célok, feladatok
-

Feladatunknak tekintjük, hogy az intézményünkből kikerülő diákok öntudatos,
hasznos polgárrá, autonóm és a környezetükért felelősséget érző személyiséggé,
boldogságra képes emberré váljanak:

-

széles körű, általános ismeretek átadása és az önálló ismeretszerzés, ill. önművelés
igényének kialakítása, technikáinak elsajátíttatása

-

korszerű és magas szintű szakmai ismeretek átadása

-

a tanulók képességeinek kibontakoztatása

-

egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetése

-

a helyes önismeret és társas kultúra fejlesztése

-

szociális kompetencia fejlesztése

-

gazdasági, pénzügyi, médiatudatosságra nevelés

-

a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő magatartás fontosságának
tudatosítása

-

középszintű, ill. emelt szintű érettségire felkészítés

2. HELYZETELEMZÉS
Intézményünk adatai:
Intézmény neve:

Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

OM azonosítója:

100527

Intézmény székhelye, címe:

2310 Szigetszentmiklós Tököli út 30/a.

Fenntartó:

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

Alaptevékenység

szakmai alapdokumentum szerint általános iskolai nevelésoktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás (korábbi képzéstípus
2016. szeptember 1-jétől kifutó szakgimnázium nevelés-oktatás
jelleggel) gimnáziumi nevelés-oktatás.

Az iskola jelenlegi helyén 1978-ban került átadásra, majd 1982-ben és 2006-ban megtörtént az
iskola bővítése. Az intézmény 1998 júniusáig 8 évfolyamos általános iskolaként működött,
évfolyamonként egy sport tagozatos osztállyal.
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1998 szeptemberében indult az első középiskolai osztály. Az iskola többcélú intézmény,
összetett iskola lett, amelyben egy feladat ellátási helyen látja el az általános iskolai (1-8.
évfolyam), a szakgimnáziumi nevelés-oktatást és 2018 szeptemberétől gimnáziumi képzést.
Ez a szervezeti forma jó lehetőséget biztosít a hatékony, gazdaságos és szakszerű feladatellátás
megszervezéséhez.
2002. december 3-án iskolánk felvette Kardos István, városunk egykori tanítójának nevét.
Környezeti adottságok, szülői háttér
Szigetszentmiklós az agglomerációs övezetben fekszik, magas a betelepülő, fiatal,
kisgyermekes családok száma. Ez biztosítja iskolánkban a magas tanulólétszámot.
Gyermekeink eltérő szociális háttérrel rendelkeznek. A családok egy része értelmiségi
értékrendű, életvitelű. Másrészt a gazdasági válság következtében megjelent városunkban a
munkanélküliség, vannak családok, amelyek anyagi problémákkal küzdenek. Így a szülők
életstílusa, érzelmi tónusa, kulturális szintje eléggé szélsőséges. Igen különbözőek az iskolával
szemben támasztott elvárások.
Beiskolázott tanulóink között egyre többen küzdenek beilleszkedési- tanulási- vagy magatartási
problémával, szorulnak különös figyelemre, fejlesztő foglalkozáson való részvételre.
Mindemellett figyelmet kell fordítanunk a tehetséges gyerekek többirányú fejlesztésére. Az
iskolának meghatározó szerepe van a helyes értékrend kialakításában, a tanuláshoz való viszony
javításában.
Tárgyi, személyi feltételek
37 (ebből 6 szükség terem) tanteremben tanítunk, három nyelvi terem áll a tanulók
rendelkezésére. Az informatika oktatása 3 szaktanteremben történik. A testnevelés órákat egy
tornateremben, egy tornaszobában, az udvaron és 1 db 60x45 m-es műfüves pályán tartjuk.
A 2008/2009-es tanévtől az iskolának könyvtára is van.
Az optimálisnál jóval több tanulócsoportnak biztosítjuk a tanulás feltételeit. Iskolánk oktató, és
nevelőmunkáját jól felkészült szakemberek végzik. Pedagógusaink rendszeresen részt vesznek
továbbképzéseken, tanfolyamokon, melyeken új módszerekkel, programokkal ismerkednek.
A tanulási - magatartási problémák megoldásában fejlesztő pedagógus és iskolapszichológus
van segítségünkre.
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Iskolánkban iskolaorvosi-, védőnői szolgálat működik. A törvény értelmében a tanulók
fogászati ellátásban, valamint az arra jogosult tanulók gyógytestnevelésben részesülnek.
Alsó tagozat
Minden évfolyamon osztályonként más-más specifikum van. Tanévről tanévre ez változhat is.
Évfolyamonként 1 sportosztályunk van, amely a kézilabda és a futball irányában szakosodott.
Az informatika specifikummal indított osztályokban a gyerekek már 1. osztálytól
megismerkedhetnek az informatika rejtelmeivel.
A matematika osztályban logikai gondolkodást fejlesztő feladatokból nyújtunk többet
kisdiákjainknak.
A kézműves osztályban a kézügyességet fejlesztő feladatokból kínálunk többet tanulóinknak.
4. osztálytól minden kisgyerek számára lehetőség van megismerkedni a számítógépek
használatával.
Idegen nyelv tanulására ugyancsak 4. osztálytól van mód. Heti 2 órában angol vagy német
nyelvet tanulnak diákjaink.
Tehetséges gyermekeinknek érdeklődésüknek megfelelően sokféle szakköri foglalkozást
kínálunk.
Olyan program szerint tanítunk, amely a gyerekek érdeklődésére épül, ahol a játékosság,
könnyedség és a komoly gondolkodás egyszerre jelen van.
Segítséget nyújtunk a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésében is: könyvtár- moziszínházlátogatás. Hagyománnyá váltak a többnapos erdei iskolák.
Egész napos oktatás, napközi működési rendje a házirendben megfogalmazottak szerint.
Felső tagozat
Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozat
nevelőoktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai
munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének
fejlődése, fejlesztése áll a középpontban. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek
megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra.
Minden évfolyamon egy sport osztály működik.
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Az idegen nyelv és az informatika oktatása csoportbontásban történik, a tanulólétszám és a
személyi feltételek függvényében.
Az idegen nyelv oktatása az 5-7. évfolyamon heti 3 órában, 8. évfolyamon heti 4 órában
történik. A csak angolt, mint idegen nyelvet tanuló csoportok esetében a csoportokban a
nagyjából azonos tempóban haladó csoportokba kerülnek a tanulók szintfelmérők alapján.
Két tanulószobás csoportunk van, ahol a csoportot vezető pedagógus segíti a gyerekek
tanulását, szabadidejük hasznos eltöltését. A tanulószoba saját házirend szerint működik.
Korrepetálásokat szervezünk a felzárkóztatást igénylő tanulóknak – a személyi feltételek
függvényében – a fő tantárgyakból.
A korrepetáláson való részvétel szükséges, de nem elégséges feltétele a megfelelő
felkészülésnek.
A foglalkozáson köteles részt venni a tanuló, ha azt a Pedagógiai Szakszolgálat vagy az illetékes
szakértői bizottság javasolja.
Ajánlott azoknak a tanulóknak, akik évet ismételnek, az előző tanévben javító vizsgát tettek,
vagy elégséges osztályzatot kaptak.
Tehetséges tanulóink szakkörökön, házi versenyeken, énekkarban vehetnek részt.
A 8. osztályos tanulókat segítjük a pályaválasztásban. Pályaválasztási szülői értekezletet
szervezünk, pályaválasztási kiállításra visszük tanulóinkat.
Bevezettük a 6. 7. és 8. évfolyamon a házi vizsgákat, melyek célja a vizsgahelyzetek
megismerése, a megszerzett ismeretek rendszerezése.
A tanulmányi munka mellett igyekszünk hangsúlyt fektetni tanulóink szabadidős
kikapcsolódására is, programok szervezésére. Kirándulni, kiállításra, színházba visszük a
gyerekeket, ezzel is segítve a tanulók beilleszkedését, a közösségek formálását.
Középiskola

(Szakközépiskolai

nevelés-oktatás,

szakgimnáziumi

nevelés-oktatás,

gimnáziumi nevelés-oktatás).
Az iskolában az 1998/1999 tanévben indult a középiskolai tagozat. 2004. óta – amióta a
jogszabályok ezt lehetővé teszik – indítunk nyelvi előkészítő évfolyammal osztályokat. 2
kilencedik évfolyamos osztályunk van. A 2017/2018. tanévtől a szakgimnáziumi képzés kifutó
jelleggel megszűnik.
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A Tankerületi Központ KLIK/132/907/2017 javaslatára a 29820-2/2017/INTIRFO iktatószámú
720. sorszámon illetve 29820-2/2017/INTIRFO iktatószámú 721. sorszámon az Államtitkár az
átszervezést jóváhagyta, így a 2018/2019. tanévtől a középiskolában gimnáziumi képzés indult
egy négy és egy öt évfolyamos osztállyal.
A nyelvi előkészítő évfolyammal induló osztályban az idegen nyelv tanítását helyezzük
előtérbe, a négy évfolyamos osztályban 2020-tól kezdődően általános gimnáziumi képzés lesz.
Mindkét osztályban kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók pénzügyi-gazdasági ismereteinek
bővítésére.
Az évek során komoly munkával, a felvételi bevezetésével sikerült elérnünk, hogy egyre több
és jobb tanulmányi eredményt elérő gyerek jelentkezik iskolánkba. Ez megmutatkozik a
folyamatosan javuló tanulmányi- és vizsgaeredményekben, a tanulmányi versenyre jelentkező
tanulók és a nyelvvizsgák növekvő számában. Közös sikerként értékeljük, hogy az általános
iskolások között egyre nagyobb számban döntenek úgy a gyerekek, hogy a középiskolát is a mi
intézményünkben végzik, így 12-13 évig Kardos-diákként folytatják tanulmányaikat. Az
iskolánkra a családias légkör jellemző.
A kompetenciaméréseken a tanulóink teljesítménye alapján az erős közepesen teljesítő iskolák
közé tartozunk.
Az érettségi vizsga után tanulóink többsége tovább tanul, közülük sokan szakirányban. A 2016
május - júniusi érettségi vizsgaidőszaktól kezdődően a szakgimnáziumban szakmai tárgyból
kötelező érettségi vizsgát tenni, amellyel pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátorként
munkát vállalhatnak.
Az intézmény éves költségvetése mellett a testnevelés, az idegen nyelv és az informatikai
oktatás fejlesztésére az iskola alapítványába – Alapítvány a jövő nemzedékéért – befizetett
összegek jelentenek fontos forrást.
Az oktatásban célunk, hogy a tanulmányi eredményeket tovább javítsuk, a bukások számát
csökkentsük, a lassabban haladóknak korrepetálásokon segítsünk, a tehetség kibontakoztatására
pedig szakkörökön, énekkarban, irodalmi színpadon biztosítunk lehetőséget. Nevelőmunkánk
során kiemelt figyelmet kap az intézményen belül az emberi méltóság tiszteletben tartása, az
egyenlő bánásmód elvének érvényesülése és a szegregációmentesség. A személyiségfejlesztést,
az erkölcsi nevelést, a közösségépítést az iskolában és iskolán kívül szervezett színvonalas
közös program segíti. Az összetartozás érzését erősíti az ünnepségeken hordott egyenruha is.
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Az ünneplés, az emlékezés méltósága, külsőségekben és tartalomban megnyilvánuló
igényesség biztosítása szintén kiemelt fontosságú nevelőmunkánk során, melyet személyes
példamutatással erősítünk.
Középiskolában a nevelés-oktatás területén kedvező tendenciákat tapasztalhatunk gyerek –
szülő - iskola együttműködésével kapcsolatban.
Hagyományok, szimbólumrendszer
Iskolánk 2002. december 3-án vette fel Kardos István nevét. Az emlékhelyet az aulában az
iskola tanárai építették szülői segítséggel. Az emlékhelyen levő Kardos István portré (bronz,
életnagyságú) a Városi Önkormányzat hozzájárulásával készült. Alkotója Zsin Judit (1957-)
szobrászművész, aki születése óta szigetszentmiklósi lakos.
Az iskola szimbólumrendszeréhez tartozik az egyenruha is:
-

Alsó tagozat: fehér blúz/ing és sötét szoknya/nadrág

-

Felső tagozat: fehér blúz/ing és sötét szoknya/nadrág

-

Énekkar: fehér blúz/ing és sötét szoknya/nadrág

Középiskolai egyenruha:
-

A fiúk: öltöny, fehér ing, iskolai nyakkendő

-

A lányok: egyen blúz, sötét szoknya

-

Sportrendezvényeken, versenyeken logóval ellátott póló, mez.

Az egyenruha viselése az iskolai ünnepélyeken, a vizsgákon, valamint minden olyan iskolán
kívüli rendezvényen, tanulmányi versenyen kötelező, ahol a tanuló az intézményt képviseli.
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3. KAPCSOLATOK
-

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

-

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

-

Nemzetiségi Önkormányzatok (német, bolgár, roma)

-

Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

-

Pedagógiai Szakszolgálat

-

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

-

Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat

-

Járási Gyámhivatal

-

Vöröskereszt

-

Városi Könyvtár és Közösségi Ház

-

Städtisches Gymnasium - Steinheim

-

Helyi általános iskolák, Helyi óvodák

-

Városban működő civilszervezetek

-

Gazdasági vállalkozások

-

Sportszervezetek

-

Médiumok

-

Egyházak

-

Alapítvány
Alapítvány a Jövő Nemzedékéért
Az Alapítvány tartós, közérdekű célja az idegen nyelvi oktatás, a számítástechnika
oktatása, az egészség fejlesztés és testi nevelés terén a korábbinál lényegesen
magasabb szintre emelje annak minőségét, bővítse a lehetőségeket.
Az alapítvány az önkéntes befizetésekből, az adó 1%-os felajánlásokból befolyó
összeggel gazdálkodik.
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4. NEVELÉSI PROGRAM
Mottónk:
„ ép testben ép lélek ”
(Juvenalis)

4.1. CÉLOK, FELADATOK
4.1.1. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Elfogadjuk és nevelő-oktató munkánkban irányadónak tekintjük, hogy a kulcskompetenciák
fejlesztése nem egyetlen tantárgy feladata. Fejlesztésük lényege abban áll, hogy azokat
tantárgytól függetlenül, sőt az iskolai módszerektől és követelményektől elszakadva, az iskolai
környezetből kilépve is alkalmazni tudják a tanulók. Lásd. 1. sz. melléklet
Biztosítjuk, hogy a diákok az alapvető erkölcsi normákkal és etikai elvekkel azonosulni
tudjanak. Fontos az alapvető magatartási szabályok elfogadásának segítése. A szabályok
betartása és betartatása a diákok testi épségének védelmét, tanuláshoz való jogát biztosítja.
Tudatosítjuk a tanulókban, hogy a közösség létének és működésének feltétele e szabályok
elfogadása.
Iskolánk tanárainak példamutatása támogatja a tanulók alapvető készségeinek kialakulását,
fejlesztését: a munka megbecsülése, kötelességtudat, mértéktartás, együttérzés, tisztelet,
segítőkészség, elfogadás. A pozitív értékek közvetítését fontosnak tartjuk.
Segítünk diákjainknak megfelelő szociális minták, attitűdök, készségek és ismeretek
elsajátításában. A csapatmunka a jelen kor munkavállalójának alapvető kompetenciája, ezért az
ehhez szükséges személyiségjegyek kialakításának - alkalmazkodás, együttműködési
hajlandóság - kiemelt fontosságot tulajdonítunk.
Lényeges szempont a személyiség fejlődésében a kultúra iránti igény fejlesztése.
Erkölcsi nevelés:
Feladatunk az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása, a felelősségvállalás, mint tudatos viselkedési forma elsajátítása.
Értelmi nevelés:
Feladatunk az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek fejlesztése, a világ
megismerésére való törekvés igényének kialakítása. Az iskolánk az új információs
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környezetben eligazodó, és azt kritikai módon használni tudó fiatalokat nevel. Alapvető
feladatunk a tanulás tanítása, az élethosszig tartó tanulás szükségességének felismertetése.
Közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelés:
Feladatunk az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, szolidaritás. A kulturált
magatartás és kommunikáció elsajátítása, az emberi méltóság és a szociális kompetenciák
fejlesztése. A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, konfliktusok
közös kezelése és megoldása terén.
A belépő gimnáziumi osztályok tanulóinak gólyatábort szervezünk.
Érzelmi nevelés:
Feladatunk az élő és élettelen környezet jelenségeire, környezettudatosságra, a tanulók
közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek
kialakítása.
Akarati nevelés:
Feladatunk az önismeret, az énkép kialakításával a tanulók saját személyiségének
kibontakoztatására irányuló igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása, melyek segítségével a tanulókat a felnőtt lét szerepeire is
felkészítjük.
Munkára nevelés:
Feladatunk az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátásra
és környezetünk rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A munkára
neveléssel megkezdődik a tanulók felkészítése a felnőtt lét szerepeire.
Nemzeti nevelés:
Feladatunk a szülőhely és a haza múltjának és jelenének a megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése,
a hazaszeretet érzésének felébresztése. Törekszünk a nemzetközi kapcsolatok ápolására is.
Állampolgári nevelés:
Feladatunk az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, aktív
állampolgárságra és demokráciára nevelés, az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és
problémák iránt. Fontos számunkra, hogy a diáknak legyen igénye a közösségi
tevékenységekre.
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Testi és lelki nevelés:
Feladatunk a tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Az
egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód,
a testi és lelki egészég iránti igény kialakítása.
Gazdasági, pénzügyi nevelés:
Feladatunk, hogy a tanulók hasznosítható ismeretekkel rendelkezzenek a gazdaságot
meghatározó intézményekről és folyamatokról. Feladatunknak tekintjük, hogy a tanulók
ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás,
a pénz világa és a fogyasztás területén.
4.1.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok:
Legfontosabb feladatunk, hogy valódi közösséget formáljunk, amely egy közös cél érdekében
közös tevékenység keretében hajlandó egy közös értékrend elfogadására.
Színterei a szűkebb és tágabb értelemben vett iskolai közösségek. A tanulás és az iskolai élet
más eseményei során a kisebb-nagyobb közösségekben a tanulók felelősséget vállalnak
másokért és a közösségért, fejlődik vitakultúrájuk, lehetőségük nyílik alternatívák
mérlegelésére, konszenzus kialakítására.
Feladatunk, hogy a tanítási órákon és egyéb szabadidős foglalkozásokon is erősítsük tanulóink
munkaerkölcsét. Tudatosítsuk, hogy a pontosság (órakezdés, hiánytalan felszerelés, házi
feladatok elkészítése) a többiek tiszteletét is jelenti.
Szaktárgyi órákon alkalmazzuk a kooperatív, kiscsoportos, tanulópárral végzett módszereket,
osztályfőnöki órákon a feladatok elosztásával, a programok közös megtervezésével, a felmerülő
konfliktusok megbeszélésével segítjük elő az egymásért való felelősségérzés kialakulását.
Kiemelt szerephez jut az egyén és közösség összhangja; a szolidaritás, humanitás, másság iránti
tolerancia kialakítása; a közügyekben való döntéshez szükséges információk megszerzésének
igénye és képessége; a döntés, a végrehajtás és az ellenőrzés tevékenységeiben szerzett
jártasság; a választás, a megbízatás felelősségének átélése.
4.1.3. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai:
-

az egészségkultúrának az általános műveltség szerves részévé kell válnia,

-

az egészség, mint érték tudatosítása,
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-

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;

-

a tanulókkal az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – megismertetjük az egészség megőrzésének szempontjából
legfontosabb ismereteket:

-

a táplálkozás,

-

balesetek, sérülések, betegségek megelőzése,

-

az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, a dohányzás káros hatásai

-

a családi és kortárskapcsolatok,

-

a környezet védelme,

-

az aktív életmód, a sport,

-

a személyes higiénia,

-

a szexuális fejlődés

-

az AIDS-, drog prevenció területén.

-

Digitális térrel összefüggő, tanulókat érintő sérelmek, virtuális tér veszélyei

-

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása

-

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:

-

Minden ember számára fontos, hogy segíteni tudjon embertársainak, képes legyen
megfontoltan, higgadtan cselekedni vészhelyzetben is a segítség megérkezéséig.
Ebben segítjük őket tudatosítva az egészségvédelem fontosságát.

-

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:

-

Tanórai keretek közt: osztályfőnöki, biológia-, kémia-, fizika-, testnevelés-,
környezetismeret- órán a szaktanár és a védőnő bevonásával.

-

Egyéb lehetőségek:
-

Meghívott előadókkal szervezünk elsősegély-nyújtási programokat

-

Minden évben a tanév elején baleset- és tűzvédelmi oktatást tartunk a tanulók
részére

-

Támogatjuk diákjaink olyan törekvését, hogy a jogosítvány megszerzése
keretében egészségügyi vizsgát tegyenek, ezáltal szerezzenek mélyebb
ismereteket ebben a témában.
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4.1.4. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai és hatásköre
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza, melyet az SZMSZ melléklete tartalmaz.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:
-

a pedagógus etika szabályainak ismerete és betartása,

-

a tanítási órákra való felkészülés,

-

a tanulók dolgozatainak javítása,

-

a tanulók munkájának rendszeres értékelése,

-

a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák
naprakész vezetése a KRÉTA e-naplóban,

-

KRÉTA tanügyigazgatási rendszer kezelése, adminisztrációs feladatok elvégzése.

-

érettségi, különbözeti, felvételi, javító és osztályozó, valamint évközi vizsgák
lebonyolítása,

-

kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,

-

a tanulmányi versenyek lebonyolítása,

-

tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével, felzárkóztatásával kapcsolatos feladatok,

-

felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,

-

iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,

-

osztályfőnöki,

munkaközösség-vezetői,

diákönkormányzatot

segítő

feladatok

ellátása,
-

az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,

-

szülői

értekezletek,

fogadóórák

megtartása,

részvétel

nevelőtestületi-,

munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken,
-

részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,

-

a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,

-

tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,

-

iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,

-

tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés,

-

iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
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-

szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek
rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

4.1.5. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a
felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
A megbízás visszavonásig érvényes.
Az osztályfőnök osztálya közösségének felelős vezetője és képviselője az iskolavezetés előtt.
Szakmai feladatai:
-

Nevelőmunkáját

folyamatosan

tervezze,

melynek

írásos

dokumentumát

a

munkaközösség-vezetővel egyeztesse.
-

Alaposan ismerje meg a tanítványait, az iskola pedagógiai programja szerint nevelje,
és biztosítsa a tanulók személyiségfejlődését.

-

Az osztály diákvezetőivel együttműködve segítse a jó osztályközösség kialakulását.

-

Közvetítse osztályának a kulturált iskolai élet szabályrendszerét: az osztály tanulóival
ismertesse, értelmezze és tartassa be a házirend szabályait.

-

A tanév első hetében ismertesse a tanév helyi rendjét, a tűz- és balesetvédelmi
előírásokat is.

-

Ismertesse meg a tanulókkal az iskola hagyományait. Felelősséggel vegyen részt az
osztály egészét érintő programok szervezésében és lebonyolításában, azokon a
tanulók felügyeletének ellátásában.

-

Tanulóit rendszeresen tájékoztassa az előttük álló tanórán kívüli feladatokról,
mozgósítsa őket azok megoldására, ügyelve arra, hogy mindez a teherbírásukat ne
haladja meg.

-

Ügyeljen az osztálya termének rendjére. Az osztályfőnök feladata a tanulók figyelmét
felhívni az osztályteremben elhelyezett nagy értékű eszközök – pl. digitális tábla,
projektor, stb. – épségének megóvására, valamint az esetleges rongálást követő
kártérítési kötelezettségre.

-

Tartson kapcsolatot az iskola ifjúságvédelmi felelősével és a védőnővel. Kísérje
figyelemmel a tanulók kötelező orvosi vizsgálatokon való részvételét.

-

Segítse az osztályában tanító pedagógusok nevelő munkáját. Szükség esetén tegyen
javaslatot az osztályában tanító pedagógusok mikroértekezletének összehívására.
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-

Segítsen a szülők, tanulók felvetéseire megfelelő megoldást keresni, illetve érdemi
választ adni.

-

Az osztályban tanító nevelőkkel egyetértésben félévente minősítse a tanulók
magatartását és szorgalmát. A házirend szabályainak megfelelően tegyen javaslatot a
tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére.

-

Folyamatosan kísérje figyelemmel a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását,
szorgalmát, hiányzásait. Fordítson külön gondot a hátrányos helyzetű és a tehetséges
tanulókra.

-

Segítse a tanulók jelentkezését az osztályozó, a középiskolai felvételi és érettségi
vizsgákra, és segítse pályaválasztásukat a megfelelő információk hozzájuk történő
eljuttatásával.

-

A szülői értekezletek előtti időszakban ellenőrizze, hogy az e-naplóban szereplő
érdemjegyek száma és mennyisége megfelelő-e (heti óraszámnak megfelelő
osztályzat+1). A félévek zárása előtt 1 hónappal értesítse a gyengén teljesítő /
elégtelen osztályzatra álló / tanulók szüleit. Szükség esetén tájékoztassa a szülőket a
gyermekük hiányzásainak mértékéről, hívja fel figyelmüket a hiányzások
következményeire.

-

Aktív pedagógiai kapcsolatot tartson fenn az osztály szülői munkaközösségével. A
kapcsolattartáshoz az elektronikus levelezőrendszert a lehetőségek függvényében
vegye igénybe.

-

A munkarendben meghatározott napokon tartson szülői értekezletet és fogadóórát.
Ezeken tájékoztassa a szülőket az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről,
ismertesse a soron következő feladatokat, várható programokat. Adjon tájékoztatást a
tanév helyi rendjéről, az intézmény rendszabályairól, az iskola házirendjéről,
pedagógiai programjáról és értékelési rendszeréről, az intézményi dokumentumok
elérhetőségéről.

-

Lássa el az osztályával kapcsolatos ügyviteli dolgokat (Kréta napló, törzslap pontos
vezetése, félévi év végi statisztikák határidőre történő leadása, érettségi vizsgákkal,
továbbtanulással, közösségi szolgálattal kapcsolatos tennivalók).

-

Vegyen részt az osztályközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel segítse
a kijelölt feladatok elvégzését, a közösség tevékenységének eredményességét.
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4.1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
-

Felzárkóztatás

-

Tehetséggondozás

-

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése

-

A sajátos nevelési igényű tanulók segítése

-

A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák
kialakításának egyik feltétele az említett pedagógiai folyamat.

-

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása, lemorzsolódásának
megakadályozása, valamint kiemelkedő eredményű tanulók tehetséggondozása miatt
– amennyiben erre az adott évfolyamon szükség van – differenciált tanulócsoportokat
szervezünk osztályon belül, tanórai keretben. Az alsó tagozatból érkező tanulók
szintfelmérőt írnak szeptemberben matematikából, idegen nyelvből és magyar
nyelvtanból. Célunk kiszűrni a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket, akiknek több
időre van szükségük a tananyag elsajátításához.

-

A

differenciált

tanítás-tanulás

megvalósulásához

különösen

a

következő

szempontokat vesszük figyelembe:
-

olyan újszerű tanulásszervezési módszereket kell előnyben részesíteni, amelyek
előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak
kialakítását, fejlesztését;

-

a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt
benne, előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket

-

nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulókat előzetes ismereteiknek, tudásuknak,
nézeteinek feltárásában, fejlessze problémamegoldó képességüket

-

adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére az
iskolai tanítás - tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában a
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében
oktatásában) alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és
formáit

-

tanítás egyik legfőbb elve a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok
kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az
értékelésben

20

-

a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz
illeszkedő tanulásszervezési technikákat

-

sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot
igénylő, Sajátos Nevelési Igényű gyerekek esetében

-

a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési
oktatási feladatainak ellátásában a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési
módok és értékelési eljárások alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges
tanulók fejlesztési igényeihez, általában is támogassák a tehetségek felkutatását és
tehetségük kibontakoztatását

-

különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.

4.1.7. Agressziókezelő program
Intézményünkben önkéntes vállalás alapján bevezetésre kerül az „Agressziómentes iskola”
programja, melyet a konfliktusok eddigitől eltérő rendezése jellemez.
Ha a tanulók hibáznak az újfajta konfliktuskezelési módszer során pedagógusaink hibáztatás és
büntetés helyett a megoldási lehetőségekre koncentrálva közelítik meg a problémát és mindenki
számára kielégítő megoldást igyekeznek keresni. A program a közösen meghatározott
szabályok segítségével a tanulók felelősségérzetének kialakítására épül. Célja, hogy a diák
lássa: tetteinek következménye van, és ha vét a szabályok ellen, akkor ő ezért felelősséggel
tartozik. Ennek megvalósításához, a konfliktusok csökkenéséhez egy átfogó tervet dolgoztunk
ki. Alsó tagozaton a létra- koncepcióval valósítjuk meg az „Agressziómentes iskola”
programot. (A létra módszer leírása a Házirendben megtalálható.)
4.1.8. Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása
A

gyermek-

és

ifjúságvédelem

szorosan

kapcsolódik

intézményünk

pedagógiai

tevékenységéhez. Iskolánkban olyan légkört és tevékenységi formákat alakítottunk ki, amely
kizárja annak a lehetőségét, hogy bármelyik tanulónk származása, neme, vallása, nemzeti,
etnikai hovatartozása, fizikai adottságai miatt vagy bármely más oknál fogva hátrányos,
kitaszított helyzetbe kerüljön.
Munkánkat rendszeresen segíti az iskolapszichológus, valamint óvodai és iskolai szociális
segítő.
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Iskolánkban úgy dolgozunk, hogy minden tanuló részére biztosítsuk a fejlődéséhez szükséges
feltételeket, azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tanuló képességeit,
tehetségét kibontakoztathassa. Szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek
születésénél, családi, vagyoni helyzeténél vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak. Ezen
elvek mentén alapvető céljaink a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása
során:
-

a tanulók családi, szociális viszonyaik minél sokrétűbb megismerése, a fenyegető
veszélyek feltérképezése,

-

együttműködés

a

szülőkkel,

nevelőtársakkal,

hatósággal,

illetékes

állami

szervezetekkel, társadalmi, egyházi és egyéb egyesületekkel,
-

a tanulók minél gazdagabb iskolai tevékenységének, programjának biztosítása, a
veszélyek ellensúlyozása.

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
Iskolánkban az állampolgári felelősségtudat kialakításának legfontosabb eszköze a
diákönkormányzat.
A diákönkormányzat a tanulók érdekképviseleti szerveként működik, és a tanulóifjúság
elsősorban a diákönkormányzat különböző fórumain keresztül vesz részt az iskolai közéletben.
A diákönkormányzat saját Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik. Szervezeti életét
tehát önállóan intézi, az iskolai élettel kapcsolatos kérdésekben a törvény és rendelet előírásai
szerint vesz részt. Az SZMSZ mellett a diákönkormányzat tanévenként feladattervet is készít,
amelyben rögzíti a legfontosabb tennivalóit.
A diákönkormányzat képviseleti rendszerben működik: az osztályok választott képviselői a
DÖK-SZMSZ előírásainak figyelembevételével kerülnek jelölésre, illetve megválasztásra. A
tanulók az 5. évfolyamtól osztályonként 2 főt delegálhatnak képviselőnek. Minden tanuló
választó és választható.
A DÖK vezetőségét a jelölőbizottság előterjesztése alapján az osztályok képviselői választják
titkos szavazással. A diákönkormányzat vezetője a DÖK-elnök.
A diákönkormányzat tevékenységét mindenkor az ezzel megbízott tanár kíséri figyelemmel,
segíti. A DÖK elnöke a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ Diákönkormányzati
Tanácsának tagja.
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4.1.9. Közösségi szolgálat
A közösségi szolgálat ellátásakor kiemelt feladat, hogy a diákban kialakuljon a tudat, másokért
is felelős. A közösségi szolgálat végzése során megértheti, a másokért való felelősségvállalás
önkéntes, hiszen együttérzésből fakad.
Feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális
érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson
keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő
magatartás számos olyan képességet igényel - és egyúttal fejleszt is -, mint: együttérzés,
együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és annak megvalósítása. Az előbb
említett képességek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. A
törvényi előírásoknak megfelelően tanulóink 2016. január 1. után érettségi bizonyítványt csak
50 óra közösségi szolgálat teljesítése után kaphatnak.
Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló,
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása, amely egyénileg vagy csoportosan,
projektmódszerrel is végezhető.
Közösségi szolgálat lehet:
-

az egészségügyi,

-

a szociális és jótékonysági,

-

az oktatási,

-

a kulturális és közösségi,

-

a környezet- és természetvédelemi,

-

a katasztrófavédelmi,

-

az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős
emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

A középiskolában az érintett 9 – 11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három
tanévre, arányosan elosztva biztosítja a feltételeket a legalább ötvenórás közösségi szolgálat
teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
A közösségi szolgálat adott helyszínen alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás
időkeretben végezhető.
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A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral
közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. A
közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol,
milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
Tanév végén az osztályfőnök összesíti és igazolja a teljesített órákat (60 perc), és az összesítést
dokumentálja.
A közösségi szolgálat teljesítése nem zavarhatja a tanítási órák rendjét.
Igyekszünk felvenni kapcsolatot minél több fogadó intézménnyel, előnyben részesítve a
környéken lévő, ezáltal egyszerűbben megközelíthető szervezeteket. Ennek során törekszünk
az engedélyezett tevékenységek mindegyikéből partnert találni.
A szabályozás további részleteit az iskola SZMSZ-e tartalmazza.
4.1.10. Kapcsolattartás a szülőkkel
Tantestületünk az nevelési-oktatási feladatok minden területén nélkülözhetetlennek tartja a
szülői ház és az iskola harmonikus együttműködését. Fontos, hogy a szülők megerősítsék
gyermekükben azokat a magatartásbeli, attitűdbeli és intellektuális tudáselemeket, amit
iskolánk közvetíteni kíván.
Ennek a párbeszédnek a lehetőségét többféle fórumon igyekszünk megteremteni.
A szülők közösségét érintő együttműködési formák:
-

2017-18-as tanévtől a szülő a KRÉTA e-naplóból értesülhet az érdemjegyekről és
egyéb tudnivalókról. Külön írásos igény esetén havonta egyszer nyomtatott változatot
biztosítunk számára.

-

Szülői értekezletek: Félévenként egy alkalommal tartunk szülői értekezletet a félév
legfontosabb teendőinek egyeztetésére. Rendkívüli esetekben az osztályfőnök illetve
a nevelőtestület soron kívüli szülői értekezletet összehívását kezdeményezheti.

-

Nyílt napok: A nyílt nap időpontját a tanév helyi rendje szabályozza.

-

Fogadóórák: Félévente egy alkalommal tartunk fogadóórát. Lehetőséget biztosítunk
egyéni kérelemre, előzetes időpont egyeztetés után a szaktanárral vagy az
osztályfőnökkel. A szülő itt közvetlen kapcsolatba kerülhet azzal a szaktanárral, akire
az iskola gyermeke nevelését és az adott tantárgy tanítását bízta.
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-

Szülői munkaközösség: Minden osztályban az első szülői értekezleten kell
megválasztani a 2 főből álló szülői munkaközösséget, ők alkotják az iskolai szülői
munkaközösséget (SZMK).

-

Az iskolai szülői munkaközösség egy tanítási évben legalább egyszer ülésezik,
általában a szülői értekezletek időpontjai közelében, vagy akkor, ha az intézmény
egészét érintő kérdés merül fel.

-

A szülők más formában történő tájékoztatása:
-

az elektronikus naplón keresztül küldött üzenet,

-

az iskolaorvos tájékoztatója azokban az esetekben, melyet az iskolaorvos
szükségesnek tart,

-

iskolai honlap (www.kardosiskola.hu)

-

intézményvezetői körlevél a szülők egészének vagy egy részének tájékoztatására;

-

helyi médiumok

4.2. A tanórákon alkalmazott oktatási módszerek és tanulás-szervezési
módok
A tantárgyak keretében szerveződő tanítási-tanulási folyamatban a tananyag jellegének, a tanár
szakmai szerepének (személyiségének és az alkalmazott módszerek sokszínűségének) a
tanulási motivációra ösztönző hatása van. Alapvető pedagógiai feladatunk, hogy mind a
tananyag, mind a tanítási módszerek a tanulók képességeinek, személyiségének,
előismereteinek, életkori sajátosságainak megfelelőek legyenek.
Nevelő-oktató munkánk során a kitűzött célok elérése érdekében tehát előnyben részesítjük a
hagyományos

frontális

oktatással

szemben

azokat

a

tanulásszervezési

módokat,

munkaformákat és oktatási módszereket, amelyek fokozzák a tanulók tanórai tevékenységét
(tanulócentrikus oktatás), és amelyek alkalmazkodnak a tanulók eltérő képességeihez, változó
előképzettségükhöz (differenciált oktatás). Ezek a tanulásszervezési módok és oktatási
módszerek a következők.
A tanórán alkalmazott tanulásszervezési módok:
-

a nyílt oktatás szellemében működő frontális munka,

-

az egyéni munka

-

a párban folyó tanulás

-

a csoportmunka
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-

erdei iskola

-

tanulmányi kirándulás

A tanórákon alkalmazott oktatási módszerek:
-

előadás

-

tanulói kiselőadás

-

megbeszélés

-

vita

-

szimuláció, szerepjáték, játék

-

kooperatív technikák

-

témanap, témahét

-

projektmódszer

További módszerek:
-

házi feladat a tananyag begyakorlása, elmélyítése céljából adható, amelyet a tanuló
köteles a szaktanár által megjelölt időpontra elkészíteni.

-

házi dolgozat lásd. Házirendben

A tanórán alkalmazott tanulásszervezési módok lásd 2. sz. Melléklet

4.3. Rendezvények, hagyományaink, ünnepélyeink
Iskolai ünnepélyeink: évnyitó, évzáró, ballagás, szalagavató, stb.: az iskolai közösség
kohéziójának megerősítését szolgálják.
Nemzeti ünnepeink megtartása: a nemzeti közösséghez tartozás tudatosítását segítik.
Diákcserék, külföldi tanulmányi kirándulások: a külföldi diákcserék, külföldi tanulmányi
kirándulások az idegen nyelvoktatás fontos részét képezik. Lényeges elemük a személyes
kapcsolatok kialakítása az adott országban élő családokkal, iskolával, emberekkel, más
országok kultúrájának megismerése.
Határtalanul: “Sikeres “Határtalanul!” pályázatok esetén “Nemzeti összetartozás –
HATÁRTALANUL!” címmel témanapot szervezünk, melynek célja a nemzeti öntudat
erősítése és a hazafias nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink ismerjék nemzeti, népi
kultúránk értékeit, hagyományait, alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás és a hazaszeretet
érzése.”
Erdei iskolák: lásd. 2. sz. Melléklet
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Iskolai ünnepeink:
-

Tanévnyitó ünnepély

-

Szalagavató

-

Ballagás

-

Tanévzáró ünnepély

-

Iskolai karácsony

-

Nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink

-

Aradi vértanúk napja

-

Október 23.

-

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

-

Március 15.

-

Holocaust megemlékezés

-

Nemzeti összetartozás napja

4.3.1. Népi hagyományőrző ünnepeink:
-

Mikulás

-

Betlehemezés,

-

Luca napi vásár

-

Karácsony

-

Farsang

-

Gergelyezés

-

Rendezvényeink:

-

Gyümölcspiac

-

Gólyaavató, gólyatábor

SZMK által kezdeményezett rendezvényeink: alsó tagozatos műsoros est, Country bál,
papírgyűjtés
A Szülői Munkaközösség az általa szervezett programok bevételével az iskola számára
szükséges eszközök beszerzését támogatja.
4.3.2. Jeles dátumokhoz kötött megemlékezéseink:
Iskolánk tantestülete gondot fordít arra, hogy gyermekeinket lokálpatriótává nevelje.
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Városunk szülötte, Ádám Jenő születésnapján és októberben a „múzeumi hónap” alkalmából
meglátogatjuk tanítványainkkal szülőházát és síremlékét.
December 3-án született iskolánk névadójának emlékére szervezzük a KARDOS – NAPOKAT.
Ennek keretében előadásokat, vetélkedőket, játékos programokat szervezünk.
A magyar kultúra és a költészet napját irodalmi összeállításokkal ünnepeljük.
Az ENSZ világnapjai közül megemlékezünk a zene, az állatok, a víz világnapjáról és a
környezetvédelmi világnapról.
Anyák napján alsós diákjaink kedves műsorral köszöntik az édesanyákat.
Továbbá megemlékezünk minden olyan eseményről, amit jogszabály ír elő.
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5. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE
5.1. A felvételi eljárás különös szabályai
5.1.1. Általános iskola felvételi eljárása
Beiskolázás körzetből
Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a Kormányhivatal határoz meg – minden jelentkező
tanköteles korú tanulót felvesz, akit a PMPSz iskolaéretté nyilvánított.
Beiskolázás más körzetből:
Amennyiben a kötelezően felvett gyermekek beírása után az iskola további szabad úgy
felvételről, átvételről az intézményvezető dönt.
Felvehető körzeten kívüli tanulók:
-

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,

-

a sajátos nevelési igényű tanulók, - különleges helyzetű tanulók

-

Különleges helyzetű az a tanuló, akinek

-

szülője, testvére tartósan beteg

-

testvére az adott intézmény tanulója,

-

szülő munkahelye az iskola körzetében található,

-

az iskola a lakóhelyétől egy kilométeren belül található.

-

Magasabb évfolyamokon is a fentiek érvényesek.

Az első évfolyamra történő felvétellel kapcsolatban a szülőnek jogorvoslati lehetősége van. A
határozatot sérelmező szülő kérheti annak felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 15 napon
belül a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központhoz benyújtható kérelemmel. A jogorvoslati
lehetőség az Nkt.37§(2) bekezdése alapján biztosított.
Elsős évfolyamra jelentkező tanulók felvétele a sport tagozatos osztályba:
A sport tagozatos osztályba való jelentkezés feltétele a fizikai és pszicho-motorikus
képességfelmérésen való megfelelés, illetve a sportorvosi igazolás bemutatása legkésőbb a
beiratkozáskor.
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Iskolaváltás
Az iskolánkba felvett gyermeket olyan osztályba kell besorolni, ahová várhatóan a legkisebb
nehézséggel tud beilleszkedni (tankönyv, módszer, idegen nyelv), feltéve, ha abban a
csoportban van hely. Az osztályba, csoportba történő besorolásról az intézményvezető dönt.
Más iskolából történő átvétel szülői-tanulói kérelem alapján, az intézményvezető engedélyével
lehetséges, amennyiben a befogadó osztály létszáma az átvett tanulóval a nemzeti köznevelésről
szóló 2011.évi CXC. törvény 4. mellékletében meghatározott maximális osztálylétszámot nem
haladja meg.
Átvétel esetén amennyiben a tanuló eddigi tanulmányai során szerzett ismeretanyag az egyes
tantárgyakból eltér az iskolánk helyi tantervében foglaltaktól, az intézményvezető különbözeti
vizsga letételét írhatja elő. A vizsga időpontjáról, tananyagáról a szaktanárral kell egyeztetni.
A különbözeti vizsgákra vonatkozó szabályok megegyeznek az osztályozó vizsgákon
előírtakkal.
A középiskola felvételi eljárása:
A kilencedik évfolyamra a 8. osztályosok az Oktatási Hivatal által kiírt általános felvételi eljárás
keretében jelentkezhetnek gimnáziumunkba. A felvételről mindkét osztály esetében az írásbeli
vizsga, az általános iskolai eredmények alapján döntünk.
Minden jelentkezőnek részt kell vennie a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán.
(100 pont).
Az általános iskolai eredmények közül a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika,
az idegen nyelv és egy szabadon választott természettudományos tárgy (földrajz, biológia,
fizika, kémia) hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi osztályzatát vesszük
figyelembe. (50 pont)
A felvételin elérhető összpontszám 150 pont.
Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési tanulási magatartászavaros gyermekek:
Az SNI-s tanulóknál problémájuktól függően a szakértői véleményt figyelembe véve járunk el
a felvételi eljárás során.
A szakvélemény és a szülő írásos kérelme alapján – mely iratokat a felvételi jelentkezési laphoz
mellékelni kell - a tanuló a következő kedvezményekben részesülhet az írásbeli vizsga során:
-

hosszabb idő biztosítása a feladatmegoldásra,
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-

segédeszköz használatának engedélyezése vagy értékeléskor az értékelési rendszer
egy részlete alóli felmentés (ebben az esetben ezeket a részeket sem a tanuló
pontjaiba, sem az elérhető pontokba nem számítjuk be).

Az iskolánkba jelentkező tanulók szülei a szakvélemény alapján kérhetik az írásbeli vizsga alóli
felmentést. A felvételi pontok számításánál amennyiben a tanuló az egyik tárgyból felmentést
kap, a másik tárgyból szerzett eredményének 2-szeresét számítjuk, amennyiben mindkét
tárgyból felmentett, a hozott pontjainak vesszük a 3-szorosát.
Azonos pontszám esetén a következő szempontok szerint rangsoroljuk a jelentkezőket:
-

HH és HHH- tanulók

-

azok a tanulók, akik az általános iskolai tanulmányaikat a Kardosban végezték

-

a központi felvételin magasabb összpontszámot elérő tanulók

-

amennyiben az előző szempontok alapján esetlegesen még nem lehet egyértelműen
rangsorolni a diákokat, a szóbeli eredmény dönt

-

ezt követően a szigetszentmiklósi állandó lakhely az utolsó rangsorolási szempont.
Ehhez szigetszentmiklósi diákok esetében kérjük a jelentkezési laphoz mellékelni a
lakcímkártya másolatát.

A 4 évfolyamos tagozaton 120 pont, és az 5 évfolyamos tagozaton is 120 pont a ponthatár,
amelynél rangsorolásra kerülnek a tanulók.
A rangsorba állítás nem jelenti, hogy a tanuló felvételt nyert, a felvételi keretszámok alapján
alakul ki a felvehető diákok névsora.
Évközi átvétel középiskolába:
Más iskolából történő átvétel szülői-tanulói kérelem alapján, az intézményvezető engedélyével
lehetséges. Átvétel esetén amennyiben a tanuló eddigi tanulmányai során szerzett ismeretanyag
az egyes tantárgyakból eltér az iskolánk helyi tantervében foglaltaktól, az intézményvezető
különbözeti vizsga letételét írhatja elő.
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5.2. Tantárgyi tantervek, óratervek, óraszámok
Az iskolában nem választottunk emelt szintű kerettantervet.

5.3. Az intézmény helyi tantárgyi tanterve:
Részletesen 4. számú Melléklet tartalmazza. Az óratervek, óraszámok részletesen az 5. számú
Mellékletben.

5.4. Iskolai beszámoltatás, számonkérés formái, szabályai
5.4.1. A magatartás és szorgalom iskolai elvei
A magatartás és szorgalom érdemjegyeket a nevelőtestület közösen határozza meg az alábbi
elvek alapján
5.4.2. A jutalmazás elvei
A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola
hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi vagy egyéb tevékenységgel erősítő
tanulókat jutalomban részesítjük.
Jutalmazás formái:
-

szaktanári, osztályfőnöki dicséret

-

több tárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló részére nevelőtestületi dicséret

-

kimagasló eredmény esetén intézményvezetői dicséret

-

házi versenyek győzteseinek jutalmazása iskolai ünnepélyen a nevelők és tanulók
közössége előtt

-

egész évben tartó házi sportbajnokságokról, tanulmányi versenyekről folyamatosan
tájékoztatjuk a tanulóinkat a faliújságon, iskolarádión keresztül, iskola honlapján és
iskolai ünnepélyen.

-

azokat a gyerekeket, akik első osztálytól az érettségiig iskolánk tanulói voltak, és
Kardos-diákként kimagasló tanulmányi eredményt értek el, a középiskolai ballagáson
egy ezüst szerencsetallérral jutalmazzuk.
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5.4.3. Fegyelmezés elvei
Azon tanulókat, akik tanulmányi kötelezettségüket rendszeresen nem teljesítik, a házirend
előírásait megszegik, igazolatlanul mulasztanak, vagy egyéb módon ártanak az iskola jó
hírnevének, fegyelmező intézkedésben részesítjük.
A tanulók magatartásának és szorgalmának részletes szabályozását a 6. számú Melléklet
tartalmazza.

5.5. Alkalmazott értékelési alapelvek, értékelési rend
Alapvető pedagógiai feladatnak tekintjük az ellenőrzést és az értékelést, hiszen mindkettőnek
nélkülözhetetlen szerepe van a tanítási-tanulási folyamatban. Az ellenőrzés legfontosabb
alapelveinek a következőket tartjuk:
Az ellenőrzés eszköz valamely kitűzött cél eléréséhez. Az ellenőrzés nem a fegyelmezés és a
magatartási problémák megoldásának eszköze.
Az ellenőrzés legyen kiszámítható és korrekt. A tanuló a megfelelő időben legyen tudatában,
hogy az ellenőrzéskor mit, mikor és hogyan fognak számon kérni. A tanárnak e tekintetben
tartania kell magát a tanulókkal korábban megbeszéltekhez.
A tanár biztosítsa az ellenőrzés nyugodt körülményeit, adjon a feladat nehézségéhez,
terjedelméhez mérten elegendő időt a gondolkodásra, a munka elvégzésére.
A tanár kötelessége, hogy minden tanuló számára egyenlő esélyeket biztosítson az elsajátított
ismeretek kifejtésére, akadályozza meg a meg nem engedett segédeszközök használatát.
Az ellenőrzés legyen egyenletes eloszlású az éves munka során, ezzel is elősegítve a rendszeres
tanulást.
A tanár értékelési szempontjainak kialakításakor legyen következetes, kerülje a szubjektív
elemeket. Adjon rá lehetőséget, hogy szempontrendszerét a tanulók is megismerhessék.
A félévi, illetve év végi osztályzatok tükrözzék a tanuló adott időszakban nyújtott
összteljesítményét (az év végén a teljes tanévét).
Amennyiben a tanuló vélhetően nem tud megfelelni az adott tantárgy követelményeinek, a
félév/év zárása előtt egy hónappal a szaktanár írásban értesíti a szülőt.
A tanulók teljesítményének értékelése félévente legalább a tantárgy heti óraszáma plusz egy
érdemjegy alapján történik. Amennyiben a tanuló nem szerzi meg a megfelelő számú
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érdemjegyet, nem teljesíti a tantárgy követelményeit, ezért nem értékelhető, osztályozóvizsgát
kell tennie.
A szaktanár a tanulók tantárgyhoz való hozzáállását rendszeresen érdemjeggyel értékelheti az
alábbi szempontok szerint:
-

tanórai munkában való részvétel

-

tanórai aktivitás

-

házi feladatok elkészítésének rendszeressége

-

tantárgyi felszerelését rendszeresen magával hozza-e a tanuló az órára

-

A tanuló testnevelés órai aktivitását kéthavonta külön osztályzattal értékeljük
(amennyiben a tanuló ezen idő alatt eléri a 10 felszereléshiányt, úgy osztályzata
elégtelen)

-

szorgalmi feladatok vállalása

A legtöbb tantárgyban az írásbeli és szóbeli feleleteket az ötfokozatú skála alapján
osztályozzuk: 5 – jeles; 4 – jó; 3 – közepes; 2 – elégséges; 1 – elégtelen.
5.5.1. Alsó tagozat
Az általános iskola első évében, valamint a második év első felében írásbeli szöveges értékelést
alkalmazunk, zárójeles érdemjegy megjelöléssel. Az e-naplóban százalékos formában
értékeljük: helyesírást, szövegértést, matematikát, környezetismeretet. Szövegesen: olvasást,
írást, készségtárgyakat. Ezen tantárgyak értékelési formái: kiválóan megfelelt, jól megfelelt,
megfelelt, felzárkóztatásra szorul.
Első évfolyamon az őszi szünet végéig, beszoktatási időszakban, a tanuló magatartását nem
pontozzuk. A beszoktatási időszak után az osztályfőnök saját jelrendszer alapján értékeli a
gyermek magatartását.
A tanulók félévkor értesítőt, év végén bizonyítványt kapnak. Első évfolyamon tanév közben
negyed évenként szövegesen értékeljük a gyerekeket. 2011/2012-es tanévtől az általános iskola
2. évének második felétől a 4. évének végéig a tanulókat osztályozással értékeljük. NKT. 2011.
évi CXC, törvény 54§(4).
A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a
tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta
teljesíteni, vagy ha a szülő kéri.
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Tanulók szöveges értékelése:
Kitűnő tanuló:
Kitűnő tanulónak a hagyományos értelemben értékelt tanuló számít. Minden tantárgyból,
magatartásból és szorgalomból is példás osztályzattal kell bírnia.
Kiválóan teljesített:
Az a tanuló, aki magatartás és szorgalomból jó vagy példás osztályzattal rendelkezik.
Legfeljebb egy fő és egy készségtárgyból vagy két készségtárgyból lehet jó osztályzata.
Jól teljesített:
Az a tanuló, akinek előfordulnak példás osztályzatai is. Legfeljebb egy fő és egy
készségtárgyból lehet közepes osztályzata.
Megfelelően teljesített:
Az a tanuló, aki többségében közepes értékelést kapott.
Felzárkóztatásra szorul, ha elégséges osztályzatot érdemel valamely tárgyból.
Tantárgyi követelményeknek nem tett eleget, ha a tanuló a félév/tanév végén 1 vagy több
tárgyból elégtelen osztályzatot kapott.
Alsó tagozaton a dolgozatok értékelése:
90%

- 100 % 5

75%

- 89 %

4

50%

- 74 %

3

30%

- 49 %

2

0%

- 29%

1

Minimum dolgozat értékelése:
95%

- 100 % 5

89%

- 94 %

4

70%

- 88 %

3

51%

- 69 %

2

0%

- 50%

1

A témazáró dolgozatokat nem viheti haza a tanuló, a következő tanév elejéig őrizzük. A szülő
fogadó órákon illetve a pedagógussal egyeztetett időben tekintheti meg.
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5.5.2. Ellenőrzés és értékelés formái a felső tagozaton
A matematika, idegen nyelv és magyar nyelv tantárgyakból szintfelmérőt íratunk 5. évfolyamon
a tanév 2. hetében.
A témazárók tartalma adott évfolyamon, valamennyi osztály esetében azonos. A témazárók
eredménye két érdemjegyet ér. A témazáró dolgozatokat a szaktanár egy héttel korábban
bejelenti. Ilyen típusú dolgozatból napi 2, heti 3 írható. Amennyiben a tanuló a dolgozat
írásának időpontjában hiányzik, érkezését követő 1 héten belül köteles pótolni a témazáró
dolgozat írását, amely nem számít bele a heti maximálisan íratható témazárók számába.
A témazáró dolgozat értékelése:
90%

-

100%

5

75%

-

89%

4

50%

-

74%

3

30%

-

49%

2

0%

-

29%

1

A szóbeli értékelés szempontjai
jeles

– A tanuló önállóan, összefüggően szakkifejezéseket használva felel.

jó

– A tanuló kis segítséggel, de önállóan, összefüggően felel.

közepes – A tanuló önállóan nem képes összefüggően felelni, de rávezető kérdések
segítségével számot tud adni a tudásáról.
elégséges – A tanuló a feltett kérdések felére érdemben tud felelni
Javítóvizsgák
Javítóvizsgát köteles tenni az a tanuló, aki az adott tanévben nem felelt meg a tantárgyi
követelményeknek. Javítóvizsgát legfeljebb három tantárgyból lehet tenni. Ennél több tantárgyi
bukás évismétlést von maga után. A javítóvizsgán megjelent tanuló írásban és szóban is számot
ad tudásáról. A javítóvizsgán legfeljebb közepes érdemjegy szerezhető.
Házi vizsgák
2013/2014-es tanévtől a tantestület döntése alapján a 6. 7. és 8. évfolyamon házi vizsgák
megszervezésére kerül sor.
A házi vizsgák célja: a vizsgahelyzetek megismerése, a megszerzett ismeretek rendszerezése.
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A házi vizsgákra vonatkozó szabályok visszavonásig érvényesek.
A vizsgák szabályai:
Minden 6. 7. és 8. évfolyamos tanulónak a tanév során számot kell adnia tudásáról a következő
tantárgyakból az alábbi beosztás szerint.
VIZSGATÁRGY

A VIZSGA RÉSZEI
6. évfolyam
írásbeli vizsga

Matematika
7. évfolyam
Történelem

szóbeli vizsga

Magyar nyelv

írásbeli vizsga
8. évfolyam

Matematika

írásbeli vizsga

Magyar irodalom

szóbeli vizsga

Idegen nyelv

szóbeli vizsga

A szóbeli és írásbeli vizsgák témaköreit, tételeit a vizsga előtt 3 hónappal a tanulók
rendelkezésére bocsájtjuk.
Az osztályfőnökök a szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket a vizsgák menetéről,
szabályairól, céljáról.
A házi vizsgák eredménye három osztályzatot ér, mely az e-naplóba házi vizsgák cím alatt kerül
bejegyzésre.
Az írásbeli vizsgarész a vizsgakövetelmények alapján helyben elkészített vizsgadolgozat –
feladatlap megoldásából, a szóbeli vizsgarész a tantárgyak vizsgakövetelménye alapján helyben
elkészített tételek kifejtéséből vagy kifejtendő feladatok megoldásból áll.
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tud megjelenni a vizsgán, pótló vizsgát
tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöli ki.
Ha a tanuló a szóbeli vizsga során elégtelen osztályzatot kapott, lehetősége van javítani a
szaktanárok által meghatározott időpontban. Amennyiben az adott időpontban, bármilyen okból
kifolyólag nem él javítási lehetőségével, az érvényben lévő osztályzata kerül bevezetésre az enaplóba.
Ha a tanuló az írásbeli vizsgán elégtelen osztályzatban részesül, javításra nincs lehetősége.
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A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai megegyeznek a szóbeli értékelés szempontjaival.
Az írásbeli vizsga értékelése az alábbiak szerint történik:
85%

-

100%

jeles

70%

-

84%

jó

50%

-

69%

közepes

30%

-

49%

elégséges

0%

-

29%

elégtelen

A házi vizsgák időpontja:
A vizsgák pontos időpontjait az intézmény munkaterve tartalmazza.
-

6. évfolyam – matematika

(írásbeli): május

-

7. évfolyam – történelem

(szóbeli): május

-

7. évfolyam – magyar nyelv

(írásbeli): május

-

8. évfolyam – idegen nyelv

(szóbeli): február

-

8. évfolyam – matematika

(írásbeli): május

-

8. évfolyam – magyar irodalom

(szóbeli): május

A sajátos nevelési igényű tanulókra, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő vizsgázókra vonatkozó külön szabályok:
Az iskolai házi vizsgák megszervezése során is lehetővé kell tenni mindazon mentességek,
kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény
alapján kapott. A mentességről az intézményvezető határozatot hoz, melyről a tanulót/szülőt és
a vizsgabizottságot értesíti.
A vizsgázó kérésére, a szakértői javaslat figyelembe vételével az intézményvezető
engedélyezheti:
-

az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő legfeljebb tizenöt
perccel történő meghosszabbítását,

-

szóbeli vizsgán a tizenöt perc gondolkodási idő legfeljebb tíz perccel való
megnövelését,

-

az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használatát,

-

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga, vagy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga
tételét.
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Jegyek lezárása:
A félévi és év végi jegyek lezárásakor tanulmányi átlagot számítunk az adott jegyek megfelelő
súlyozásával. A végső jegy meghatározásánál a tantárgyi átlag csak irányadó, de a szaktanár
2,80-nál, 3,80-nál, 4,80-nál köteles megadni a jobb osztályzatot. Alatta jogában áll az
érdemjegyről egyéb szempontok alapján dönteni.
Az elégséges osztályzat legalább 1,80-os átlagtól adható. Amennyiben a tanuló nem éri el az
1,80-os átlagot, akkor a tantárgy követelményeit nem teljesítette, érdemjegye elégtelen.
Több napos betegség vagy leigazolt sportolóknál a sporttevékenység miatti mulasztások esetén
a tananyag pótlására 5 tanítási nap áll rendelkezésre.
5.5.3. Középiskola
A számonkérés a tananyag jellegéből következően szóbeli és írásbeli formában a tanév során
folyamatosan történik.
A témazáró dolgozatokat kétszeres súllyal számítjuk.
A közismereti és szakmai tárgyakból egységesen az írásbeli témazáró dolgozatok, évközi
vizsgák, javító -és osztályozó vizsgák értékelése az alábbiak alapján történik:
85%

-

100%

5

70%

-

84%

4

50%

-

69%

3

35%

-

49%

2

0%

-

34%

1

A nem témazáró dolgozatok és egyéb számonkérési formák (röpdolgozatok, felelés, beadandó
munkák, projekt, stb.) esetében ettől eltérő százalékhatárok is lehetségesek, ezekről az adott
osztályban tanító szaktanárok döntenek és tájékoztatják a diákokat.
Idegen nyelv szódolgozat
90%

-

100%

5

75%

-

89%

4

55%

-

74%

3

40%

-

54%

2

0%

-

39%

1
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Egyéb írásbeli szakmai számonkérés
90%

-

100%

5

80%

-

89%

4

65%

-

79%

3

50%

-

64%

2

0%

-

49%

1

Évközi-, tanulmányok alatti vizsgák:
A feladatsor az adott évfolyam tananyagára épül a kerettanterv szerint.
A javító és osztályozó vizsga értékelése megegyezik a fenti értékeléssel, kiegészítve azzal, hogy
az írásbeli és a szóbeli vizsga maximális pontszámának a 35%-a szükséges az elégséges
osztályzathoz.
Írásbeli és szóbeli vizsgák maximális pontszámának az aránya 2:1. A javító vizsga szervezése
az EMMI rendelet alapján történik.
Az évközi vizsgán azokból a tárgyakból, amelyek szóbeli és írásbeli részekből állnak, az
írásbeli részből legalább 35%-ot kell teljesíteni, hogy a tanuló szóbeli vizsgát tehessen.
Azon vizsgatárgyak esetében, ahol csak írásbeli számonkérés van, 35%-ot kell elérni az
elégséges osztályzathoz.
Az évközi vizsga eredményét háromszoros súllyal számítjuk, az év végi jegy kialakításánál
vesszük figyelembe.
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5.6. Mindennapos testnevelés:
A mindennapos testnevelést a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény 27§ (11)
bekezdésének megfelelően heti öt testnevelés óra keretében biztosítjuk tanulóink számára. Az
osztályokban tanulók– a felmentettek is - kötelesek a heti 5 testnevelés órán részt venni.
Heti két tanítási óra alól mentességet kaphat, aki versenyszerű sporttevékenységét, vagy amatőr
sportolói tagságát sportszervezete által kiállított, az edző elérhetőségét tartalmazó igazolással,
szülői hozzájárulással és a tanévre érvényes versenyengedéllyel igazolja.
Emellett heti két óra kiváltható az iskolai, tanidőn kívüli sportág specifikumú szakkörrel,
melyekre a tanítási év szeptember 15.-ig kell jelentkeznie és a tanítási év végéig kötelezően
járnia kell.

5.7. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározása
Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elveit és korlátait a 20/2012.(VIII.31.) EMMI r.7.§(5) b) szabályozza.

5.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályozása
5.8.1. A vizsgaszabályzat hatálya és általános szabályai
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
-

osztályozó vizsgákra,

-

javító, - pótló vizsgákra

-

különbözeti vizsgákra,

-

évközi vizsgákra vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény azon tanulóira,
-

akik osztályozó vizsgára jelentkeznek,

-

akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,

-

akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít

-

a pedagógiai programban évközi vizsgára kijelölt osztályok tanulóira

-

más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek
feltételeként az intézmény intézményvezetője különbözeti vizsga letételét írja elő.

Vizsgáztatást az intézmény nevelőtestülete a vizsgaszabályzat alapján végzi.
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Általános szabályai
Ha a tanuló önhibájából nem jelenik meg a vizsgán, vagy a vizsga megkezdéséig nem jelzi,
hogy beteg, és erről 5 tanítási napon belül orvosi igazolást nem mutat be, az iskola az osztályozó
vizsgát sikertelennek minősíti.
Ha a tanuló önhibáján kívül nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, ezt vizsga megkezdése
előtt jelzi és igazolni tudja a távollét jogosságát, az osztályozó vizsgát más időpontban
pótolhatja.
Vizsgák részletes szabályozását a 7. számú Melléklet tartalmazza.

5.9. Az

oktatásban

alkalmazható

tankönyvek

és

taneszközök

kiválasztásának elve
A tanuló személyiségének sokfélesége megkívánja, hogy a tankönyvek, eszközök sokfélék
legyenek, lehetővé tegyék a differenciálást. Az általunk választott tankönyvek szerepelnek a
hivatalos tankönyvjegyzékben, a tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvét a 20/2012 (VIII.31) EMMI r. 7 (1) bc) szabályozza.
Az első évfolyamba lépők az osztályba soroláskor megkapják az iskolától a beszerzendő
eszközök, segédletek jegyzékét.
Az első évfolyamon a magyar nyelv- és irodalmat oktató pedagógus választhat két olvasás- és
írástanítási módszer között.
A választást az elérendő célok határozzák meg.
Iskolánkban törekszünk az egységes tankönyvcsalád használatára tagozatonként felmenő
rendszerben, biztosítva ezzel az átjárhatóságot és az esélyegyenlőséget.
Kerüljük a tanulók és a szülők fölösleges anyagi megterhelését, hosszabb távon és
gazdaságosan használható tankönyvet választunk.
Az intézmény csak tankönyvvé nyilvánított és tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvet
használ. Ettől a pedagógus eltérhet, a szülők tájékoztatása és beleegyezése után.
A felsőbb évfolyamok hirdetmény formájában kapnak tájékoztatást a következő tanévre
szükséges tan- és segédeszközökről.
Az iskola törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár
számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen
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használhatják. Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulóink számára tartós tankönyveket
biztosítunk, melyek könyvtári állományunk részét képezik. Az ingyenes tankönyvellátásra
jogosultak körét a mindenkor érvényes rendelet határozza meg.
A hatályos jogszabályok értelmében, az általános iskolában a 2013/14-es tanévtől a tanulók
felmenő rendszerben ingyenes tankönyv ellátásban részesülnek.
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekről a fenntartóra
többlet kötelezettség hárul, a fenntartó előzetes egyeztetése szükséges.

43

6. KOMPLEX ALAPPROGRAM
A Komplex Alapprogram az 1−4. osztályban és felmenő rendszerben az 5. osztálytól kerül
bevezetésre a 2020/2021-es tanévben.
A program részletes leírását lásd. a 8. számú Mellékletben.
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Az iskolai nevelés -oktatás alapvető céljai / Kulcskompetenciák
A kulcskompetenciák fejlesztése
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív polgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez, a munkához.
A kulcskompetenciák a következők:
-

Anyanyelvi kommunikáció

-

Idegen nyelvi kommunikáció

-

Matematikai kompetencia

-

Természettudományos kompetencia

-

Digitális kompetencia

-

A hatékony, önálló tanulás

-

Szociális és állampolgári kompetencia

-

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

-

Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Elfogadva, hogy a kulcskompetenciák alakulása és szintje szoros összefüggésben áll a kognitív
képességekkel és a tanulók családi-szociális hátterével (iskolán kívüli környezetével)
feladatunknak tekintjük e képességek tudatos, tervszerű fejlesztését 6-18 éves korig.
Célunk, hogy a tanulók kognitív képességeik és iskolán kívüli környezetükből adódó
lehetőségeik szerint elérhető legmagasabb kompetenciaszintet érjék el az életkoruknak
megfelelő

iskolázottsági

szintjükön.

Ezt

a

célt

nevelő-oktatómunkánkkal,

a

kompetenciafejlesztés speciális módszereinek alkalmazásával valósítjuk meg.
Elfogadjuk, és nevelő-oktató munkánkban irányadónak tekintjük, hogy a kulcskompetenciák
fejlesztése nem egyetlen tantárgy feladata. Bár a legtöbb kompetencia megszerzésének feltétele
(fogalmak és alapösszefüggések ismerete) köthető valamely tantárgy vagy tantárgycsoport
tananyagához, a kulcskompetenciák fejlesztésének lényege abban áll, hogy azokat „tantárgy
függetlenül”, sőt, az iskolai módszerektől és követelményektől elszakadva, az iskolai
környezetből kilépve is alkalmazni tudják a tanulók.
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A nevelő-oktató munka valamennyi szakaszában, valamennyi kötelező és nem kötelező tanórai
foglalkozás tantervében, valamint a pedagógiai munka bevezető, kezdő és alapozó szakaszában
a tanórán kívüli foglalkozási (napközi) tervekben szerepel a kulcskompetenciák fejlesztésének
konkrét terve.
A 6-14 éves korosztály számára készült tantervekben tananyagrészekhez, illetve foglalkozási
témákhoz kötötten, a 14 éven felülieknek készült tantervekben már közvetetten, az addig
kialakult kompetenciák elmélyítésére, alkalmazására, továbbfejlesztésére épített feladatokon
keresztül valósul meg a fejlesztés.
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A tanórán alkalmazott tanulásszervezési módok
-

a nyílt oktatás szellemében működő frontális munka, melyben a tanulók is aktív
részesei

a

tanítási-tanulási

folyamat

tervezésének,

alakításának;

ahol

a

kommunikációs rendszerben természetessé válik a kölcsönösség nemcsak a tanárral,
hanem a társakkal is,
-

az egyéni munka, mely során az egyes gyerekek önállóan, egyénileg megoldandó
feladatokat kapnak; megvalósulhat ez egyedül végzett munka, rétegmunka, teljesen
vagy részben egyénre szabott munka formájában,

-

a párban folyó tanulás, melynek lényege, hogy két tanuló működik együtt valamilyen
tanulmányi feladat megoldása érdekében; két változata alkalmazható: páros munka
(hasonló szinten lévő tanulók közti munka) vagy tanulópár (különböző szinten lévő
tanulók közti munka),

-

a csoportmunka, melyben 3-6 fős csoport közös munkában old meg kapott vagy
vállalt feladatot. Kiemelt szerepet tulajdonítunk e tanulásszervezési módnak
tanítványaink szociális és együttműködési kompetenciáinak, toleranciájának
fejlesztésében.

-

erdei iskola:
-

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon,
az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai
foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik.
Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. Erdei iskola abban az esetben
szervezhető, ha az érintett tanulók 90 % - a ennek költségeit fedezni tudja. A
táborban részt venni nem tudó tanulók a párhuzamos osztályban teljesítik
tanulmányi kötelezettségüket.

-

A szabadban folytatott tanítás fokozza a tanulók aktivitását, így az erdei iskola
alkalmas az egyes műveltségterületek, tantárgyak népszerűsítésére, valamint
felkelheti a gyerekek érdeklődését az egyes tudományterületek iránt

-

Az erdei iskola oktatási feladatai:
-

A természet sokszínű megismerése
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-

Konkrét hazai tájak megismerése, az ott élő fajok ökológiai szemléletű
jellemzése, értékelése. Az élővilág sokféleségének (diverzitás) bemutatása

-

Az erdei iskola nevelési feladatai:

-

Helyes környezeti attitűdök kialakítása

-

Természeti környezet állapota iránti érzékenység Ökológiai szemlélet
kialakítása

-

a

-

Közösségi szociális formák elsajátítása, szociális érzékenység kialakítása

-

Egészséges életmódra nevelés

tanulmányi

kirándulás,

melynek

során

egy-egy

osztály,

tanulócsoport

hosszabbrövidebb időre elhagyja az iskola falait a való világgal való ismerkedés, és
új tapasztalatok megszerzése érdekében.
A tanórákon alkalmazott oktatási módszerek:
-

előadás: egy-egy téma logikus, részletes, viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtése;
ami ötvöz további oktatási módszereket is, mint például az elbeszélést, a tanári
magyarázatot és a szemléltetés elemeit;

-

tanulói kiselőadás: ismeretszerzési formát jelent, melyben lehetőség nyílik könyvtári
munkára,

az

internetes

keresés

technikájának

elsajátítására,

az

előadás

megtervezésére, megírására, elmondására s ezeken keresztül kutató, tervező, előadói
és szóbeli kifejezőkészségeik fejlesztésére;
-

megbeszélés: amelynek alkalmazása során tanulóink a tanár kérdéseire válaszolva
dolgozzák fel a tananyagot (kérdve kifejtés);

-

vita: aminek az ismeretek elsajátításán túl célja a gondolkodás, a kommunikációs- és
a vitakészségek fejlesztése is;

-

szimuláció, a szerepjáték, a játék: mint olyan oktatási módszerek, amelyekben
Tanulóink tapasztalati tanulás révén fogalmakat, eseményeket, jelenségeket
sajátítanak el; tevékenységeket gyakorolnak be; számot adhatnak korábban
megszerzett tudásukról (vetélkedők formájában);

-

kooperatív technikák: a tanulók 4-6 fős csoportokban végzett tevékenységén alapul
a Kagan-féle négy alapelv: az építő egymásrautaltság, az egyenlő részvétel, az egyéni
felelősség és a párhuzamos interakció mentén;

-

projekthét: az iskolaév nagy részét érintetlenül hagyja, viszont elkülönít egy – vagy
több – olyan időszakot, amikor megszűnnek vagy rövidülnek a tanórák, és minden
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tanulócsoport a saját projektjén dolgozik. Ilyenkor nincsenek órák, az iskola egy rövid
időre átalakul projektműhellyé. A tanév folyamán több központilag javasolt témahét/
projekthét közül választhat iskolánk. Saját szervezésű a névadónkról szóló
megemlékezés. melyet általában december elején tartunk.
-

projektmódszer: ami egy olyan tantárgyakon átívelő módszer, melyben egy adott
témát a tanulóink széles körű összefüggéseiben dolgoznak fel komplex feladatok
megoldása során; a projekt kidolgozása történhet egyénileg vagy csoportosan.
Végeredménye minden esetben egy bemutatható szellemi vagy anyagi alkotás.

További módszerek:
-

a házi feladat, mely a tanulók önálló, a tanítási órák után, otthon végzett
tevékenységén alapuló oktatási módszer, melynek elsődleges célja az új
ismeretanyagok rögzítése, elmélyítése, begyakorlása: a folyamatos óráról órára
történő tanulás ösztönzése;

-

házi dolgozat
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3.1. Tantárgyi tantervek
3.1.1. Választott kerettanterv a 2013-2014- es tanévtől az 1-4. évfolyam
Tantárgy

Tanterv

Magyar nyelv és irodalom

Kerettanterv

Idegen nyelvek

Kerettanterv

Matematika

Kerettanterv

Erkölcstan

Kerettanterv

Környezetismeret

Kerettanterv

Ének-zene

Kerettanterv A

Vizuális kultúra

Kerettanterv

Életvitel és gyakorlat

Kerettanterv

Testnevelés és sport

Kerettanterv

Informatika

Kerettanterv
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3.1.2. Választott kerettanterv a 2013 - 2014- es tanévtől az 5- 8. évfolyam
Tantárgy

Tanterv

Magyar nyelv és irodalom

Kerettanterv A változat

Idegen nyelv

Kerettanterv

Matematika

Kerettanterv

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek

Kerettanterv

Erkölcstan

Kerettanterv

Természetismeret

Kerettanterv

Biológia- egészségtan

Kerettanterv A változat

Kémia

Kerettanterv A változat

Fizika

Kerettanterv A változat

Földrajz

Kerettanterv

Ének- zene

Kerettanterv A változat

Informatika

Kerettanterv

Vizuális kultúra

Kerettanterv

Technika, életvitel és gyakorlat

Kerettanterv

Testnevelés és sport

Kerettanterv

Osztályfőnöki

Kerettanterv
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3.1.3. Választott kerettanterv a 9 - 12 évfolyam

Tantárgy

Tanterv

Magyar nyelv és irodalom

Kerettanterv

Idegen nyelvek

Kerettanterv

Matematika

Kerettanterv

Történelem, társadalmi és állampolgári
Kerettanterv
ismeretek
Fizika

Kerettanterv

Biológia

Kerettanterv

Földrajz

Kerettanterv

Szakmai tárgyak

Kerettanterv

Informatika

Kerettanterv

Testnevelés

Kerettanterv

Etika

Kerettanterv

Osztályfőnöki

Kerettanterv
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4.1. Óratervek, óraszámok
4.1.1. Az alsó tagozat óraterve a 2013 – 2014 - es tanévtől kezdődően felmenő
rendszerben
Évfolyamok
1.

Tantárgyak

2.

3.

4.

Köt.

10%

Köt.

10%

Köt.

10%

Köt.

10%

Magyar nyelv és irodalom

7

1

7

1

6

1

6

1

Idegen nyelvek

-

-

-

-

-

-

2

-

Matematika

4

1

4

1

4

1

4

1

Erkölcstan

1

-

1

-

1

-

1

-

Környezetismeret

1

-

1

-

1

1

1

1

Ének-zene

2

-

2

-

2

-

2

-

Vizuális kultúra

2

-

2

-

2

-

2

-

Életvitel és gyakorlat

1

-

1

-

1

-

1

-

Testnevelés és sport

5

-

5

-

5

-

5

-

Informatika

-

-

-

-

-

-

-

1

23

2

23

2

22

3

24

3

Összesen
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4.1.2. A felső tagozat óraterve a 2017 – 2018 - as tanévtől kezdődően felmenő rendszerben
5.
évfolyam

6.
évfolyam

7.
évfolyam

8.
évfolyam

Magyar nyelv

2

2

3

3

Irodalom

2

2

2

2

Idegen nyelv (csb)

3

3

3

4

Matematika

5

5

4

4

Történelem

2

2

2

2

Erkölcstan

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

Biológia-egészségtan

1

2

Fizika

2

1

Kémia

2

1

Földrajz

1

2

Tantárgyak/évfolyam

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Hon-és népismeret

1

Informatika (csb)

1

2

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Heti időkeret összesen:

28

28

31

31

Tanulószoba/csoport: 15 óra
Csoportbontás (csb): a személyi feltételek, valamint a tanulólétszám függvényében.
Az informatika, idegen nyelv tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk.
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Az idegen nyelvet, matematikát, informatikát, csoportbontásban tanítjuk.
A tanulókat matematikából és idegen nyelvből tudásszintjük alapján osztjuk csoportba.
Informatikából a tanulókat névsor alapján bontjuk, amennyiben az órarend ezt lehetővé teszi.
Átjárhatóság a csoportok között:
-

évente a tanulmányi eredmény alapján szaktanári javaslatra

-

a munkaközösség határozata alapján

-

egyénileg,

szaktanár

és

osztályfőnök

tájékoztatása

után,

szülői

kérvény

intézményvezetői engedélyezése alapján.
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Kerettanterv a köznevelési típusú sport orientációjú gimnázium neveléséhez-oktatásához
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
Műveltségi területek

9. évf.

10. évf. 11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom
I. Idegen nyelv
II. Idegen nyelv
Matematika

4
3
3
3

4
3
3
3

4
3
3
3

4
3
3
3

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

3

3

1
2
2

2

1

1

5
1

1
5
1

Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra

2
2
2
1
1

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

Művészetek*
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport**
Osztályfőnöki
Tanulásmódszertan
Sporttörténet
Sportági ismeretek
Testnevelés-elmélet
Sportegészségtan
Edzéselmélet
Sport és szervezetei
Sportpszichológia
Sportetika
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
1.id.nyelv
matematika
magyar nyelv és irodalom
informatika

1
5
1
1
1

2
2
2
2
1
1

1
5
1

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

2
35
1

2
35
1

5
35
1
1
1

1
1
7
35
1
2
1
1
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4.1.3. A 2020/21-es tanévben induló gimnáziumi osztályok óraterve felmenő rendszerben
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4.1.4. Középiskolában választható érettségi vizsgatárgyak közép és emelt szinten:
Az érettségi vizsga szabályzatáról kiadott 20/2012. (VIII.31.) EMMI r.7.§ (1) bf) rendelet
értelmében a tanulói jogviszony keretében az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt a tanuló
érettségi vizsgát tehet abból a tárgyból, melynek a helyi tantervben meghatározott
követelményeit teljesítette, tudását osztályzattal értékelték és ezt bizonyítvánnyal igazolni
tudja.
A középiskola 11. évfolyamán megkezdődik a kétszintű érettségire történő felkészülés.
Középszintű érettségire a kötelező tantárgyakon (magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv) kívül
-

biológia

-

földrajz

-

fizika

-

informatika

-

testnevelés

tantárgyakból biztosítunk felkészítést középszinten.
Középszintű érettségi vizsgára a felkészítés tanórákon történik, az egyes érettségi
vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témaköreit a 40/2002. (V.24) OM rendelet
szabályozza.
Emelt szintű érettségi felkészítést – ami a törvényi előírások szerint az utolsó két 11. és 12.
évfolyamon heti 2 órát jelent a kötelező tanórákon felül- a kötelező tantárgyakon (magyar nyelv
és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) kívül
-

informatika

-

biológia

-

testnevelés

tantárgyakból biztosítunk felkészítést.
Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott sikeres érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott
tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítette, az iskola magasabb évfolyamán vagy
évismétlés esetén a tanuló a tantárgy tanóráinak látogatása alól külön kérelem benyújtása nélkül
felmentést kap.
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Az érettségi vizsga szervezése és annak követelményei a mindenkori érvényes jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik. Jelenleg érvényes jogszabályok:
Az érettségi vizsga szervezése a 100/1997 (VI.13) korm. Rendelet alapján történik. Az érettségi
vizsga részletes követelményeit tantárgyanként emelt szinten a 40/2002. (V. 24) OM rendelet
szabályozza.
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5.1. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési
elvei
5.1.1. A magatartás értékelésének elvei
Magatartásból adott minősítés követelményei figyelembe véve az életkori sajátosságokat:
Példás minősítést kap az a tanuló, aki:
-

közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének
megfelelő kinyilvánításával, valamit példás viselkedésével elősegíti és társait is erre
ösztönzi

-

szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne

-

Házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi

-

Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias

-

Fegyelmezett, pontos, segítőkész

-

Nincs igazolatlan órája

Jó minősítést kap az a tanuló, aki:
-

részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli
viselkedése ellen általában nincs kifogás

-

a Házirendet betartja

-

Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias

-

Fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos

-

Maximum egy óra igazolatlan hiányzása van 1 félévben.

Változó minősítést kap az a tanuló, aki
-

a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással,
viselkedésével szemben kifogás merül fel

-

a Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt állandó fegyelmezés hatására
tartja be

-

nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó

-

társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít

-

fegyelme ingadozó, munkája pontatlan
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-

Maximum 3 igazolatlan órája van egy félévben.

Rossz minősítést kap az a tanuló, aki
-

munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével
rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be

-

közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek

-

a Házirendet nem tartja be ismételt figyelmeztetések ellenére sem

-

nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle

-

fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik

5.1.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei
A szorgalom minősítés tartalma figyelembe véve az életkori sajátosságokat:
Példás:
-

a tanulmányi munkában figyelembe kell venni a tanulmányi munka tényezőit, az
életkörülményeket, a képességek szintjét

-

igényli tudása bővítését

-

munkavégzése pontos, megbízható

-

legtöbb tárgyban elvégzi minden feladatát

-

önálló a munkában, önellenőrzése rendes

-

kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, felkészült, figyel, érdeklődik

-

érdeklődése az iskolán kívül tananyagra is kiterjed

-

egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül is produkál

-

figyel órákon, házi feladatait elvégzi, az órákra felkészül

-

rendszeresen és megbízhatóan dolgozik

-

ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát, tudja, hogy mihez

Jó:

kell segítséget nyújtania
-

általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem mutat

-

érdeklődés megmarad az iskolai tananyag keretein belül

Változó:
-

munkája ingadozó, időszakosan dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan
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-

önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát

-

munkája változékony jellegű

-

szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire

-

Maximum két tantárgyi bukás esetén

Hanyag:
-

figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el

-

nem hajlandó munkavégzésre

-

nem törődik kötelességeivel érdektelenség, teljes közöny jellemzi

5.1.3. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
Az iskola dicséretben, illetve jutalomban részesíti azt a tanulót, aki
-

kiemelkedő tanulmányi munkát végez

-

több tantárgyból kimagasló teljesítményt nyújt

-

kimagasló sport eredményt ér el

-

kiemelkedő közösségi munkát végez

-

kitartó szorgalommal és példamutató magatartással dolgozik

-

az iskola hírnevét öregbíti.

A jutalmazás formái:
-

osztályfőnöki és szaktanári írásbeli dicséret

-

intézményvezető-helyettesi dicséret

-

intézményvezetői dicséret

-

egyéb egyéni és csoportos jutalmak (könyv, oklevél…). Bizonyítványban
osztályzattal és dicséretben részesült záradékkal jutalmazzuk az egész évi színvonalas
munkát

Az egyes tanévek végén a nyolc, ill. 12 vagy 13 éven át kitűnő tanulók oklevélben és
könyvjutalomban, plakettban részesülnek, melyet a ballagási ünnepélyen vehetnek át. A
kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
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Fegyelmező intézkedések elvei és formái
Azt a tanulót, aki:
-

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti

-

a házirend előírásait megszegi

-

anyagi kárt okoz

-

bármely más módon árt az iskola jó hírnevének

-

magasabb jogszabályokat megsért fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni.
Fegyelmi fokozatok:
-

beírás a magatartás füzetbe (befolyásolja a magatartás jegyet)

-

szóbeli és írásbeli figyelmeztető

-

intő

-

rovó

A fegyelmi fokozatokat adhatja:
-

osztályfőnök

-

szaktanár

-

ügyeletes tanár

-

intézményvezető‐helyettes

-

intézményvezető

Három szaktanári figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után.
A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban
előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola
intézményvezetője dönt.
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6.1. A tanulmányok alatti vizsgák részletes szabályozása
Osztályozó vizsga
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a félévi, tanév végi osztályzat megállapításához a
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:
-

az iskola intézményvezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól

-

az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a
tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse

-

magántanuló volt

-

A tanév folyamán 250 óránál többet mulasztott, illetve adott tárgyból az órák 30%-át
meghaladja a hiányzása és nem osztályozható, középiskolai szakmai tárgy esetén
pedig meghaladja a 20 %-ot.

További szabályozás a 20/2012 EMMI Rendeletben.
Amennyiben a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha szerzett is tanév közben
érdemjegyeket, a félévi illetve tanév végi osztályzatát az osztályozó vizsga eredménye adja. A
tanév végi osztályzatot a két félévi osztályozó vizsga eredménye alapján kell megállapítani. Az
osztályozó vizsgára jelentkezés jelentkezési lappal történik érettségi esetén.
Magántanulók magasabb évfolyamba lépésének feltételei:
-

aki szülői kérésre magántanuló, képzéséről a szülő gondoskodik, a vizsgáztatást
félévente egy alkalommal az iskola végzi (a képzés költsége a szülőt terheli),

-

a képességvizsgáló bizottság javaslatára magántanuló heti 10 órás szaktantárgyi
képzését az általános iskola látja el, a tanulmányi munka eredményességét a tanulóval
foglalkozó pedagógusok félévenkénti vizsgáztatással mérik (a képzést a költségvetés
fedezi).

Előrehozott érettségi vizsga szabályozása:
Előrehozott érettségi vizsgát tehet a tanuló a tanulói jogviszony fennállása alatt idegen
nyelvekből és informatikából, a helyi tantervben meghatározott követelmények teljesítését
követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév
május–júniusi vizsgaidőszakában az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
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A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az intézményvezető dönt.
Az előrehozott érettségi vizsga feltételeként előírt osztályozó vizsgák megszervezéséről a
tanuló kérelme alapján az intézményvezető határozatot hoz, és az osztályozó vizsgák
megszervezésével kapcsolatos intézkedéseket megteszi.
A tantárgyból, melyből a tanuló előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett, a tanuló tanév végi
osztályzata az osztályozó vizsgán elért osztályzat.
A tanulói jogviszony fennállása alatt letett sikeres előrehozott érettségi vizsgát követően a
tanuló az adott tantárgyból a tanórák látogatása alól felmentést kap.
Ha a tanuló a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait, kérelmére a
rendes érettségi vizsgajelentkezéseit előrehozott érettségi vizsgajelentkezésre kell változtatni
bármely érettségi vizsgatárgyból, amelyből jogosult érettségi vizsgát tenni. Azokat a
vizsgajelentkezéseket, amelyekre a tanuló nem jogosult, az intézményvezető törli.
Általános iskola
A vizsgák beosztását a törvényi előírások figyelembevételével határozzuk meg.
Az osztályozó vizsga követelményei az adott tanév helyi tantervi követelményeivel egyeznek
meg. Értékelése a mindenkori értékelés elveinek felel meg. Azoknál a tantárgyaknál, ahol csak
írásbeli számonkérés van és teljesítménye a 20% eléri, lehetőséget kap szóban kiegészíteni a
feleletét az elégséges érdemjegy megszerzéséhez.
Felső tagozat osztályozó vizsga beosztási rendjére javaslat
A felső tagozat osztályozó vizsgáit több tanítási napra egyenletesen osztjuk el. Naponta
legfeljebb 3 tantárgyi vizsga tehető.
Az osztályozó és a különbözeti vizsga követelményei megegyeznek az adott vizsga helyi
tantervi követelményeivel. Ennek értelmezésében a tanuló segítséget kérhet az adott
szaktanártól.
Az értékelés az 5.5.3. pontban leírtak szerint történik.
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6.1.1. Gimnázium osztályozó, különbözeti vizsga beosztási rendje a 2018/2019 tanévtől:
1. nap

2. nap

3. nap

4. nap

5. nap

Tantárgy
í/gy

sz

magyar nyelv

X

X

irodalom

X

X

matematika

X

X

í/gy

sz

történelem

X

X

1.id. nyelv

X

X

2. id. nyelv
informatika

í/gy

X
X

sz

í/gy

sz

sz

X

X

mozgókép- és
médiaismeret

X

fizika

X

X

kémia

X

X

földrajz

X

X

biológia

X

X

ének
vizuális
kultúra

í/gy

X
X

testnevelés

X

gazdasági
ismeretek

X

Etika

X

Technika és
életvitel

X

6.2. Javítóvizsga
Ha a tanév végén legfeljebb három tárgyból a tanuló elégtelen osztályzatot kap, a következő
tanév megkezdése előtt javítóvizsgát tehet háromtagú bizottság előtt.
Elégtelen javítóvizsga esetén a tanulónak meg kell ismételni az évfolyamot.
Háromnál több év végi elégtelen osztályzat esetén a tanévet javítóvizsga nélkül meg kell
ismételni.
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Ugyanannak az évfolyamnak másodszori megismétlését az iskola nem köteles engedélyezni.
Sikertelen osztályozóvizsga esetén javító vizsgát tehet.
Az értékelés az 5.5.3. pontban leírtak szerint történik.

6.3. Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki más iskolából kerül felvételre a képzés
megkezdése után, s az adott tantárgyból az itt tanultakhoz képest jelentős eltérés mutatkozik,
vagy az iskola más kerettanterv szerint haladó osztályaiba kerül át.

6.4. Évközi vizsga
Az évközi vizsga célja, hogy tanulóink átismételjék az addig tanultakat, megismerjék a
vizsgákra való felkészülés módszereit, a vizsgaszituációt, segítve ezzel a sikeres felvételi
eredmények elérését, érettségi letételét.
A vizsga követelményei megegyeznek az adott tantárgy meghatározott részére vonatkozó helyi
tantárgyi követelményekkel.
A vizsgák tartalmát, formáját az egyes tantárgyakra lebontott követelményrendszer rögzíti. Ezt
minden tanévben három hónappal a vizsga időpontja előtt a tanulók tudomására kell hozni. A
vizsgák időpontját az aktuális tanév rendje tartalmazza.
A szóbeli vizsgák bizottság előtt folynak. A legalább kéttagú vizsgabizottság tagja lehet
szaktanár, osztályfőnök, az intézményvezető, vagy helyettese, munkaközösség-vezető.
A szóbeli vizsgákat egy osztálynak egy tanítási napra kell szervezni. A szóbeli tételeket úgy
kell összeállítani, hogy egy- egy felelet maximum tizenöt perces legyen. A vizsgáról
jegyzőkönyv készül.
Az írásbeli vizsgák a munkaközösségek által meghatározott időtartamúak. Az írásbeli vizsgák
napján más tárgyból számonkérés nem lehet. Ha a vizsga eléri a négy tanórának megfelelő
időtartamot, akkor a tanulóknak nem lehet aznap több órájuk.
Mivel az írásbeli vizsgák tanítási napon zajlanak a tanulóknak a vizsgán rendelkezésre álló idő
minimum 80 %-ában jelen kell lenniük.
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6.4.1. Középiskola
A vizsga lebonyolításánál az érettségi szabályok érvényesek, kivéve, hogy az évközi vizsgán
lehet szakos tanár a felügyelő.
A vizsgákon a külsőségek az érettségi vizsgákhoz hasonlóak. Eredményhirdetést az előre
megbeszélt időpontban tartunk.
Aki hiányzik a vizsgáról, köteles azt pótolni.
Az értékelés az 5.5.3. pontban leírtak szerint történik.
Tanév rendjében szabályozzuk a vizsgák pontos időpontját évfolyamonként.
Évközi vizsga beosztása egy tanévre vonatkoztatva:
2021/2022. tanév:
matematika

9.e
10.a
10.e
11.a
11.e
12.a

történelem

szövegértés
írásbeli 05.

9.ny
9.a

magyar

írásbeli
06.
írásbeli
06.
írásbeli
10.
írásbeli
10.
írásbeli
05.
írásbeli
05.
írásbeli
09.

angol

német

ír.+sz.
angol 05.

nyelvtan 05.
nyelvtan
05.
nyelvtan
09.
nyelvtan
09.

komplex
03.

angol
ír.+sz.
angol
ír.+sz.
ír.+sz.
01.
szóbeli
10.

ír.+sz.
01.

ír.+sz.
01.
ír.+sz.
01.
ír.+sz.
01.
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7. MELLÉKLET
KOMPLEX ALAPPROGRAM
A Komplex Alapprogram az 1−4. osztályban és felmenő rendszerben az 5. osztálytól kerül
bevezetésre a 2019/2020-es tanévben.

7.1. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK
Célok:
-

A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia
prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;

-

A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.

-

Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve
hozzájáruljon

a

tanulók

személyiségének,

képességeinek

és

készségeinek

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód
kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az
önművelés képességét.
-

Transzverzális

készségek

kezdeményezőkészség,

fejlesztése

(kritikus

problémamegoldó

gondolkodás,

gondolkodás,

kreativitás,

kockázatelemzés,

döntéshozatal és az érzelmek kezelése).
-

Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi
eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált
Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a
tanulók az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.

Alapelvek:
A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát
biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok
egységes rendszerét.
A program legfontosabb alapelvei:
1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság
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Komplex Alapprogram
-

egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált
fejlesztést támogató módszereket;

-

alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási
motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot;

-

különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek
kialakítására az alprogramok segítségével.

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú
tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a
tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul
meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív
feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

7.2. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK
Fejlesztési feladatok:
Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő
elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)!
-

A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak
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-

A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag
mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják

-

Differenciált

nehézségű

feladatokkal,

testre

szabott

egyéni

és

csoportos

foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
-

A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő
stratégiájának kialakításában és megvalósításában

-

Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási
órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a
pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn.

-

Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük,
a belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!

-

Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.

-

Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.

-

Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás
(attitűd) kiépítése

Kiemelt fejlesztési feladataink:
-

énkép, önismeret,

-

hon-és népismeret,

-

európai azonosságtudat

-

egyetemes kultúra,

-

aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés

-

gazdasági nevelés,

-

környezettudatosság, fenntarthatóság

-

művészeti nevelés,

-

művészeti eszközökkel történő nevelés

-

a tanulás tanítása,

-

testi és lelki egészség,

-

felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe

-

testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak
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További feladatok:
A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési
eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele.
-

A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú
tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat
nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére;

-

Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát
(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó
anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.).

-

Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő
terheléssel.

-

Alkalmazzuk a DFHT módszerét.

-

Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket!

-

A

különböző

kommunikációs

technikák

és

konfliktuskezelési

stratégiák

elsajátíttatása.
-

Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi
problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez.

-

A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer
központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.

-

Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során
szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.

-

A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott
rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és
szummatív méréseket.

-

Emberléptékű következetes követelés.

-

Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés.

-

Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a
tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a
közeljövőben reálisan képes megoldani.

72

Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök:
A program szakmai anyagai:


Nevelési- oktatási program - KAK



Tanítási stratégia - DFHT



Alprogrami koncepciók (5 db.)



Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.)



Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.)



Óraillusztrációk, példák



Foglalkozástervek



Tankockák

További tanulást segítő eszközök:


Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok.



A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere.



Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az
aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat.



A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem
szélsőséges) alkalmazása.



Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs
technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi
jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére.



Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális
kapcsolatok építése.



A kulturált és egészséges életvitel kialakítása.



A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott
életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő
munkaformák alkalmazása.

Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek
Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek:


a rend és fegyelem fenntartása



tanuló szabadságának biztosítása



tanulói viselkedés szabályozása
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pozitív tanulási légkör biztosítása



csoportfolyamatok elősegítése

Alkalmazott módszerek:
A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint
a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét.
A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált
fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.
A DFHT célja:
-

A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.

-

A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása.

-

Az alulmotiváltság mérséklése.

-

A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.

-

A tanulók közötti együttműködés elősegítése.

DFHT koncepciója, módszerei:
Egyénre szabott differenciálás
-

egyedül végzett munka

-

rétegmunka

-

teljesen egyénre szabott munka

-

részben egyénre szabott munka

Párban folyó munka
-

páros munka

-

tanulópárok munkája

Csoportban végzett munka
-

A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka

-

KIP

Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.
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Alapmódszerek:
-

tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás,
szemléltetés

-

munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat

-

individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.

Motiváló módszerek:
-

páros munka

-

csoportmunka

-

játék

-

szerepjáték (drámapedagógia)

-

vita

-

kutató-felfedező módszer

-

kooperatív módszerek

-

projekt módszer

-

szituációs játékok

7.3. A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI:
7.3.1. A Komplex Alapprogram alprogramjai:
Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy
órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák,
sportiskolák stb.)
A testmozgásalapú alprogram (TA)
Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélményszerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és
szemléletét:
-

testnevelés óra

-

mozgásos tanulás osztálytermi környezetben

-

szabadidős mozgástevékenységek

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva,
tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben.
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Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek
alkalmazásával teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi
célok és az egyéni felelősség életgyakorlatává.
Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.
Az alprogram tartalma:
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és
kereszttantervi

tartalmak

implementációjának

támogatása

testnevelés

órai

környezetben, a differenciálásra építve.
Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő
integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgásalapú támogatása iskolai környezetben
Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)
Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely
hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és
felelős alakításához.
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek
függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz.
Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához
igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a
gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló
felelősségvállalást.
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése,
az egészséges énkép kialakítása.
A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így
az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően
- kidolgozásra kerülnek.
Az alprogram tartalma:
-

egészséges életmód, életvezetés

-

környezettudatosság (fenntarthatóság)
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-

állampolgári felelősség (közösségi szerepek)

-

életút-támogató pályaorientáció

-

család, párválasztás

-

érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés)

A művészetalapú alprogram (MA)
-

Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai
eszközként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek
terén nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség
nélküli iskolaelhagyás mérséklésének irányába.

-

A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás
megvalósítására.

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős
foglalkozások biztosítása a tanulók számára.
Indirekt célok:
-

Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén

-

Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása

-

Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között

-

tanulásfejlesztés a művészetek révén

-

(Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú
gyakorlatokon keresztül

-

Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén.

-

A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló
egyéni sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai
módszerek alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.

Az alprogram tartalma:
A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe
sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel
alprogramjaik is.
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Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi
tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben,
a differenciálásra épülve.
Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő
integrálása osztálytermi környezetben.
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú
támogatása iskolai környezetben.
A logikaalapú alprogram (LA)
A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és
stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az
iskolai élet területein.
Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen
az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud
használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.
Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek
segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben
fejlesztő hatásúvá tehető.
Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra
építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.
A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető.
Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik,
hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a
megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz.
A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális
képességek fejlődése is várható.
Az alprogram tartalma
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és
algoritmusok.
-

A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében.

-

Játék alapú megközelítések:
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-

Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése

-

Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése

-

Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba

-

Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása

-

Játékstrukturált megközelítések:

-

Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.

-

Logikai játékok, logisztorik

-

Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok

-

Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok

A digitális alapú alprogram (DA)
A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális
megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű
fejlesztését tekinti feladatának.
Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük
irányadónak.
Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan
korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet
kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a
digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon.
Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket
értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett
problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi.
Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális
alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik
színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns
ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók
személyiségformálásához is hozzájáruljon.
Az alprogram tartalma
Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik:
-

Játékalapú megközelítések
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-

Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat

-

IKT-műveltség

-

Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és
eszközhasználat

-

Digitális írástudás

-

IKT alapú óratervezés

-

Személyes tanulási környezet menedzselése

7.3.2. Komplex óra
Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális
képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le,
amelyekben a tudástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordozzák. A
„Komplex órák” tekintetében a tudástartalmak kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT
tanítási-tanulási stratégia, valamint az alprogrami kapcsolódások jelennek meg. Ez utóbbi órák
esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális készségek fejlesztése is megvalósítható.
Tartalmi fejlesztési pontok:
-

legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne

-

kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári
kézikönyvben megjelenített órához

-

minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg
(össz. komplex óraszám)
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A Komplex órák felépítése
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Ráhangolódás

1.

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az
iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3
alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A
tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken
vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.
A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:
-

Üdvözlés

-

Beszélgetés

-

Közös tevékenység/játék

-

Zárás

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye
a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején.
Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv.
2.

„Te órád”
„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon
az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már
meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök,
tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába
helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti.

3.

Házi feladata
Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez
nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a
pedagógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell
a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges
gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania
kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen
szükség otthoni tanulásra.

4.

Értékelés
Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.
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Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami
foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a
pedagógusok.
A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van
1.

a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés)

2.

a minősítő (szummatív értékelés)

3.

a fejlesztő (formatív értékelés).

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja
a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez határozza
meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév
elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A
tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról,
hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus
arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról,
hogy mennyire sajátította el a követelményeket.
A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró
dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot.
A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.
A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált,
fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás
támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási
cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni
haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés
alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe.
Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a
tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. A tanuló
egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének
mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további
fejlesztést igénylő területeket és a teendőket.
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Az értékelésnek fontos része legyen
-

az önértékelés

-

a társak értékelése.

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges.
Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket.

7.4. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAINAK
ÁTTEKINTÉSE, ILLESZTÉSE A KOMPLEX
ALAPPROGRAMHOZ
A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó
dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.
A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása,
foglalkozás illusztrációk készítése.
Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a
kollégákkal.
Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök
kidolgozása, közreadása.
Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
7.4.1. A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA
A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, az
iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet
segítségével.

7.5. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ MUNKA IDŐKERETE
A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása
tekintetében nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka
továbbra is két markánsan elkülönülő egységre oszlik:
A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:
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-

a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi
gyakorlaton alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem
szabályozza.

-

A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási
stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált
egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka,
drámajáték és projektmunka).

-

10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek
feldolgozása történik.

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád”
többnyire a délutáni idősávban valósulnak meg.

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei
Időkeretek:
Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT- módszertant alkalmazó
órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok mutatják be.
7.5.1. Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása
A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt.
határozza meg.
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A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény
sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes törvény
által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.
Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan
módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá
tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben –
gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész
napos iskolaként is működhet.
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 1−3. évfolyam (optimum)
Hétfő
8.00−8.25/8.45 Ráhangolódás
8.55−9.40

Magyar

Kedd

Csütörtök

Szerda

Péntek

Ráhangolódás Ráhangolódás Ráhangolódás Ráhangolódás
Matematika

9.40−10.00

Matematika

Magyar

Matematika

20 perces tízórai szünet

10.00−10.45

Ének-zene

Magyar

Testnevelés

Magyar

Magyar

10.55−11.40

Környezetismeret

Magyar

Viz. kult.

Matematika

Magyar

11.50−12.35

Technika

Testnevelés

Viz. kult.

Testnevelés

terv.

Ebéd és játék

12.35−13.40
13.40−14.25

Szabadon

Testnevelés

14.35−15.20

AP-foglakozás

15.30−16.15

„Te órád”

16.15−17.00

Játék-felügyelet

Szabadon

Ének-zene

Erkölcstan

AP-

AP-

AP-

AP-

foglakozás

foglalkozás

foglalkozás

foglalkozás

Szabad

Szabad

Szabad

időkeret

időkeret

időkeret

Játék-

Játék-

Játék-

Játék-

felügyelet

felügyelet

felügyelet

felügyelet

terv.

Testnevelés

„Te órád”
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 1-3. évfolyam (minimum)

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00-8.45

Ráhangolódás

Magyar

Magyar

Ráhangolódás

Ráhangolódás

8.55-9.40

Magyar

Magyar

Matematika

Matematika

Matematika

9.40-10.00

20 perces szünet

10.00-10.45

Ének-zene

10.55-11.40

Környezetismeret Szabadon terv Víz. kult.

11.50-12.35

Technika

Matematika

Testnevelés

Testnevelés

Víz. kult.

Magyar

Magyar

Erkölcstan

Magyar

Testnevelés

Szabadon terv.

Ének-zene

Testnevelés

Ebéd és játék

12.35-13.40
13.40-14.25

Testnevelés

14.35-15.20

AP foglakozás

15.30-16.15

Játék-szabadidő

16.15-17.00

Játék-felügyelet

Játék-

Játék-

szabadidő

szabadidő

AP-

AP-

AP-

AP-

foglakozás

foglalkozás

foglalkozás

foglalkozás

Játék-

Játék-

Játék-

szabadidő

szabadidő

szabadidő

Játék-

Játék-

Játék-

Játék-

felügyelet

felügyelet

felügyelet

felügyelet

Te órád
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 4. osztály (optimum)
Hétfő
8.00-8.45
8.55-9.40

Ráhangolódás
Magyar

Kedd
Ráhangolódás
Magyar

Ráhangolódás
Matematika

Csütörtök
Ráhangolódás
Magyar

Péntek
Ráhangolódás
Matematika

20 perces tízórai szünet

9.40-10.00
10.00-10.45 Magyar
10.55-11.40 Környezetismeret
11.50-12.35 Szabadon terv.

Matematika

Magyar

Szabadon terv.

Magyar

Testnevelés

Víz. kult.

Matematika

Szabadon terv.

Idegen nyelv

Víz. kult.

Idegen nyelv

Testnevelés

Ének-zene

Technika

Ebéd

12.35-13.00
13.00-13.45 Testnevelés
13.55-14.40 Ének-zene
14.40-15.25 AP foglakozás
15.25-16.20

Szerda

Te órád

16.20-17.00 Játék-felügyelet

Erkölcstan
Játék

Testnevelés
Játék

Testnevelés

Játék

AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás
AP-foglalkozás Szabad időkeret

Játék

Te órád

Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 4. osztály (minimum)
Hétfő

Kedd

Csütörtök

Szerda

Péntek

8.00−8.45

Ráhangolódás

Magyar

Ráhangolódás

Ráhangolódás

Idegen nyelv

8.55−9.40

Magyar

Magyar

Matematika

Magyar

Matematika

20 perces tízórai szünet

9.40−10.00
10.00−10.45 Ének-zene

Matematika

Magyar

Szabadon terv.

Magyar

10.55−11.40 Környezetism.

Testnevelés

Viz. kult.

Matematika

Szabadon terv.

11.50−12.35 Szabadon terv.

Idegen nyelv

Viz. kult.

Testnevelés

Testnevelés

Ebéd

12.35−13.00
13.00−13.45 Testnevelés

Erkölcstan

Testnevelés

Ének-zene

Technika

13.55−14.40 Játék

Játék

Játék

Játék

Játék

14.40−15.25 AP-foglakozás

AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás

15.25−16.20 „Te órád”

Szabad időkeret „Te órád”

Szabad időkeret „Te órád”

16.20−17.00 Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret
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A Komplex Alapprogram minta órarendje, 5. osztály (minimum)
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00−8.45

Ráhangolódás Magyar

Ráhangolódás Ráhangolódás Idegen nyelv

8.55−9.40

Magyar

Matematika

Magyar

Idegen nyelv

Matematika

20 perces tízórai szünet

9.40−10.00
10.00−10.45 Ének-zene

Matematika

Magyar

Szabadon
terv.

Történelem

10.55−11.40 Term.ismeret. Testnevelés

Történelem

Matematika

Tánc és dráma

11.50−12.35 Oszt.fő.

Viz. kult.

Testnevelés

Testnevelés

Testnevelés

Term.ismeret

Technika

Tanulás

Tanulás

Tanulás

Idegen nyelv

Ebéd

12.35−13.00
13.00−13.45 Testnevelés
13.55−14.40 Tanulás

14.40−15.25

Szabadon
terv.

AP-

AP-

AP-

AP-

AP-

foglakozás

foglalkozás

foglalkozás

foglalkozás

foglalkozás

Tanulás

„Te órád”

15.25−16.20 „Te órád”

16.20−17.00

Erkölcstan

Szabad
időkeret

„Te órád”

Szabad

Szabad

Szabad

Szabad

Szabad

időkeret

időkeret

időkeret

időkeret

időkeret

Megjegyzés: Amennyiben több osztályból tevődik össze egy alprogrami foglalkozás, s akik
nem vesznek részt ezen a foglalkozáson, azoknak napközis foglalkozás vagy “Te órád”
biztosítható.
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I.

JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN

A digitálisnaplóban az alábbi jelölések szolgálnak a program megvalósításának jelölésére:
DFHT –DFHT –val megvalósított tanóra
TA – testnevelés alapú alprogram
ÉA – életgyakorlat alapú alprogram
DA – digitális alapú alprogram
MA – művészetalapú alprogram
TÓ – „Te órád”
RÁ – ráhangolódás
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A pedagógiai program hatálybalépése
A pedagógiai program ................. év .................................... hónap ............. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált pedagógiai
program hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2017. év szeptember hónap 1. napján
készített (előző) pedagógiai program.

A pedagógiai program felülvizsgálata
A pedagógiai program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve
jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség. A kezdeményezést a javasolt módosítást az
intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A pedagógiai program módosítási eljárása megegyezik
megalkotásának szabályaival.
Szigetszentmiklós, 2019. év .................................... hónap .......... nap

........................................................
intézményvezető
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