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Mottó:

„MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK, DE
AHÁNY EMBER, ANNYIFÉLE CSODÁLATOS VILÁG!”
(Bródy)
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BEKÖSZÖNTİ
Kedves Olvasó!
Ön a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon pedagógiai
programját tartja kezében.
A pedagógiai program lényegében az iskola stratégiája, mely meghatározza a nevelés, a
tanítás-tanulás folyamatának elveit, tanterveit, gyakorlatát, mőködésének feltételeit. Szakmai
alapdokumentum, mely átfogja és meghatározza az iskolai élet egészét.
Volt idıszak, amikor az iskolák belsı életét központilag elıírt szabályok irányították. A
rendszer nem tőrte el az iskolák különbözıségét, a mővelıdési esélyegyenlıséget uniformizált
iskolák hálózatával kívánta biztosítani.
Az Oktatásügyben 1985 óta bekövetkezett törvényi változások értékké emelték az iskolák
egyéni arculatának kialakítását, s a mőködtetésükkel kapcsolatos döntéseket az önkormányzatok, az
iskolahasználók, a nevelıtestületek hatáskörébe helyezték át.
Az iskolai élet minısége jórészt tehát helyi döntések függvénye.
Minden település jövıjének záloga a saját iskolája. Jövıképét csak a felnövekvı nemzedék
mőveltségi és neveltségi szintjének ismerete és tudatos fejlesztése alapján képzelheti el reálisan.
Városunk endrıdi településrészének egyetlen iskolája a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Diákotthon. Ennek a településrésznek a jövıje függ attól, hogy a helyi
oktatáspolitikai döntések értelmében kik és milyen képzésben, nevelésben részesülnek ebben az
intézményben. Csárdaszállás és Hunya kisközségek nevelési, oktatási feladatait a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon a megnevezett telephelyen mőködtetett
tagiskoláiban látja el.
Nevelıtestületünk az itt olvasható pedagógiai programot annak tudatában állította össze,
hogy ez az iskola Gyomaendrıd endrıdi településrésze, valamint Csárdaszállás, Hunya
kisközségek tanköteles korú tanulójának alapfokú oktatását, képzését, szocializációjának segítését
vállalja az alábbiak szerint:


korszerő tudástartalom közvetítésével;



az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésével



a helyi hagyományokban rejlı értékek átörökítésével;



az iskolai élet személyiségfejlesztı minıségének biztosításával.

A nevelıtestület az iskola jövıképét így fogalmazta meg:
Iskolánk a beiskolázási körzet lakóinak alapfokú iskoláztatási igényeit kielégítı iskola, amelyben
évfolyamonként két tanulócsoportban, korszerő tárgyi felszereltség, optimális személyi feltételek
mellett egyszerre valósítható meg a különbözı adottságokkal rendelkezı tanulók együttnevelése és
az egyéni sajátosságokhoz igazodó képességfejlesztés.
Köszönöm, hogy érdeklıdésével, segítı észrevételeivel Ön is részt kíván vállalni a
felnövekvı nemzedék nevelésének felelısségébıl.
Az iskola nevelıtestülete nevében:
Farkas Zoltánné intézményvezetı
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AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon többcélú intézmény,
melyet Gyomaendrıd, Hunya és Csárdaszállás települések önkormányzatai közös fenntartásban
mőködtetnek.
Gyomaendrıd város 1982-ben két község: Gyoma és Endrıd egyesítésébıl alakult.
A városban 3 általános iskola és 2 középiskola mőködik.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon a város endrıdi részének egyetlen
oktatási intézménye, mely a 70-es évek körzetesítésének eredményeként két önálló iskolából,
összesen 16 külterületi és 5 belterületi iskolaegységbıl jött létre. A korábban több helyen lévı
iskola ma egyetlen helyen, festıi környezetben: a Hármas-Körös holtága melletti ligetben 1960- és
1980 között kialakított épületegyüttesben mőködik.
A diákotthon 1975-ben épült tanyasi gyerekek számára. A tanyavilág teljes megszőnésével
elvesztette korábbi funkcióját, s azóta a hátrányos helyzető és veszélyeztetett környezetben élı
gyermekek elhelyezésére szolgál.
Az intézmény speciális tagozatán sajátos nevelési igényő tanulók általános képzését
biztosítjuk.
Az iskola neve eredetileg: Endrıdi Általános Iskola. A két község egyesítése után 3. Sz.
Általános Iskola és Diákotthonra változott, s 1996. január 1. óta viseli a Rózsahegyi Kálmán nevét.
Iskolánk alapító tagja az Önfejlesztı Iskolák Egyesületének. Az intézmény munkatársi
közössége COMENIUS 2000 közoktatási minıségfejlesztı program II. modelljének (folyamatos
fejlesztés) kiépítését végezte, amelyet az OM-tól 2003-ban kapott oklevél, s az ennek megfelelı, az
iskola falára kihelyezhetı tábla tanúsít.
Hunya 750 fıs település. Az egykor Endrıd külterületéhez tartozó Kondorostanya nevő
tanyavilágból alakult és vált önálló településsé. Nevét arról a tekintélyes nagygazda családról
kapta, amelyik a tanyavilág központjában lévı birtokából templomépítés céljára telket
adományozott az endrıdi egyházközségnek. A templom 1897-ben készült el, s még ugyanebben az
évben iskola is épült a közelében. Ettıl kezdve rajokban települtek ide a családok Endrıdrıl, s
1920-ban már utcák, házsorok jelezték a falu megalakulását. Teljes közigazgatási önállóságát
1947-ben nyerte el. A lakosság zöme földmővelésbıl, állattartásból élt és 70 %-uk tanyán lakott.
Lakóinak száma 1957-ben 1776 volt. Ekkor a 237 tanköteles korú gyermek oktatása három
iskolában folyt, 1-8. évfolyamon. A tanyavilág felszámolásával a külterületi iskolák megszőntek,
de ettıl kezdve egyre csökkent a lakosság lélekszáma is, s ezen belül pedig rohamosan a
gyermeklétszám.
A 2001/2002-es tanévtıl kezdıdıen az iskola az örménykúti iskolával közös társulásban
mőködött. Az örménykúti felsı tagozatosok Hunyára jártak át iskolabusszal, az alsó tagozat
helyben tanult. A hunyai iskola 3 épületében így 69 gyermek oktatása folyt. A társulás felmondása
után a községnek 45 tanköteles korú gyermek általános iskolai ellátásáról kell gondoskodnia.
Az iskola kulturális rendezvényeivel jelentıs szerepet játszik a falu életében. A
hagyományosan megrendezett ünnepélyek színesebbé teszik a lakosság életét.
Csárdaszállás Békés megyében található kisközség. 1952. január 1.-je óta önálló
közigazgatási értelemben, a közeli Köröstarcsa tanyáiból alakult ki. A terület kedvezı fekvésénél
fogva igen régen lakott. A Körös folyó zabolátlan ágai szabdalták hajdan ezt a tájat, és a medrek
között jól védhetı halmok, szigetek emelkedtek, amelynek elınyeit ismerve már az ıskori ember
megtelepedett itt. A falu legszebb természeti értéke a községtıl 7 km-re található Hármas-Körös
folyó és annak ártere, valamint holtágai, és az amellett található üdülıfalu. Ez a terület az 1998.
januárjában alakult új Körös-Maros Nemzeti Parkunk részét képezi. A falu 605 lakója igyekszik
mindig tisztán és gondozottan tartani környezetét, ezt bizonyítja a Virágos Magyarország
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versenyben való részvétel is. A falu lélekszámának csökkenése nálunk is problémát jelent, de
ennek az ütemnek a csökkentése, vagy megállításának lehetısége az iskola kezében is van, hiszen a
fiatalok helyben tartásához, a munkalehetıségek mellett az iskola is nagymértékben hozzájárul.
Az 1952-es községalapítás után a helyi önkormányzat hosszú ideig önálló volt, majd
következett egy több mint két évtizedes periódus (1975-1997), amikor Mezıberény társközsége
volt a település. Csárdaszállás önkormányzata 1997. január 1. óta ismét önállóan gazdálkodik
A 2002-2006-os oktatásirányítás oktatáspolitikai koncepciója a kistelepülések nevelési,
oktatási intézményeinek szervezeti integrációját (közös fenntartású mőködtetését) tartotta
szükségesnek, melynek célja a mőködés racionalizálása volt. Ennek eredményeként Gyomaendrıd,
Hunya és Csárdaszállás intézményfenntartói társulást hozott létre, melynek eredményeként a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, Diákotthon és Közkönyvtár, a hunyai Általános Iskola,
Óvoda és Mővészeti Iskola, a csárdaszállási Általános Iskola és Óvoda szervezeti egyesítésére
került sor. Az így létrehozott intézmény neve 2005. szeptember 1-jétıl Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Könyvtár. A társulásban mőködtetett intézmény
tagiskolái a községben mőködtek összevont csoportokkal. A törvény által elıírt létszámot egyre
nehezebben lehetett tartani, ami veszélyeztette a törvényes mőködést és az anyagi fedezetet. A
2007/2008-as tanévtıl újabb változás következett be az intézmény életében. Hunya községben a
katolikus egyház vette át a mőködtetést az óvoda és az alsó tagozat helybenhagyásával. A felsı
tagozatosok iskolabusszal járnak a katolikus iskolába, és a mi iskolánkba.
Csárdaszállás teljes egészében a társulás része maradt: helyben mőködik az alsó tagozat,
mint tagintézmény, a felsı tagozatos tanulók pedig iskolabusszal járnak be a székhelyintézménybe.
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Az iskola címere

A szív, a liliom és a folyó Gyomaendrıd város jelképe.
A nyitott könyv és a színházat szimbolizáló álarcok névadónkra utalva, a humán ismeretek
emelt szintő tanítását, az érzelmi nevelés hangsúlyozását, a kommunikációs kultúra és az empátia
kiemelt fejlesztését jelentik.
A címer alsó fele a gyermekközpontúságot, s a tanulók önmegvalósításának sokféle
egyéni útját, színét jelképezi.

Jelmondatunk
ALKOSSATOK
SZIVÁRVÁNYNYALÁBOT,
KITELJESEDIK A MINDENSÉG!
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JOGI STÁTUSZ
Törzsszám: 346733
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 175/2005.(VII. 14.) KT
számú határozata, Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 54/2005. (VII.
18.) KT számú határozata, Hunya Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 67/2005. (VII.
12.) KT számú határozata alapján Gyomaendrıd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 5.§ (1)(2) bekezdése alapján, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37§ (5) bekezdésében
foglaltak alapján a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon
Gyomaendrıd- Csárdaszállás- Hunya alapító okiratát a következık szerint határozza meg:

1. ALAPÍTÁS IDEJE:
Gyomaendrıd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás
2005. július 1.

2. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE, SZÉKHELYE:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon
Gyomaendrıd-Csárdaszállás-Hunya, mely általános jogutódja a gyomaendrıdi Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola, és Diákotthon megnevezéső költségvetési intézménynek.
5502 Gyomaendrıd, Népliget út 2. sz.
Rövidített elnevezése, székhelye:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon
5502 Gyomaendrıd, Népliget út 2.
Az intézmény az alábbi telephelyeken mőködik
 Diákotthon Gyomaendrıd, Fı út 42. sz.
Tagintézménye:
 Általános Iskola, Csárdaszállás Arany J út 2. 1-4. évfolyam
Fenntartó:
Gyomaendrıd- Csárdaszállás- Hunya Önkormányzatok Képviselı-testületei
5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
Intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.

3. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE:
Fı tevékenység szakágazat száma: 852000
Alapfokú oktatás 8 évfolyammal – Gyomaendrıd, Népliget út 2.
Alapfokú oktatás 1-4 évfolyammal – Csárdaszállás, Arany János u. 2.
Különleges gondozás keretében gyógypedagógiai ellátás – sajátos nevelési igényő tanulók alapfokú
oktatása:
 enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
 középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
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 beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdı tanulók nevelése-oktatása
Hátrányos helyzető tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése-oktatása
Kizárólag magyar nyelven folytatott roma kisebbségi oktatás.
Általános iskolai napközis és tanulószobai nevelés.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
Normál és sajátos nevelési igényő tanulók diákotthoni ellátása – Gyomaendrıd, Fı út 42. szám
alatti telephelyen
Munkahelyi étkeztetés, diákétkeztetés, Gyomaendrıd, Népliget út 2., Csárdaszállás, Arany János út
2.
Kötelezı felvételre kijelölt körzete:
 A Endrıd település volt közigazgatási területe és az Október 6. lakótelep.
Maximálisan felvehetı létszám:
 általános iskola:
 diákotthon:

450 fı
30 fı

 Csárdaszállás község közigazgatási területe
Maximálisan felvehetı létszám:
 általános iskola:

60 fı

 Hunya község közigazgatási területe

4. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÉS GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE:
 Önálló jogi személy.
 Önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési
szerv.
 Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
 Az intézmény vezetıje az intézményvezetı, aki képviseli az intézményt és az
intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlója.

5. AZ INTÉZMÉNY RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT VAGYON:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A mőködéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrıd, Népliget út 2. sz.

Hrsz.:

6241

Gyomaendrıd, Fı út 42.sz.

Hrsz.:

6312

Csárdaszállás Arany J út 2. sz.

Hrsz.:

128

A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a társult önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.

6. AZ INTÉZMÉNY FELÜGYELETI SZERVE:
Gyomaendrıd- Csárdaszállás- Hunya Önkormányzatok Képviselı-testületei
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5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.

7. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETİJÉNEK KINEVEZÉSI RENDJE:
A közösen fenntartott intézmény élén álló intézményvezetı vonatkozásában a kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete gyakorolja.
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NEVELÉSI PROGRAM
Mottó:

„Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Az oktatás, a fegyelem, és az
osztályozás nem önmagáért valóan fontos. Minden, ami az iskolában történik,
a gyermek boldogságát: adottságainak kibontakoztatását, a siker örömét, a
tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit kell
szolgálja. Hiszen mi lehet annál fontosabb, mint hogy egy gyermek felismerje
képességeit és felépíthesse önmagát?”
(dr. Bíró Endre)

1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ PEDAGÓGIAI MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,
ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI

Iskolánk névadója Rózsahegyi Kálmán endrıdi születéső országos hírő színész, kiváló
színi pedagógus. Pedagógiai hitvallása - a személyiség autonómiájának tisztelete - alapvetıen
meghatározza nevelési alapelveinket.
Küldetésnyilatkozat:
Minden tanuló számára megtalálni azt az egyéni utat, mely elvezeti személyisége
kiteljesedéséhez, hogy önmegvalósítása által megszerezhesse a társadalmi megbecsülést és
elérhesse az egyéni boldogulást.
Ennek érdekében feladatunk olyan iskolai képzés biztosítása, melyben megvalósulhat az
egyéni adottságokhoz igazodó képességfejlesztés, s olyan gyermekközpontú, fıként érzelmi nevelı
hatásokra építı iskolai élet kialakítása, melyben lehetıvé válik a harmonikus együttmőködésre
képes, de egyéni karakterrel rendelkezı személyiségek formálása.
Iskolánk nyitott iskola, a lakosság, az iskolahasználók igényeit figyelembe véve szervezi
szolgáltatásait.
A város endrıdi településrészének, valamint Csárdaszállás és Hunya községek azon
lakosságát szolgálja, akik világnézetileg el nem kötelezett nevelést igényelnek az iskolától a
gyermekeiknek.
Az önkormányzat oktatáspolitikai célja, hogy minden családnak lehetısége legyen
általános iskoláskorú gyermekét a lakóhelyéhez legközelebb esı iskolába járatni . Ezért egyetlen
iskola sem zárkózhat el a lakókörzetébe tartozó gyermekek felvételétıl.
Ebbıl következıen iskolánk Gyomaendrıd endrıdi településrészének, Hunya és
Csárdaszállás települések teljes lakosságát ellátó intézmény. Ennek megfelelıen a tanulók egyéni
képesség és érdeklıdéskülönbségéhez igazodó differenciált képzési rendszer kialakításával tesszük
lehetıvé a tehetségek felismerését és egyéni fejlesztését, s megakadályozzuk a szocializációs
hátrányokkal induló tanulók lemorzsolódását.
A tanulók személyiségfejlıdését humán értékek interiorizálásával, a nemzeti és az endrıdi,
hunyai, csárdaszállási hagyományokban rejlı értékek átörökítésével, az érzelmi (affektív) nevelı
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hatások dominanciáját biztosító iskolai élet kialakításával, a humán ismeretek emelt szintő
tanításával, a kommunikációs képességek hangsúlyozott fejlesztésével segítjük.
A társadalmilag értékes és egyénileg sikeres személyiségnek együttmőködési készséggel
kell rendelkeznie. Ki kell alakulnia reális önismeretének, s meg kell tanulni a másságban rejlı
értékek felismerését és megbecsülését. Ezek a tulajdonságok közösségekben végzett tevékenységek
sorozatában alakulhatnak, s épülhetnek be a személyiségbe.
Különbözı célú közösségek szervezıdésére a tanulás-tanítás folyamatán kívül is változatos
lehetıséget biztosítunk.
Az iskolai élet alakításában meghatározó szerepet szánunk a diákönkormányzatnak.
Ötleteivel, közösségi programok szervezésével, a normaalkotó és normakövetı magatartás
egyensúlyát biztosító tevékenységével az iskolai élet legfıbb irányítója, az állampolgári nevelés
megalapozója.
Tanulóink életük nagy részét az iskolában töltik. Ezért az iskolai élet egészének biztosítani
kell az egészséges életmód szokásainak gyakorlási lehetıségét, az egészséges életvitel iránti igény,
valamint a környezetünk természeti szépségeinek megóvását biztosító ökológiai szemlélet
kialakulását.
Halmozottan hátrányos helyzető tanulóink nevelése terén kiemelt célunk a társadalmi
beilleszkedéshez szükséges esélyük növelése. Ennek érdekében az integrációban szervezett oktatásnevelés keretei között biztosítjuk számukra a pozitív diszkrimináció, az egyéni fejlesztés
lehetıségeit. A roma kultúra elemeit tantervi anyagba építve a teljes tanulói kör számára oktatjuk.
A hátrányos helyzető családok gyermekei számára hetes diákotthoni elhelyezést
biztosítunk. A diákotthoni élet megszervezésével a szociális körülményekbıl eredı hátrányok
csökkentését, az egészséges életmód alapvetı szokásainak megismertetését és gyakoroltatását, a
szocializáció megkönnyítését kívánjuk elérni.
A diákotthoni nevelımunkában kiemelt szerepet szánunk a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységnek.
A sajátos nevelési igényő tanulók számára a tanulási képességet vizsgáló bizottság
javaslata szerinti, integrált, vagy speciális tantervő oktatást biztosítunk. A speciális tantervő
oktatásra szervezett csoportok az iskola nevelési alapelveivel összhangban önálló, sajátos
funkciókkal mőködnek.
Alapfunkciójuk, hogy olyan alapmőveltség és praktikus ismeretanyag elsajátítását biztosítsák,
olyan képességek fejlesztését szolgálják, melyek segítik a sajátos nevelési igényő tanulókat az
életben való eligazodásban, megalapozzák önálló (önkiszolgáló, önmagát ellátni képes) életvitelük
megkezdését, segítik ıket abban, hogy a társadalom számára hasznossá tehessék magukat. Vezérlı
alapelv: a terápiás jelleg a hangsúlyozott, az egyénhez, a sérüléshez, a speciális szükséglethez
igazított módszerek, tartalmak szolgálják az eredményes habilitációt.
A pedagógiai folyamatot meghatározó alapelveink:
A személyiségfejlesztı hatásokat az iskolai élet egésze hordozza, nevel mindaz, amit a
tanuló az iskolában megél!
A tantestületünk vállalja, hogy:
 a tanulókat bevonja saját iskolai életük megszervezésébe;
 a pedagógus és a növendék egyaránt aktív félként vesz részt a nevelés-oktatás
folyamatában: a tanuló nem tárgya a nevelés-oktatás folyamatának, hanem alanya;
 a nevelés-oktatás folyamatában fontosnak tartja a tanulói aktivitás kiváltását;
 vezetı szerepe és felelıssége van a pedagógiai légkör kialakításában;
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 valamennyi tanuló számára lehetıséget biztosít a különbözı iskolai közösségekhez való
tartozásra, az emberi viszonyokban gazdag közösségek nevelı hatásrendszerének
érvényesülésére;
 figyelembe veszi a tanulók életkori és egyéni adottságait az oktatás során;
 feladatának tartja a tanulók motiválását, az érdeklıdés felkeltését az iskolai
tevékenységek iránt
 az oktatás során a befogadást, az elsajátítást elıtérbe helyezı tanulásszervezési és
módszertani eljárásokat alkalmaz;
 felkészíti tanulóit az önálló ismeretszerzésre, önmővelésre, amelynek feltétele a tanulási
képességek és szilárd alapkészségek kialakulása;
 a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási
gyakorlatot preferáljuk, amely életszerő helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét
élmények és tapasztalatok győjtésére;
 az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai
forradalommal.
 igényes és határozott a követelmények támasztásában a tanulókkal szemben;
 a tanulók elıre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így elıre
tudják, hogy a nevelıtestület tagjainak mi az elvárása velük szemben;
 biztosítja a folyamatos visszajelzés alkalmait a tanulói teljesítményekrıl, nyomon követi
ezek eredményeinek változásait, javításuk akadályait;
 minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére mind tanulmányi
munkában, mind életének egyéb problémáiban;
 az iskola életében kölcsönös bizalmon alapuló emberi kapcsolatok kialakítására törekszik,
tanuló és tanuló, tanuló és nevelı, szülı és nevelı, nevelı és nevelı között;
 érvényesíti az egyenlı bánásmód elvét, miközben az egyéni sajátosságok által
meghatározott esetekben pozitív diszkriminációt alkalmaz;
 betartja a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.
Az iskola funkciói:
Többfunkciós iskola. A funkciók rangsora:
 Szocializáció:
Az iskolai beilleszkedéshez szükséges szokásrendszer kialakítása,
Erkölcsi értékek közvetítése,
Pozitív magatartási, viselkedési normák, modellek megismertetése, gyakoroltatása,
 Kompetenciafejlesztés, tudásközvetítés
A tanulók sajátítsák el azokat a kulcskompetenciákat, amelyek szükségesek a
változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához,
saját sorsuk alakításához
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció,
matematikai kompetencia, digitális kompetencia, természettudományos
kompetencia,
hatékony,
önálló
tanulás,
szociális
és
életviteli,
kezdeményezıképesség és vállalkozói, esztétikai-mővészeti, életpálya-építési
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A továbbhaladáshoz szükséges minimális kompetencia kialakítása minden
tanulóban.
A tanulás technikájának elsajátítása.
Az életkornak, valamint az egyéni adottságoknak megfelelı szintő korszerő
tudásalap elsajátíttatása.
 A szociális hátrányok enyhítése
Integrációs Pedagógiai Rendszer mőködtetésével, szociális ellátás (napközi,
diákotthon) biztosításával.

2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
Intézményünk a 2009/2010-es tanévben a TÁMOP 3. 1. 4-08/2-2008-0129 Kompetencia
alapú oktatás, egyenlı hozzáférés- Innovatív intézményekben. Kompetencia alapú oktatás,
bevezetése a gyomaendrıdi oktatási intézményekben címő pályázat nyerteseként, az alábbi
tanulócsoportokban vezette be a kompetencia alapú oktatást, és a pályázatban vállalt
tevékenységeket:
Matematika kompetencia:1.a,1.c, 5.b
Szövegértés-szövegalkotás kompetencia:1.a, 1.b, 1.c
Szociális életvitel és környezeti kompetencia:1.a, 1.c
Életpálya-építés kompetencia: 5.b
Magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy tömbösítés: 8.a, 8.b
Földünk és környezetünk, mőveltségterület oktatása a nem szakrendszerő
képzésben: 5.b
Játék modul: 5.b, 2.c
Innováció -„İsz” témahét: 5.b
Innováció - „Advent-Karácsony” 3hetet meghaladó projekt:7.a, 7.b
Innováció -„Helyünk a világban”
Egész tanévet átölelı szociális kompetencia-fejlesztést szolgáló program 1-8
évfolyamokon.
A projekt fenntarthatósági követelményeinek eleget téve a fenti tevékenységeket felmenı
rendszerben, illetve periodikusan folytatni kívánjuk.
A pedagógiai programban „TÁMOP fenntarthatóság” jelzéssel utalunk azokra az újonnan
megjelenı elemekre, amelyek a projekt kapcsán kerültek beépítésre.
Az iskola funkcióinak teljesítése a személyiségfejlesztés feladataiban valósul meg.
Mottó:
„Az embernek elıször magában kell tudnia megállni, hogy képes legyen
eredményesen együttmőködni másokkal.”
(R W Emerson)
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A személyiség értelmezése
A személyiséget Nagy József (XXI. sz. és nevelés 2000.) alapján az idegrendszerbe beépült
pszichikus komponensrendszerként értelmezzük, mely rendszer az öröklött adottságok által
befolyásolt tanult szervezıdés. Ennek alapján a nevelés a személyiségfejlıdés segítése, melynek
során a gyarapodó pszichikus komponenskészletek komponensrendszerekké, azaz személyiséggé
fejlıdnek.
A személyiség komponensei:
 személyes kompetencia
 kognitív kompetencia
 szociális kompetencia
 speciális kompetencia
2.1. A személyes kompetencia fejlesztése
Értékek:
Legyen reális önismerete, saját személyiségének vállalása, törekvés az autonómiára.
Legyenek motívumai és képességei az önkiszolgálásra, önvédelemre, alakuljon ki
személyes és világtudata.
Viszony a szülıföldhöz, a hazához, a világhoz:
 Helyi hagyományok ismerete, ápolása.
 Nemzeti értékeink ismerete, ápolása.
 Más népek azonosságtudatának tisztelete.
 Az esztétikum, a mővészeti szép iránti igény kialakítása.
 Az önmagában és a másokban rejlı értékek felismerése és megbecsülése.
 Önkiszolgálás, önállóságra törekvés.
 Hagyománytisztelet.
Viszony a természeti környezethez:
 Esztétikus környezet: rend, tisztaság, környezetvédelem.
 Testi, lelki egészség.
 Egészséges életmód iránti igény kialakítása.
A megvalósítás formái:
Célzott tevékenységek:
 Önismeret fejlesztése. (Osztályfınöki beszélgetések, etikai beszélgetések.)
 Képviselet biztosítása a diákönkormányzatban.
 Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, részvétel a városi ünnepségen.
 Helyi szokások tisztelete, ápolása (honismereti kör).
 Advent-karácsony 4 hetes iskolai szintő projekt a mindenkori 7. évfolyam szervezésében.
A projekttervet az éves munkaterv részeként készítik el a felelısök. (TÁMOP

fenntarthatóság)
 Iskolai hagyományok megırzése, fejlesztése (rendezvények).
 Névadónk életének ismerete (kiállítás, ıszi túra, Rózsahegyi nap)
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 A tanulók ismerjék önálló államiságunk jelképeit, a Himnuszt és a Szózatot közösen
énekeljük (tanítási órák, ünnepségek).
 A káros szenvedélyek hatásainak tudatosítása (ismeretterjesztı elıadás, egyéni és
csoportos beszélgetések.), prevenció
 Az iskola házirendje az egészséges napirendi szokások kialakítását szolgálja.
 İsz témahét keretein belül az egészséges életmód szokásainak kialakítása. Az iskolai
szintő témahetet az 5. évfolyam osztályfınökei és tanulói szervezik, az projekt tervet az
éves munkaterv részeként fogadja el a nevelıtestület.. (TÁMOP fenntarthatóság)
 Motiváló környezet kialakítása
- versenyek, házi bajnokságok,
- DSE Egyesület,
- néptánc,
- tisztasági verseny,
- ügyeleti rend, felelısi rendszer,
- étkezéssel kapcsolatos szabályok betartása: kézmosás, szalvétahasználat (napközi)
- nyári tábor (iskolahasználók igényei szerint,)
- erdei iskola (igény szerint és lehetıség szerint),
 Mővészeti tevékenységek:
- irodalom szakkör,
- rajz szakkör,
- drámajáték,
- énekkar,
- kézmőves foglalkozás,
- kiállítások,
- iskolai mősorok
A teljesítés kritériumai:
 Reális iskolaválasztás.
 Az erkölcsi, tudatossági szintvizsgálatok (4. ,8. évfolyam tanév vége) eredményei
megnyugtatóak. (standard eredményekhez viszonyítottan).
 Szociometriai mérések (4-8.) évfolyam eredményei megfelelıek.
 Szívesen vesznek részt ünnepségeinken, viselkedésük az alkalomhoz illı.
 A Himnuszt és a Szózatot éneklik, vigyázzállásban, a fiúk nem felejtik fejükön a sapkát.
 Kevesebb az iskolai és osztálytermi konfliktus
 A hagyományırzı tevékenység természetes igényükké válik
 Szabadidıs tevékenységeink látogatottak
 A tanulók személyi higiéniája megfelelı, ápoltak.
 Igénylik a mozgásos tevékenységet.
 Az egészséges életmód szokásainak megfelelı házirend szabályait nem szegik meg.
 Az iskolai eszközöket, helyiségeit, berendezését rendeltetésszerően használják.
 Az egész iskola rendezettséget, tisztaságot és otthonosságot sugároz, sok a virág, a
növények gondozottak, ápoltak.
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2.2. Kognitív kompetencia fejlesztése:
Értékek:
 Érdeklıdés, nyitottság az új ismeretek befogadására,
 Az önmővelés iránti igény felkeltése,
 Törekvés az optimális teljesítmény elérésére, a teljesítmény tisztelete,
 A kitartás, a szorgalom, a pontosság becsülete, munkafegyelem,
 Fejlett kognitív kommunikáció.
 Kulcskompetenciák optimális szintje:
- Anyanyelvi kommunikáció
- Idegen nyelvi kommunikáció
- Matematikai kompetencia,
- Természettudományos kompetencia
- Digitális kompetencia
- Hatékony, önálló tanulás kompetenciája
Célok:
Kognitív motívumok és képességek fejlesztése.
A megvalósítás formái:
 Differenciális és individuális tanulásszervezési módok alkalmazása (csoportbontás,
egyéni fejlesztı program, tehetséggondozás a szabad sávban és a tanórán kívüli
tevékenységben, eszközjellegő kompetenciák fejlesztése: kommunikációs képességet
fejlesztı programok alkalmazása.).
 Korszerő oktatásszervezési eljárásokkal, módszerekkel és eszközökkel a tanítás
hatékonyságának biztosítása. Kooperatív tanulásszervezés, témahét, projektmódszer,
epochális oktatásszervezés, drámapedagógia, IKT eszközökkel támogatott oktatás a
bevont csoportok tanóráinak legalább 25%-ban. (TÁMOP fenntarthatóság)
 A tanulás tanítása projekt a felsı tagozat évfolyamain.
 Sokoldalú ismeretszerzés lehetıségeinek biztosítása - Földünk és környezetünk –
mőveltség terület tantárgyi bontás nélküli tanítása a nem szakrendszerő oktatás
keretében.(5. 6. évfolyam) (TÁMOP fenntarthatóság)
 Ismétlések precíz betartása.
 A tanulás motívumainak tudatos fejlesztése.
 Tantárgyi képességfejlesztı programok és programcsomagok alkalmazása, felmenı
rendszerben a bevont tanuló csoportokban. (TÁMOP fenntarthatóság)
 A logikai képesség fejlesztése a Lırinc-féle fajátékok alkalmazásával a matematika
kompetencia fejlesztésbe bevont tanulócsoportokban. (TÁMOP fenntarthatóság)
 Tantárgytömbösítés az oktatás eredményességének és hatékonyságának növelése céljából.
A nem szakrendszerő oktatás óraszámának 10-15%-ban felmenı rendszerben a
2010/2011-es tanévtıl kezdıdıen.
A tantárgy tömbösítésbe bevont tanulócsoportok
2010/2011-estanévben:
8. a, 8.b 3 óra magyar nyelv és irodalom, 2 óra rajz, 2 óra mozgóképkultúra
váltakozva
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5.a, 5.b 3 óra magyar nyelv és irodalom 2 óra történelem a hon-és népismerettel
2011/2012-es tanévben:
8. a, 8.b 3 óra magyar nyelv és irodalom, 2 óra rajz, 2 óra mozgóképkultúra
váltakozva
5.a, 5.b 3 óra magyar nyelv és irodalom 2 óra történelem a hon-és népismerettel
6.a, 6.b 3 óra magyar nyelv és irodalom, 2 óra matematika
A teljesítés kritériumai:
 Bukási % csökkenése.
 Számottevı a versenyeken eredményesen szereplı tanulók száma.
 Tanulóink legnagyobb %-át az elsı helyen megjelölt iskolába veszik fel.
 Tanulóink megállják helyüket a következı iskolafokon.
 Szívesen vállalkoznak kötelezı anyagon túli kutatómunkára, ismeretszerzésre.
 Magas a könyvtárlátogatások száma, a kölcsönzött könyvek egy tanulóra jutó aránya.
 Magasabb szintő a tanulási motiváció (mérés!).
 Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás kulturált formái.
 Az eredményes feladatteljesítés feltételeit megteremtı szokások kialakítása (tanulás
körülményei, eszközök rendben tartása).
 Nı az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzető tanulók száma is.
 Az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben
javulnak.

Az iskola céljaiból eredı kiemelt fejlesztési terület a kommunikáció fejlesztése
A kommunikáció két alapvetı funkciót szolgál:
 szociális kölcsönhatások szervezését,
 kivitelezı tevékenységet, a megismerést, a gondolkodást, a tanulást (kognitív
kommunikáció).
Eszközei:
 érzelmi (metakommunikáció, esztétikai-mővészeti) tudatosság és kifejezıképesség,
 szemléletes (ábrázolás, ábraolvasás, digitális eszközök használata),
 verbális (nyelvtudás, beszédkészség, beszédértés, írás, olvasás képessége),
 formalizált (formalizálás képessége).
A megvalósítás feladatai:
A kognitív kommunikáció fejlesztése kiemelten öt tantárgy feladata:
 rajz (vizuális kultúra),
 anyanyelv,
 idegen nyelv,
 matematika,
 informatika
Az anyanyelv, idegen nyelv és matematika tantárgyak emelt szintő (magasabb óraszámú)
oktatásának célja a kommunikáció kiemelt fejlesztése.
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Érzelmi kommunikáció fejlesztése:
 az iskolai élet egésze (emberi kapcsolatok, viszonyok, megnyilvánulások),
 drámapedagógia alkalmazása,
 a Játék modul bevezetése a szociális kompetencia
tanulócsoportokban (TÁMOP fenntarthatóság),

fejlesztésébe

bevont

 irodalom szakkör,
 színjátszó kör,
 képzımővészeti foglalkozások,
 zene (énekkar és hangszeres tanulás),
 tánc és dráma
A szemléletes kommunikáció: az ábrázolás, a megismerés, a gondolkodás, a tanulás, a kivitelezés
eszköze, csak konkrét tartalmakkal mőködhet, általuk fejlıdhet. Az ábraolvasás, ábrázolás
képességének fejlesztése:
 minden tantárgyban a szemléletesség biztosításával (szemléltetı ábra, modell, rajzos
vázlatok készítése), digitális eszközök használata,
 tankönyvek, taneszközök megválasztásakor szempont: a színvonalas, didaktikailag
kifogástalan ábrák mennyire segítik az ábraolvasás képességének fejlesztését, a
kompetencia fejlesztését szolgáló programcsomagok taneszközeit részesítjük elınyben

(TÁMOP fenntarthatóság),
 rajztanítás kiemelt feladata: az ábrázolási jelrendszerek, ismeretek és készségek
elsajátításának és gyakoroltatásának az ábrázolási képesség kialakítása,
 az informatika tanítása.
2.2.1. Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése
Értékek:
 Képesség a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezésére,
értelmezésére szóban és írásban, helyes és kreatív nyelvhasználatra,
 Képesség arra, hogy különbözı kommunikációs helyzetekben kommunikálni tud,
kommunikációját figyelemmel kíséri, és a helyzetnek megfelelıen alakítja,
 Kritikus és építı jellegő párbeszédre törekszik, igénye van mások megismerésére, ismeri
a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelıs nyelvhasználat jelentıségét.
Feladatok:
1. Verbális kommunikáció fejlesztése
 A tananyag és a tankönyvek megválasztásának fontos szempontja, hogy a fogalomkincs,
a szókincs célratörıbb fejlesztését szolgálják,
 A tanszövegek nyelvezete a tapasztalati szabályrendszer, a nyelvérzék fokozatos
fejlesztését szolgálja,
 Az olvasás és szövegtanulás lehetıségeinek bıvítése,
 Az értelmezı nyelvtudás eredményesebb fejlesztése érdekében a nyelvtan tanítását olyan
gyakorlatokkal feldúsítva végezzük, amelyek elısegítik, hogy a tudatosult szabályok
másodlagos szabályozási körként, kontrollként mőködjenek.
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2. Beszéd, beszédértés fejlesztése
 Beszédtechnikai készség fejlesztése: hibátlan hangképzés és fonetikus hallás, a
beszédképzés, a hangerı, a hangszín, az idıtartam, a hangsúly, a hanglejtés, a
beszédritmus, a szünet helyes használata, a szóbeli közlés és a szóbeli befogadás
szabályrendszerének megtanítása,
 A megvalósítás kritériuma:
- 14 éves korban 4-8 perces értekezı szöveg befogadása (kikapcsolás nélkül
meghallgatja, megérti, a lényegét meg tudja fogalmazni),
- 14 éves korban összefüggı szóbeli elıadás egy gépelt oldal szövegrıl.
3. Írás és olvasás fejlesztése
 Írásképesség:
- Íráskészség (mondatszintő, rövid írásbeli közlés),
- Fogalmazási képesség (szövegalkotás, összefüggı gondolatrendszerek írásbeli
közlésének szabályrendszere).
 Az olvasás képességének fejlesztése:
- Olvasási készség (mondatszintő, rövid, írott közlemények vételének eszköze),
- Szövegértés képessége: az írott szövegben rögzített információrendszer befogadási,
megértési folyamatának szabályrendszere,
- Szövegfeldolgozás képessége: a szöveg gyors áttekintését, szükséges ismeretek
kikeresését, a lényeges mondanivaló kiemelését, a nehezen érthetı részek
információinak feltárását szolgáló szabályrendszer.
Eljárások:
 Tanulás technikáinak tanítása,
 Az olvasás és írás képességének minden évfolyamon való fejlesztése,
 Fogalmazástanítás (szövegalkotás) kiemelt területként kezelve.
Teljesítés kritériumai:
 Kiírt írásképesség: 60-80 bető/perc,
 5000 szókép ismerete.
4. Formalizált kommunikáció:
A formalizálás a nyelv grammatikai szabályrendszere alóli felszabadulást eredményezi, ami az
információk nagymértékő tömörítését és áttekinthetıségét teszi lehetıvé.
Eljárások:
Táblázatok, formalizált szövegek, lexikonok, szótárak, számítógépes adatbázisok, könyvtárak,
kulcsszavas információkeresık használatának folyamatos bıvítése.
2.2.2. Idegen nyelvi kommunikáció
Értékek:
 Fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és
értelmezése szóban és írásban.
 Közvetítés, más kultúrák megértése, tiszteletben tartása.
 A nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklıdés és kíváncsiság.
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Feladatok:
 Kommunikációközpontú nyelvoktatás.
 Korszerő eszközhasználat a nyelvoktatásban (multimédia).
 Csoportbontás, tanórai differenciálás, egyéni fejlesztés, kooperativitás.
 Multikulturális tartalmak tantervi megjelenítése.
 Hagyományápolás.
Sikerkritérium:
Az alapfokú nyelvvizsgák száma emelkedı trendet mutat.
2.2.3. Matematikai kompetencia
Értékek:
A mindennapok problémáinak megoldására való felkészültség, a matematikai gondolkodás
alkalmazásának képessége.
A matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben és a mindennapok problémamegoldásában.
Az igazság tisztelete, a dolgok logikus okának és érvényességének megkeresésére való törekvés.
Feladatok:
 A matematikai gondolkodás fejlesztése: számok, mértékek, struktúrák, az alapvetı
matematikai reprezentációk ismerete; matematikai fogalmak, összefüggések és
koncepciók megértése a tanítás központi feladata.
 Az alkalmazott módszerek a szemléletesség, az egyéni adottságokhoz való
alkalmazkodás,a differenciálás és az egyéni fejlesztés alapelveit érvényesítsék.
 Szervezési feladat: csoportbontás biztosítása a 20 fınél magasabb létszámú csoportokban.
 Tanulmányi versenyekre való felkészítés lehetıségeinek biztosítása.
Teljesítés kritériumai:
 Kompetenciamérések eredménye az elvártnak megfelelı legyen.
 Versenyeredmények javuló trendje.
2.2.4.Természettudományos kompetencia
Értékek:
 Az ember és a rajta kívüli világ közt lezajló kölcsönhatás folyamatainak a megértése,
elırejelzése, az emberi cselekvések ennek megfelelı irányítása.
 A fejlıdés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelısség.
 A biztonság és fenntarthatóság tisztelete.
Feladatok:
 A természettudományos tárgyak tanítása során a gyakorlatorientált gondolkodás
fejlesztését célzó feladatok, tevékenységek, példák, megoldások alkalmazása, az emberi
cselekvések hatásainak elemzése épüljön be a tanításba.
 A tanítás módszereibe a szemléletesség, a megfigyelés, az alkotás, a tevékenykedtetés
kapjon kiemelt szerepet.
 Önálló ismeretszerzés, prezentáció, vita, meggyızés, érvelés technikáinak alkalmazása,
kooperativitás a tanulásban.
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 A földünk és környezetünk mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 5. ,6.
évfolyamon. (TÁMOP fenntarthatóság)
Teljesítés kritériuma:
A környezettudatos magatartás megfigyelhetı pozitív változása.
2.2.5. Digitális kompetencia fejlesztése
Értékek:
Az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használata a tanulás, a
kommunikáció és a szabadidı terén.
Feladat:
A képességek felölelik az információ megkeresését, összegyőjtését és feldolgozását, a kritikus
alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Tartalmazzák a fıbb
számítógépes alkalmazásokat, a komplex információ elıállítását, bemutatását és megértését segítı
eszközök használatát, az elektronikus média útján történı kommunikációt.
A teljesítés kritériumai:
A számítógépes alkalmazások kiterjesztése valamennyi tantárgy tanításában. Az IKT eszközök
biztonságos, feladatorientált használata. Az általános társadalmi modernizációt követve lépést
tartunk az informatikai fejlıdéssel.
2.2.6. Hatékony, önálló tanulás képességének fejlesztése
Értékek:


A tanulók elsajátítják az élethosszig tartó tanulás alapjait, a folyamatot könnyítı
készségeket, képességeket és kompetenciákat.



Az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni, az idıvel és az
információval hatékonyan gazdálkodni.




Az egyén tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja.
A folyamatos tanuláshoz rendelkezik megfelelı motivációval és önismeretbıl eredı
magabiztossággal.

Feladatok:
 Tanulási motiváció fejlesztése,
 Tanulási stílus megismerése,
 Tanulási stratégiák fejlesztése (Hatékony tanulási technikák megtanítása),
 Módszer: tanulás tanítása projekt alkalmazása félévenként,
 Egyéni tanulási szokások és adottságok megismerése felméréssel,
 Egyéni fejlesztés az adottságok ismeretében: tanulási nehézségek hatékony kezelése (értı
olvasás, figyelem, koncentráció, emlékezet).
Az eredményesség kritériuma:


Tanulási orientációk mérési eredményeinek kimutatható pozitív változása.



Az önálló ismeretszerzéshez és önmőveléshez szükséges tanulási képességek és szilárd
alapkészségek kialakulása.
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2.3. Szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése
Cél:
 A segítéssel, együttmőködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok
kialakítása,
 A pozitív szociális értékrend elfogadása, normatudat és az ennek megfelelı magatartás
elsajátítása,
 A szociális értékrend megismerésének, a pozitív értékrend elfogadásának és az e szerinti
magatartás elsajátításának, a szociális és kooperatív képességek kiépülésének,
kreativitásuk növekedésének elısegítése,
 Az iskolai normáknak megfelelı szokásrendszer kialakítása,
 Fegyelmezett, becsületes emberré nevelés,
 Érzelem-gazdag, kiegyensúlyozott, nyitott az emberi kapcsolatokra,
 Együttmőködésre képes: legyen képes értelmes kompromisszumokra, a társas
kapcsolatok során keletkezett konfliktusok békés megoldására,
 A társas kapcsolatokban a másik ember autonómiájának tisztelete, a másság elfogadása,
törekvés az empátiára,
 Harmonikus életvitelre, közösségi beilleszkedésre való képesség kialakítása,
 Kulturált viselkedés. Kulturáltság a viselkedésben, a durvaság, az agresszió elutasítása,
 Képesség az érdekképviseletre, a megfelelı vitakészség elsajátítása,
 Aktív részvétel a közügyekben a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a
demokráciáról kialakult tudás felhasználásával,
 Az emberi jogok teljes körő tisztelete,
 Kezdeményezı és vállalkozói képesség fejlesztése.
Tevékenységek:
 Tanítási óra keretében: A történelem, a társadalmi és állampolgári ismeretek, valamint az
idegen nyelvek tanítása során tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és
társadalmi-gazdasági dimenzióiban, valamint a nemzeti kulturális identitás és az európai
identitás kapcsolatának megértetése. Az állampolgárság fogalmának, az állampolgári
jogoknak, ezen belül a gyermekek jogainak megismerése, a jogok nemzeti és nemzetközi
szintő alkalmazásainak megismerése.
 Osztályfınöki órán: konfliktushelyzetek elemzése, megoldási alternatívák tudatosítása
(egyéni, vagy csoportos beszélgetések, aktuális szituációk teremtette lehetıségek
kihasználása.) Konfliktuskezelési technikák tanítása (Csoportdinamika szabadidıs
tevékenységben.).
 A játék témájú moduláris oktatás keretében a szociális kompetencia fejlesztése az
osztályfınöki órák és az egészségnevelési programmal összhangban. (TÁMOP

fenntarthatóság)
 A szociális kompetencia fejlesztése a Lırinc-féle fajátékok alkalmazásával. (TÁMOP

fenntarthatóság)
 Tanórán kívüli tevékenységben (napközi): Gyermeki jogok ismerete, alkalmazási
alkalmak, feltételek, lehetıségek megbeszélése (Ebédlı falán deklarálva).
 Szabadidıs tevékenységekben : viselkedési szituációk létrehozása, helyes viselkedési
szokások kialakítása (kirándulás, színház-múzeumlátogatás, utazás, iskolai rendezvények,
ünnepek, közös szereplések, bemutatkozások, az egyes közösségek egyéni arculatának
kialakítása.).
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 A „Helyünk a világban” címő, a szociális kompetencia fejlesztését szolgáló, teljes tanévet
átívelı iskolai szintő innováció megvalósítása. (TÁMOP fenntarthatóság)

Az innováció szakmai programja a pedagógiai program mellékleteként jelenik
meg, a megvalósításáért a szociális fejlesztést koordináló munkacsoport vezetıje a
felelıs.
 Diákönkormányzatban:
- képviselet biztosítása, a diákönkormányzatban,
- döntési lehetıségek biztosítása,
- egyéni és saját közösségének megfelelı érdekképviselet,
- vélemény nyilvánítási jog gyakorlása,
- részvétel a szabadidıs rendezvények szervezésében.
Továbbiak:
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, valamint
nehézségekkel összefüggı tevékenység c. fejezetek szerint.

a

beilleszkedési,

magatartási

A megvalósítás kritériumai :
 Nincs jelentıs konfliktus az iskolában, ill. a konfliktusok megoldása megnyugtató,
 Nyilvános helyen a tanulók viselkedését elismerıen ítéli meg a közvélemény,
 Nincsenek agresszív megnyilvánulások, a konfliktusok megnyugtatóan rendezıdnek,
 A tanulók szívesen tartózkodnak az iskolában, jól érzik magukat (elégedettségvizsgálat
pozitív trendje).
 Tartalmas közösségi élet, elégedettségmutatók pozitív változása.
 Neveltségi szintvizsgálatok javuló eredményei.
2.3.1. Kezdeményezı képesség, vállalkozói kompetencia
Értékek:
 Újításra való beállítódás,
 Kockázatvállalás,
 Az egyéni célkitőzések megvalósításának tervezése és végrehajtása,
 Lehetıségek, kihívások felismerése, értelmezése.
Feladat:
 Tanítási óra:
- Technika, földrajz, történelem, matematika: a gazdaság mőködésének átfogóbb
megértése; a pénz világában való tájékozódás,
 Osztályfınöki óra: foglalkozások, a család gazdálkodása, családi gazdaságok,
vállalkozások.
 Tanórán kívül: pályaválasztásra való felkészítés programjaiban való részvétel.
 Életpálya építés kompetenciájának fejlesztése, a programcsomag beépítése a tanórán
kívüli tevékenységek közé 5. 6. évfolyamon. (TÁMOP fenntarthatóság)
Teljesítés kritériumai:
 Tanulmányi versenyeken résztvevı tanulók aránya nı, az eredményesség trendje pozitív,
 A nyomon követés eredményei a fenti értékek beépülését tanúsítják.
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2.4. Speciális kompetencia fejlesztése
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát tanítási
folyamat, tevékenység. Iskolánk azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás nem más, mint a tanulók
tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. Az a pedagógus, aki jól
ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklıdéseit és tanulási szokásait, eredményesen tudja
megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait.
Cél:
 A tanulók sajátos, egyéni kompetenciáinak megismerése, feltérképezése és tudatos
fejlesztése.
 Az egyéniség kibontakoztatása.
 A személyiség sajátos, egyéni tanulási kudarcainak vizsgálata, okok feltárása.
 Tanulási kudarcok megszüntetése egyéni fejlesztések biztosításával, a differenciálás
módszereinek fejlesztésével.
 Tehetség felismerése és gondozása.
Tevékenységek:
 A tanulók részvétele háziversenyeken, megyei, és területi szintő tanulmányi versenyeken
 Szakkörök, egyéni felkészítések ingyenes igénybe vétele
 Nevezési díjak, utazási költségek megtérítése alapítványi támogatással.
 Az atlétika sportág kiemelt támogatása
 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program c. fejezet szerint.
Pedagógiai eszközök, eljárások:
 Olyan szervezési megoldások elınyben részesítése, amelyek elımozdítják a tanulás belsı
motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.
 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elı a tanulók elızetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetıséget esetleges tévedéseinek korrigálására és
tudásának átrendezıdésére.
 Az oktatási folyamat alkalmazza az együttmőködı (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
 Az iskolai tanítás-tanulás különbözı szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált
oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének,
problémamegoldásainak, alkotóképességének elıtérbe állítása.
 A tanulásszervezés egyik fı elve és teendıje a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenırzésben, az értékelésben.
 Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetıséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
Sajátos nevelési igényő tanulók személyiségfejlesztésének speciális céljai, feladatai:
Pedagógiai célok
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 Sérülés-specifikus eljárások alkalmazásával fejleszteni a tanulók társas kapcsolatát, a
helyes magatartási és viselkedési szokások elsajátítását, a szabálytudat erısítését.
 Az egyéni szükségletek mentén építkezve az énkép, az önértékelés alakítása, az érzelmi
egyensúly, a jó iránti fogékonyság megteremtése.
 A konkrét tapasztalatok és élmények feldolgozásával, értelmezésével fejleszteni a
szocializációt, a testi-lelki harmóniát, a testápolás, egészséges táplálkozás, a ruházat
tisztántartásának folyamatait.
Feladatok:
 Erısíteni a terápiás eljárások alkalmazásával az önismeretet, az önelfogadást és az
önfejlesztést.
 Biztosítani a szociális érzékenység légkörét, a konfliktus kezelésének konkrét megoldását
helyzetgyakorlatokon, megélt, átélt élményeken keresztül.
 Tudatosítani az értékek védelmével kapcsolatos felelısséget, keresni a közvetlen
környezet humán értékeit.
 Tapasztalatok győjtése a serdülıkor testi-lelki változásairól, megvitatni a saját
élményeket, véleményeket.
 Lehetıséget adni az önellátás – testápolás – ruházat, felszerelés, a saját környezet rend,
tisztaság munkafolyamatainak megtapasztaltatása, megismertetése.
 Kialakítani riportok, filmek, cikkek, tanulmányok értelmezésével, megvitatásával, saját
élmény eseti bekapcsolásával, pontos képzetet és viszonyulást az élvezeti szerek
veszélyeirıl, a deviáns magatartás következményeirıl.
 A tanulók felkészítése a pályaválasztásra, a reális életcélok megfogalmazására.
 Tapasztalatok győjtése a munka világáról, a szakmáról.
 A vonzódások, lehetıségek mérlegelése – szakmatanulási lehetıségek a képességnek
megfelelıen – a képességfejlesztés útjainak, módjainak számbavétele az életcélok elérése
érdekében.
 Szakértıi javaslat alapján speciális tantervő osztályok szervezése.
 Gyógypedagógiai és fejlesztı pedagógiai ellátás biztosítása.
 Egyéni habilitáció és rehabilitáció szervezése és biztosítása minden érintett tanuló
számára.
 Integrált oktatás lehetıség szerinti biztosítása.
A teljesítés kritériuma:
 Eredményes beiskolázás magasabb iskolafokra.
 Integráció lehetısége.

3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A személyiségfejlesztés közösségekben, a közösség által valósul meg.
Cél:
 Emberi kapcsolatokban gazdag, sokszínő iskolai közösségek szervezése.
 A közösségek alakításában figyelmet szentelünk az etnikai, illetve hátrányos helyzető
tanulók integrálásának.
 Az iskolai közösségek a tanulók öntevékenysége és önkormányzó képessége
kibontakozásának színteréül szolgálnak.
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 Pozitív szociális kötıdések, attitődök és képességek kialakítása, az iskolai közösségekhez
való tartozás tudatának erısítése, biztonságérzet és büszkeség erısítése.
 A tanulók legyenek nyitottak, megértık a különbözı szokások, életmódok, kultúrák,
vallások, a másság iránt (Cigány tanulók elfogadása).
 Szerezzenek tapasztalatokat az együttmőködés, a konfliktusok közös kezelése és
megoldása terén.
 A kommunikációs kultúra elsajátítása: véleményformálás és kifejezés, érvek kifejtése és
megvédése képességeinek fejlesztése.
Célzott tevékenységek:
 Helyünk a világban címő iskolai projekt, melynek egyik kiemelt feladata a közösségfejlesztés(TÁMOP fenntarthatóság).
 Közösségek kialakítása : iskolai tanulóközösség ; a képzés szakaszai szerinti közösségek
(bevezetı, kezdı, alapozó, fejlesztı szakasz) ; osztályközösségek ; különbözı
tevékenységi csoportok közösségei.
 Közösségi tevékenységek és programok szervezése:
- Iskolai szinten: hagyományok (iskolai és állami ünnepek, DÖK rendezvények,
Iskolanapok, Nyílt napok); iskolagyőlések, partnerkapcsolatok kialakítása és ápolása,
kapcsolat testvériskolával.
- Osztályközösség szintjén: képviselet a diákönkormányzatban, felkészülés az iskolai
szintő rendezvényekre közös produkciókkal, közös kirándulás, klubdélután,
sportvetélkedık, játékos versenyek, partnerkapcsolatok kialakítása és ápolása.
- Tagozati szinten: Mikulás, farsang, akadályverseny, sportversenyek szervezése.
- Tevékenységi csoportok szintjén: alkotómunka, iskolai és városi szintő bemutatók
szervezése, versenyeken való részvétel, partnerkapcsolatok kialakítása és ápolása.
 A közösségek egyéni arculatának, jelképeinek kialakítása és használata
- Iskolai szinten: címer, póló, jelvény, mez, dekoráció, zászló.
- Tagozat szintjén: dekoráció.
- Osztályközösség szintjén: osztályterem dekorációja, hangulata.
- Tevékenységi csoportok szintjén: dekoráció, külsı megjelenés, öltözet.
DÖK vezetı tanár feladata:
 DÖK megszervezése.
 DÖK, SZMSZ szerinti mőködtetése.
 Rendezvények megszervezése a hagyományok és a DÖK igényei alapján: ıszi túra,
tátika, karácsonyi projekt, játékos vetélkedık, Ki mit tud ? hulladékgyőjtés.
 Diákok képviselete az iskolaszékben, szabályzat szerinti képviselet megszervezése
tantestületi értekezleten.
 Tisztasági ırjárat.
 Igény- és elégedettségmérés szervezésének segítése.
 Közösségek programjaik és tevékenységeik alapján történı értékelésének megszervezése,
félévenként, iskolaközösség elıtt (zsetonrendszer mőködtetése).
Osztályfınök feladata:
 Az osztályközösség közösségi életének szervezése (osztályszintő szabadidıs programok
szervezése: minimum évente 2, maximum kéthavonta),
 egyéni arculatának kialakítása,
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 az osztály érdekeinek és véleményének képviselete a diákönkormányzatban,


az osztályközösség részvételének megszervezése és biztosítása az iskolai szintő
rendezvényeken, a DÖK rendezvényein,

 az osztály városi ünnepségeken való részvételének megszervezése
Rendelkezésre álló idıkeret: az osztályfınöki órán túl a 40 óra terhére legalább heti két óra.
Ünnepségek szervezése: éves munkaterv szerint az irodalom szakkör és az énekkar
közremőködésével.
Teljesítés kritériumai:
 A közösségek szociometriai mutatói a magasabb évfolyamokba lépve pozitív trendet
alkotnak,
 A tanulói elégedettségvizsgálat tendenciája javul,
 A közvélemény megítélése az iskola társadalmi tevékenységével kapcsolatban emelkedı
trendet mutat,
 Az iskola arculata külsı képében, belsı hangulatában és légkörében jól érzékelhetı és
meghatározó.

4. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG

Cél:
 Az iskolához való pozitív viszonyulás erısítése
 Az iskola iránti érdeklıdés növelése
Feladatok:
 Nyugodt, szorongásmentes kezdı szakasz biztosítása,
 A nyelvi hátrányok leküzdését játékos szókincsfejlesztı gyakorlatokkal segítjük,
 Mozgásfejlesztéssel javítjuk a koordinációs mozgásokat,
 Sikerélményhez juttatás (játékos, mozgásos, kézmőves foglalkozásokkal),
 Mentori, tutori rendszer mőködtetése,
 A tanuló mentesítése egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minısítése alól.
Szakértıi bizottság javaslata alapján, igazgatói döntés szerint. A szakértıi vizsgálatot a
szaktanár, illetve az osztályfınök javaslata alapján az igazgató kéri.
 Az elsı évfolyamra felvett tanulók esetében szakértıi bizottság javaslata alapján a tanuló
mentesül a minısítés alól, a tanévet az iskolai beilleszkedésre való felkészítésre fordítja
az osztályfınök.
 Elıkészítı évfolyamnak minısülhet az elsı évfolyam abban az esetben, ha a tanuló az
elsı évfolyam követelményeinek nem tudott eleget tenni.
 Magántanulói státusz biztosítása:
- Szakértıi bizottság javaslatára. A fejlesztı felkészítésrıl gondoskodni kell a
szakvéleményben meghatározottak szerint.
- Szülıi kérésre: igazgatói döntés alapján. A felkészítésrıl a szülı gondoskodik.
- A magántanuló osztályozó vizsgán adhat számot a követelmények teljesítésérıl.
 Felzárkóztatás szervezése 1-3 tanuló részére az egyéni fejlesztés eredményesebbé tétele
érdekében.
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 Fejlesztı pedagógus, pszichológus segítségének igénybe vétele a Térségi Humánsegítı
Központon keresztül.
 Fejlesztı pedagógiai foglalkoztatás biztosítása 1-3 tanuló részére.
Teljesítés kritériumai:
 Magatartás miatti tanulási kudarc csökkenı tendenciája.
 Csökken a megoldatlan fegyelmi problémák száma.

5. TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG
Cél:
 Egyéni adottságok, kiemelkedı képességek felismerése, fejlesztése, törekvés a
fejleszthetıség optimumának elérésére
 Alkalom és segítség biztosítása az adottságbeli lehetıségek kipróbálásához.
Eljárások:
 Tanítási órákon csoportbontással nívócsoportos oktatás biztosítása: matematika, magyar,
idegen nyelv és számítástechnika tantárgyakból a 22 fı feletti létszámmal rendelkezı
osztályokban minden esetben.
 Tanítási órákon a differenciálás lehetıségeinek biztosítása (Szakmai munkaközösségek
feladata a differenciált tanítás módszereinek fejlesztése).
 Technika tantárgy keretei által biztosított lehetıségek kihasználása.
 Tanórán kívüli tevékenységek igény szerinti szervezése, az iskolai kínálat alapján.
Kihelyezett mővészetoktatás biztosítása.
 Önköltséges szakkörök mőködtetése a felmerülı igények szerint.
A teljesítés kritériumai:
 sikeres nyelvvizsgák számának növekedése,
 versenyeredmények emelkedı trendje,
 eredményes rajzpályázatok,
 sporteredmények emelkedı trendje
 sikeres bemutatók, mősorok és rendezvények, (városi ünnepi mősorok sikere, iskolai
gálamősorok sikere, iskolai ünnepi mősorok, DÖK rendezvényei, mősorai sikeresek,
iskolai kiállítások elismertsége dokumentálható)
 eredményes iskolaválasztás, pozitív visszajelzések
 partneri elégedettség növekvı trendje.

6. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Ez a tevékenység átfogja az iskolai élet egészét azzal a céllal, hogy biztosítsa a gyermeket
megilletı jogok érvényesülését, ırködjön a hátrányos- és veszélyeztetett tanulók elviselhetı
életlehetıségei felett. A közoktatásról szóló törvény 41. §-ának (5) és (6) bekezdése szerint:
A feladatok megvalósításában részt kell vállalni az intézmény
osztályfınököknek, pedagógusoknak, gyermek- és ifjúságvédelmi felelısnek.

vezetésének,

A közoktatásról szóló törvény 54.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint az intézmény
vezetıje felelıs a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért. A jogkörét azonban esetenként
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átruházhatja az intézmény más alkalmazottjára, gyermekvédelmi esetben az intézmény gyermek- és
ifjúságvédelmi megbízottjára.
Alapelv: Az információk bizalmas kezelése
Osztályfınökök feladatai
6-12 év
 A tanulók elemi szükségleteinek ellátása a családban (élelem, ruházat, tanszer, pihenés,
stb.) megfelelı-e, veszélyeztetı okok észrevétele, felderítése, jelzés a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelıs felé.
 Az egészséges fejlıdéshez szükséges (testi, lelki, szociális) háttér, nevelési légkör
biztosított-e?
 Veszélyeztetı helyzetben hatékony, gyors intézkedést tenni (étkezések igénybevétele,
diákotthoni elhelyezés, napközi, stb.)
 Speciális intézmények igénybevételének kezdeményezése (szakorvos, pszichológus,
nevelési tanácsadó, stb.).
 Kötelessége a szülı értesítése abban az esetben, ha a tanuló érdekében intézkedést tart
szükségesnek.
 Folyamatos ellenırzés a tanuló érdemjegyei, a rendszeres iskolába járás fölött.
 Az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása (ügyelet, étkezés, fejlesztı foglalkozás,
felzárkóztatás, tehetséggondozás, stb.).
 Kapcsolattartás a szülıi házzal (fogadóóra, szülıi értekezlet, családlátogatás, stb.)
 Kapcsolattartás, együttmőködés (gyermek és ifj. véd. felelıs, családsegítı, gyámhatóság,
stb.) esetmegbeszélések, gyámhatóság által kezdeményezett felülvizsgálaton részvétel,
jellemzések, stb. készítése.
 Segítséget nyújtani a hátrányos helyzető tanulók kulturális, szociális hátrányainak
csökkentése érdekében (programokon való részvétel, családokkal megfelelı kapcsolat
kialakítása, korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások).
Serdülıkorú tanulókkal kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok:
 Figyelemmel kísérni, hogy a család szolgálja-e a tanuló erkölcsi, érzelmi, értelmi
fejlıdését,
 Milyen kortárscsoportban vesz részt, mennyire ellenırzött a tevékenységük,
 Használ-e a tanuló egészségre káros anyagokat, folytat-e fejlıdésére káros életmódot
(cigaretta, alkohol, kábítószerek),
 A káros hatások megelızése, ellensúlyozása pedagógiai eszközökkel (drog prevenciós
programok, védını felvilágosító munkájának igénybevétele, DADA programban
részvétel, stb. Lásd: Egészségnevelési program!),
 A hátrányos helyzető és veszélyeztetett tanulók nyomon követése, (otthoni életforma,
ellátás, pihenés, stb.),
 Rendszeres iskolába járás figyelemmel kisérése,
 Pályaválasztás figyelemmel kisérése,
 A tanulók bekapcsolása (érdeklıdésüknek megfelelıen) az iskolai életbe. Sportkör,
énekkar, felzárkóztatás, tehetséggondozás, stb.,
 A tanulási kudarcok miatti önbizalomhiány kiszőrése, a tanulási motiváció fejlesztése,
egyéni jó kapcsolat kialakítása,
 Olyan érzelmi kötıdést biztosítani, amiben a problémáit nyíltan feltárhatja a gyermek,
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 Speciális intézmények igénybevételének kezdeményezése (pszichológus, szakorvos, stb.),
 Segítségnyújtás a hátrányos helyzető tanulók kulturális, szociális hátrányainak
leküzdésében.
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs feladatai:
 Kapcsolattartás az osztályfınökökkel, pedagógusokkal,
 Kapcsolattartás a tanulókkal, szülıkkel,
 Családlátogatás az osztályfınökkel, családsegítıvel,
 Fogadó órák tartása (tanuló, szülı, pedagógusok),
 Szoros együttmőködés a nevelési tanácsadóval, családsegítıvel, gyermekvédelmi
szolgálattal, gyámhatósággal, gyermekorvossal, védınıkkel,
 Kapcsolattartás a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi Bizottsággal,
 Drog-prevenciós programok szervezése,
 Folyamatos kapcsolattartás a családi koordinátorokkal.
Feladatunk, hogy a veszélyeztetett, személyiségzavarral küzdı gyermekek szocializációját
segítsük:
 Anyagi segítségért közbenjárás,
 Napközis, egész napos ellátás biztosítása,
 Diákotthoni elhelyezés,
 Lelki segítségnyújtás
- Gyermekbőnözés körébe sodródott tanulók kezelése
- Tanulási kudarcok miatti önbizalomhiány erısítése, tanulási motiváció fejlesztése,
 Korrigáló nevelés
 Preventív intézkedések
- Veszélyeztetettség esetén: egy-tanár, egy diák kapcsolatteremtı módszerének
alkalmazása.
- Szakorvosi ellátás biztosításának kezdeményezése

7. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ PROGRAM
Cél:
 Csökken az évismétlık száma
 A tanulási nehézségek feltárása és szakszerő ellátása, illetve lehetıség szerinti
megszüntetése.
 Minden tanuló beiskolázható magasabb iskolafokra.
Feladatok:
 Nevelési tanácsadó vizsgálatának igénybe vétele, a tanulási nehézségek kiszőrése,
 Egyéni fejlesztı programok alapján egyéni fejlesztés biztosítása fejlesztı pedagógus
vezetésével,
 Habilitációs és rehabilitációs program szerinti foglalkozások szervezése,
 Felzárkóztató foglalkozások szervezése nem kötelezı tanórai foglalkozás keretében,
 Egyéni foglalkozás kínálatának biztosítása heti két órában az évismétlık, illetve az 1-4.
évfolyamra járó tanulók számára,
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 Pályaválasztás, továbbtanulás elısegítése.
Egyéb szervezési feladatok:
 Szülık tájékoztatása az alábbi témákban: a felzárkóztatás célja, alkalmazott módszerek, a
szülık feladatai, elért eredmények.
 Adminisztrációs tennivalók:
- egyéni lapok vezetése a felzárkóztatásban, korrepetálásban résztvevı tanulókról,
- osztálynaplókban regisztrálni a felzárkóztatás, a korrepetálás tényét.
A teljesítés kritériumai:
 A tanulási kudarcok számának csökkenı trendje,
 A lemorzsolódás csökkenése,
 Minden tanuló tovább tanul a következı iskolafokon.

8. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE:
Cél:
 Iskolánk minden tanulója adottságainak megfelelı szinten teljesítsen, s juttassuk el
fejleszthetıségének optimumára.
 Családi, szociális hátrányai ne jelentkezzenek meghatározó módon tanulmányi
elımenetelében.
 Esélyegyenlıség biztosítása.
Hátrányos helyzető gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt
a jegyzı védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát megállapította. Ezen belül halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló,
akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülıje, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet
megállapításával összefüggésben a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket,
tanulót megilletı szolgáltatás megállapításához a szülı nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a
gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.
Az osztályfınök feladata megállapítani és külön odafigyelni az alábbi problémák
felmerülése esetén a tanulóra, s ellátása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
 A szülı alkoholista, vagy büntetett volt, tudunk róla, hogy öngyilkosságot kísérelt meg,
vagy rendszeres idegorvosi kezelés alatt áll.
 A szülık elváltak, az egyik szülı a gyermekét egyedül neveli.
 A szülı (valamelyik) nem végezte el az általános iskolát.
 A gyermek kedvezıtlen, rossz lakásviszonyok között él; 4-nél többen laknak egy
szobában.
 Alacsony a
gyermeküket.

család

jövedelme,

gyermekvédelmi

 A családban 4, vagy ennél több gyerek van.
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 A szülı tartósan beteg, sőrőn van kórházban, leszázalékolt.
 Születéskor veszélyeztetett volt.
 Külterületrıl bejáró tanulók.
A hátrányos helyzet enyhítésének iskolai lehetıségei, feladatok:
 Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos helyzető
tanulók számára.
- Felmérésekkel a felkészítésben részt vevı tanulók név szerinti azonosítása, évente,
- Egyeztetés a szülıvel, aki gyermekének az integrációs felkészítésben való részvételi
igényét aláírásával is igazolja,
- A hhh tanulók csoporton belüli számarányának törvény szerinti meghatározása;
- A tanuláshoz szükséges felszerelések iskolai biztosítása,
- Pedagógiai segítség biztosítása: önálló tanulást segítı fejlesztés; eszközjellegő
kompetenciák fejlesztése; szociális kompetenciák fejlesztése; tanórán kívüli
programok; integrációt segítı pedagógiai módszerek alkalmazása; tanári
együttmőködés, mőhelymunka; háromhavonkénti értékelés a szülı, tanuló,
osztályfınök jelenlétében; pályaválasztási programban való részvétel; multikulturális
nevelés,
- Eszközhasználat biztosítása (könyvtár, számítógépterem),
 Felzárkóztató és tehetséggondozó programok biztosítása,
 Bőnmegelızési programok szervezése az osztályfınöki órák keretében,
 Kollégiumi, tanulószobai ellátás biztosítása, iskolaotthon,
 Pályázati lehetıségek kihasználása, pályázatírás, a lehetıségek megismertetése a
szülıkkel,
 Kapcsolattartás:
- minden szülıvel,
- óvodákkal,
- gyámügyi hivatallal,
- szakszolgálattal,
- tanulási képességet vizsgáló bizottsággal,
- cigány kisebbségi önkormányzattal,
- civil szervezetekkel,
- középiskolákkal,
 Tankönyvtámogatás, tartós tankönyvek biztosítása.
 Szülık tájékoztatása szociális támogatási lehetıségekrıl.(osztályfınök: szülıi értekezlet,
egyéni beszélgetés).

9. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁT
SEGÍTİ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE (LÁSD: MELLÉKLET!)
10. ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLAI KÖZÉLETBEN:
A szülı, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttmőködésének formái, az együttmőködés
továbbfejlesztésének lehetıségei (MIP szabályzatai szerint mőködtetett)
Tanulói részvétel:
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 Az iskolában diákönkormányzat mőködik. A diákönkormányzatban negyedik osztálytól
osztályonként két-két tagot delegálnak a tanulók. A diákönkormányzat javaslatai alapján
szervezzük az iskola szabadidıs tevékenységeit. A diákönkormányzat szervezi az iskola
diákügyeleti ellátását. A diákönkormányzat szerkeszti az iskolarádiót.
 A diákpanaszok kezelésének fóruma a diák-önkormányzati ülés. A diákok véleményét a
diák-önkormányzati tanár tolmácsolja a tantestület felé. A diákönkormányzat egy
képviselıt delegál az iskolaszékbe. A diák-önkormányzatot segítı tanár az iskolaszékben
képviselheti a diákönkormányzatot.
 A diáksport egyesületnek minden tanuló tagja lehet. Célja a versenysport lehetıségének
biztosítása. A tanulók a versenysportágak kiválasztásában, edzések rendjében az
egyesületen keresztül érvényesíthetik igényeiket.
 Az iskola igazgatója évente egy alkalommal diákközgyőlést szervez.
Szülıi részvétel:
 A székhelyeken és a telephelyen mőködik szülıi munkaközösség, ahonnan egy-egy
képviselıt delegálnak az iskolaszékbe, valamint az SZMK elnöke is tagja az
iskolaszéknek.
 A szülı a szolgáltatás megrendelıje. Iskolaválasztási joga van. Választ a kötelezı órán
kívüli tantárgyakból, a délutáni szabadidıs foglalkozások kínálatából.
 A szülı, mint a folyamat segítıje iskolai rendezvények alkalmával egyéni vállalás
formájában segítséget nyújt az iskolának. (Szervezı munka, kiszolgálás, ruhatár,stb.)
 A szülı, mint a folyamat szereplıje kisegítı felügyeletet, kíséretet biztosíthat
kiránduláson, táborozáson, színházlátogatáson, egyéb utazások alkalmával.
 A szülıi képviseletnek részvételi lehetısége van nevelıtestületi értekezleten a tanulók
nagyobb csoportját érintı kérdés tárgyalásakor.
 A szülıi szervezet képviselıje meghívást kap tantestületi értekezletekre, ünnepségekre,
rendezvényekre
 A szülık jogait a Kt. 59.§ (5) ; Kt. 114.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint biztosítjuk.
 A szülı kötelességeinek teljesítését a Kt. 14§ (2) bekezdésben felsoroltak szerint várjuk
el.
 Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülı részére segítséget adjanak
gyermekük neveléséhez.
 Az iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a pedagógusnak szüksége van
azokra az információkra, amelyeket csak a szülı közölhet, amelyek segítik feltárni a
tanuló fejlıdését elırevivı vagy hátráltató tényezıket.
 Mindezért az iskolának meg kell teremtenie és rendszeresen mőködtetnie kell azokat a
fórumokat, amelyek módot nyújtanak az iskola tevékenységének megismeréséhez, a
vélemények, javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához.
Kapcsolattartás rendje:
 Szülıi értekezlet: minimum évi két alkalom.
 Fogadó óra: kéthavonta egy alkalom.
 A HHH tanulók három havonkénti egyéni értékelése.
 Nyílt napok, bemutató órák: minimum évente egy alkalom.
 SZMK mőködtetése: évi 3 alkalommal értekezlet.
 Iskolaszék: évi 3 alkalom.
 Családlátogatás kezdeményezése.
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Egyéb szolgáltatások, válaszok az igényekre:
 Tanórán kívüli tanulói foglalkozások:
- Továbbtanulásra felkészítı programok szervezése.
- Mővészeti iskola foglalkozásain való részvétel lehetıségeinek biztosítása.
- Szabadidıs tevékenység a DÖK szervezésében éves program alapján.
- Önköltséges szakkörök (térítésért).
 Szociális ellátás:
- Diákotthon.
- Napközi.
- Tanulószoba.

11. FOGYASZTÓVÉDELEM
„A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (NAT)
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei a következı témakörökben jelennek meg:
Tanórai foglalkozásokon:
Természettudományos tárgyak:
 Közvetlen környezet tárgyainak megfigyelése és csoportosítása,
 vásárlással kapcsolatos számítások, üzemanyag fogyasztás, ár és minıség összefüggései,
 természeti értékek védelme,
 környezeti problémák és a növekvı fogyasztás összefüggése,
 egészséges táplálkozás, bio élelmiszerek, vegyszermaradványok, családok fogyasztási
szokásainak elemzése, génmódosított élelmiszerek, amíg egy élelmiszer a boltba kerül,
táplálkozási kiegészítık, élelmiszeradalékok,
 (E számok), háztartási vegyszerek, kozmetikumok,
 mérések, energia- és vízfogyasztás,
 eltérı fogyasztási struktúrák és szokások.
Humán tantárgyak:
 A mindennapi élet színtereinek tárgyi viszonyai,
 vásárlási lehetıségek és szokások, szituációs játékok,
 reklámnyelv-reklámkritika, termékismertetık,
 használati útmutatók, interjúk, felmérések készítése a családok vásárlási szokásairól,
 a gazdaság változásai, a termelés és fogyasztás elosztása, az életmód és a fogyasztás
fejlıdése,
 a magyar áruk vásárlásának elınyei, fogyasztói jogok,
 elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem) és veszélyei,
 reklámok célja és hatása,
 kívánság és szükséglet,
 áruismeret,
 fogyasztói döntés,
 ár és érték,
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 zsebpénz.
Készségtárgyak:
 Környezetünkben található anyagok és felhasználása,
 takarékosság-pazarlás,
 környezetbarát anyagok és technológiák,
 megújuló energiák, újrahasznosítás,
 egészséges és értékálló sportruházat,
 jogvédett és hamisított adathordozók.
Tanórán kívüli tevékenységekben:
Délutáni foglalkozások:
Anyagok ismerete és gazdaságos felhasználásuk, szituációs játékok, konfliktuskezelés vásárlás
során.
Iskolán kívüli helyszíneken:
Piaci séták, üzletek, szolgáltatók, termelık látogatása.

12. AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA
Alapelvek, célok, jövıkép
A globális problémák kiinduló gyökerei szőkebb környezetünkben is jelen vannak.
Iskolánk környezeti nevelési programjának legfontosabb feladata, hogy az alapelvek, célok és
jövıtervezés területén egyedi természeti környezetünket helyezze középpontba, hiszen elınyeinek
felismerése, környezetkímélı használata során várható egy olyan szemlélet kialakulása, mely
tágabb környezetre is kivetíthetı.
Alapelvek
 fenntartható fejlıdés,
 kölcsönös függıség, ok-okozati összefüggések,
 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései,
 alapvetı emberi szükségletek,
 emberi jogok, demokrácia,
 elıvigyázatosság,
 biológiai és társadalmi sokféleség.
Célok
A szükséges készségek kialakítása, fejlesztése
 alternatív, problémamegoldó gondolkodás,
 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód,
 problémaérzékenység, kreativitás,
 együttmőködés, alkalmazkodás, tolerancia, segítıkészség,
 konfliktuskezelés – megoldás,
 vitakészség,
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 kommunikáció,
 médiahasználat,
 állampolgári részvétel és cselekvés,
 értékelés és mérlegelés készsége.
Jövıkép:
Az alapelvekre vonatkozó célok útján elérhetı:
 Személyes felelısségen alapuló környezettudatos magatartás és életvitel.
 A környezet értékei iránti felelıs magatartás, annak megırzési igénye és akarata.
 A természeti és épített környezet szeretete, védelme, a sokféleség ırzése.
 A rendszerszemlélet.
 A globális összefüggések megértésének tudományos megalapozása.
 Az egészséges életmód igénye, elsajátítása.
Erıforrások
Humán erıforrások:
 Tanárok:
- Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával,
munkájával példaértékő legyen a tanulók számára.
- A munkaközösségek környezeti nevelésben végzett feladatait egyeztetni, bıvíteni kell,
mely újabb kohéziós elemet jelent az oktató-nevelı munkában.
- Ennek összefogása és irányítása az iskolavezetés feladata.
 Diákok:
- Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyeljen társai
ilyen irányú magatartására.
- Ebben jelentıs feladata van az osztályközösségeknek és a diákönkormányzatnak,
valamint a helyi Ifjú természetbarátok és környezetvédık túracsoport iskolán belüli
tagjainak.
 Tanárok és diákok:
- A tanárok és diákok együttmőködése nélkülözhetetlen az iskolai környezet
létrehozásában és megırzésében. Az együttmőködés színterei a tanórák,
osztályközösségi és iskolai rendezvények.
- A tanórai együttmőködés formáját a munkaközösségek; a rendezvényekét a
diákönkormányzat és az iskolavezetés felügyeli.
 Tanárok és szülık:
- Az iskola és a szülıi ház együttmőködése nélkül ezen program alapelvei és céljai nem
érvényesülhetnek. Ahhoz, hogy a környezettudatos magatartás formáit otthon is
gyakorolják a diákok – a szülıknek is meg kell ismerniük ezeket a célokat.
- Ehhez a szülıket az iskolai munka minél több területén be kell vonni. Iskolánk
lehetıséget biztosít számunkra a megismeréshez.
- Ilyen alkalmak pl.: nyílt napok, szülıi értekezletek, fogadóórák, iskolai rendezvények:
ıszi túra, hulladékgyőjtés, Tátika, Ki mit tud, Rózsahegyi Nap stb., SZMK és
iskolaszék mőködése. A kapcsolattartás fejlesztése az iskolavezetés és a
diákönkormányzat feladata.
 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:
- A nem pedagógiai feladatokat ellátó iskolai alkalmazottak szintén részesei a
programnak.
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- A diákétkezde dolgozói tiszta, esztétikusan elıkészített helyen, változatos – az
egészséges táplálkozás követelményeit figyelembe vevı – étrendet biztosítanak
gyerekeknek, felnıtteknek egyaránt.
- A technikai dolgozók a környezet folyamatos tisztántartásával és a használati
eszközök karbantartásával példát mutatnak a környezetóvó magatartás területén és
egyben az újra felhasználás elınyeit tárják a diákok elé.
- Ezenközben igyekeznek környezetkímélı anyagokat, felszereléseket használni.
- Feladatvégzésükben koordináló szerepet a gondnoki hivatal lát el, melynek egyik fı
elve a takarékosabb anyagfelhasználás, s ezt elvárja az intézmény minden tagjától.
 Fenntartó
- Az iskola mőködését a fenntartó biztosítja, így az innen érkezı juttatások
nagyságrendje egyben a környezeti nevelési program célkitőzéseinek megvalósulását
is befolyásolja.
- Az intézmény igazgatójának feladata, hogy az egyeztetések során minél optimálisabb
anyagi feltételeket tudjon biztosítani az iskolának.
 A környezeti neveléssel foglalkozó intézmények
- A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé teszi a különbözı
intézmények meglátogatása.
- A tartalmasabb program kialakításában településünkön számításba vehetı a
sportegyesület objektumai, a szabad strand és a gyógyfürdı – uszoda létesítményei; a
Tájház és a régészeti kiállítás, Nyomdaipari múzeum, Városi Képtár, a Körös-Maros
Nemzeti Park, Körös parti túraútvonala.
- Kerékpártúrák során könnyen elérhetık a közelben található szarvasi arborétum,
békésszentandrási duzzasztó, peresi gátırház kiállítóterme, mezıtúri fazekas múzeum,
dévaványai túzokrezervátum, stb.
- Az említett intézmények programba való beépítésének feladata a munkaközösségekre
hárul.
 Hivatalos szervek:
- A hivatalos szervek feladata, hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból
ellenırizze az intézmény épületeinek állagát, használatát, az iskolai rendezvények (pl:
ıszi túra) lezajlását.
- Iskolánk a mőködéshez szükséges minden ilyen jellegő engedéllyel rendelkezik, s a
rendezvényekhez a szükséges engedélyeket beszerzi. A feladatot a Gazdasági hivatal
és a diákönkormányzat látja el.
Anyagi erıforrások
 Költségvetés
- Az iskola költségvetésébıl biztosítja az iskolai rendezvények sikeres lebonyolítását.
- A munkaközösségek idınként igénycsomagot nyújtanak be a program végrehajtásához
szükséges felszerelések beszerzésére, felújítására.
- Ezek végrehajtása évenként, fontossági sorrend alapján történik.
 Alapítvány
- A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány a tanulóközösségek tanulmányi
kirándulásait támogatja.
 Pályázatok
- Saját bevétel híján elsısorban pályázati pénzek jelentenek plusz anyagi forrást.
- A fenntartóhoz is pályázati úton lehet további anyagi támogatásért folyamodni a
környezeti nevelési program megvalósulása érdekében.
- A pályázatok figyelése a könyvtáros tanár feladata.
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A környezeti nevelés színterei az iskolában
 Hagyományos tanórai oktatásszervezésben
Lásd: Helyi tanterv
 Nem hagyományos tanórai keretben:
- Intézményünk pedagógiai programja minden osztály számára 2 nap tanulmányi
kirándulásra nyújt lehetıséget, melyen a tanulók hazánk nevezetességeivel
ismerkedhetnek meg.
- Településünkön is mőködik az országos Természetjárók és Tájvédık Egyesületének
helyi szervezete, melynek tagja több diák és pedagógus egyaránt. Ezen egyesület
szervezésében több kirándulásra (nyári tábor) nyílik lehetıség, illetıleg meghívásos
alapon a környezetvédelem prominens és hozzáértı személyei az iskolában
lebonyolított elıadásokon adnak át hasznos információkat.
 Tanórán kívüli programok
Szakkörök:
- Kézmőves foglalkozások
- Környezeti világnapokhoz kapcsolódó, adott témájú alkotások készítése (Víz-, Föld-,
Madarak és fák napja).
- Az elkészült alkotásokból mind az iskolai folyosókon, mind az aulában kiállítások
rendezésére nyílik lehetıség.
- A diákok mőveivel az endrıdi Közösségi Ház és a Roma Közösségi Ház látogatói
egyaránt megismerkedhetnek az iskola által szervezett tárlatokon.
- Sport szakkörök
- Iskolánkban versenyszintő- és hobbisportolásra egyaránt van lehetıség.
 Diák-önkormányzati és iskolai rendezvények
- İszi túra, Tátika, Karácsonyi ünnepség, Ki Mit Tud, Észkaszinó, Rózsahegyi Nap stb.
Az ezeken való részvétel kulturált és környezettudatos magatartást kíván a diákoktól
(egymáshoz, vendégekhez való viszony, tiszta környezet megóvása).
- Az ıszi túra során a település természeti környezetében lévı értékek (Hármas-Körös
ártere, a Körös-Maros Nemzeti Park része) megismerésére, ápolására ad lehetıséget.
Az intézményhez tartozó épületegységek környezeti nevelési programban való részvétele
 Iskolai könyvtár
- A könyvtár, annak környezete mindig rendben, tisztán várja az olvasókat.
- Állományával segíti a pedagógusok, tanulók felkészülését a különbözı programokra.
- Figyeli a különbözı pályázati lehetıségeket, a kiadványokban megjelenı cikkeket,
amelyek a környezeti neveléshez kapcsolhatók.
- Helyet biztosít felkészüléshez, elıadásokhoz, vetélkedıkhöz.
- Anyagi lehetıségéhez képest új kiadványokat vásárol.
 Diákotthon
- Lásd. Diákotthon pedagógiai programja
A környezeti nevelés programjának fejlesztésére vonatkozó tervek
 Kirándulás
A tanulmányi kirándulásra felhasználható 2 napot minden osztály a lehetıségeinek
megfelelıen szervezi meg (ez több napos kirándulás, vagy egy-egy napos gyalogtúra).
 Vetélkedı
A környezetbarát magatartás kialakítása nehezen oldható meg idınkénti, kampányszerő
mozgalmak szervezésével.
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Iskolánk célja az, hogy a tanulók mindennapjait nem csak tanórákon, hanem azon kívül is
áthassa ez a gondolkodásmód. Erre vonatkozóan éves programot kell mindig készíteni,
melyek kialakítása és a lebonyolítás koordinálója egy, a tanév elején kinevezett
munkacsoport feladata, melynek tagjai az intézmény minden mőködési területével
kapcsolatban állnak. Egy külön faliújságon és az iskolarádión keresztül folyamatosan a
környezeti neveléshez kapcsolódó programokra és az azokon elért eredményekre hívják
fel a diákok (osztályok) figyelmét. Az értékelés minden évben a Föld napja alkalmából
történik.
 Szelektív hulladékgyőjtés
Településrészünkön már van lehetıség a hulladék szétválasztására. Szeretnénk ezt a
formát iskolai szinten is alkalmazni. Amennyiben megoldható lesz az erre alkalmas
tárolókat az iskolai területén állítanánk fel (Pl.: a mai technika kert egy részén) és az
osztályok az elkülönített komposztálható ételmaradék, mőanyag és papír szelektív
győjtése és tömörítése után ezekbe helyeznék el a hulladékot, mely a város határában
lévı, modern és környezetre biztonságos hulladéklerakó telepre kerülne.
A telep mőködésének megismerése érdekében az osztályfınöki tanmenet egy pontja
látogatást irányozna elı a hulladékgyőjtı területére.
 Média
Iskolánk idıszakos lapja, a Sulifirka minden egyes száma egy un. Zöld oldallal jelenik
meg, melyen a környezeti programunkkal kapcsolatos hírek, eredmények szerepelnek. A
„Fekete sáv” része pedig Az iskolában, településrészen elıforduló környezetidegen
problémákat említ meg. A megoldásokra, kezelésekre pályázatokat ír ki a tanulók
számára, a beérkezett pályamőveket értékeli. A fıdíj a legjobb pályázatokra a „Zöld fülő”
iskolai emlékplakett elnyerése, melynek átadására ünnepélyes keretek között a Föld
napján kerül sor. A nyertes pályázatokat az illetékes szervekhez továbbítja az intézmény
esetleges átgondolásra, megvalósításra, valamint megjelenteti a helyi sajtóban.
 Büfé
Iskolánk területén, önálló kezelésben, a diákokat ellátó büfé mőködik.
Szeretnénk a mőködését környezet- és egészségbaráttá tenni a hely-, a kiszolgálás és az
árukészlet a mőködtetıvel együtt történı átgondolásával. Az anyagi terheket az
üzemeltetı vállalja.
Módszerek, kommunikáció
 Módszerek
- Kooperatív órák szervezése
- Tanulás tanítása (az iskolánkban zajló program egy órája mindig a környezeti
neveléshez kapcsolódjon)
- Terepgyakorlati órák szervezése (biológia, természetismeret, földrajz, technika, fizika,
kémia, rajz, testnevelés)
 Kommunikáció
- Médiák környezetvédelemmel kapcsolatos témáinak kijelölése, feldolgozása.
- Kiselıadások tartása szemléltetı eszközökkel.
- Házi dolgozatok készítése.
- Környezeti témájú kézmőves alkotások készítése – tárlatszervezés iskolán kívül és
belül
- Az iskolaújság, iskolarádió és faliújság használata.
 Továbbképzés

37

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON
PEDAGÓGIAI PROGRAM

Iskolánk pedagógiai programja nagy jelentıséget tulajdonít annak, hogy a tantestület
folyamatosan képezze önmagát. Öt éves továbbképzi tervet készít a kijelölt fejlesztendı
területekkel kapcsolatosan.
Cél az, hogy az elkövetkezendı ütemezési terv a környezeti neveléssel kapcsolatos
programokat is magába foglaljon, s lehetıleg minden munkaközösség rendelkezzen
ezáltal ilyen programban résztvevı kollégával.
 Minıségbiztosítás
Intézményünk évek óta az országos minıségbiztosítási program aktív résztvevıje, mivel
számunka is világos – a legnagyobb tartalékok bennünk rejlenek. A minıségbiztosítás
helyi programjának megvalósulását az iskolavezetés által kijelölt személy irányítja.
Ezen programokban megtalálható a környezeti neveléssel való affinitás:
- helyzetelemzés, a környezeti nevelés szükségességének összehasonlító mérése,
- kritérium-, mutató – ill. indikátorrendszer ajánlása, beválás vizsgálat,
- intézkedési tervek megfogalmazása, szabályozása,
- ellenırzés, értékelési rendszer megadása,
- kapcsolattartás, elégedettségmérés a szülık és a gyerekek körében,
- a környezethez való kötıdés vizsgálata a klímateszteken keresztül.

13. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA
Az egészségnevelés az iskolai oktató nevelımunka meghatározó eleme.
Célok:
 A tanulók rendelkezzenek korszerő ismeretekkel, és azok gyakorlásához szükséges
jártasságokkal az egészségük védelme érdekében.
 Pozitív énkép kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés).
 Egészséges életstílus kialakítása az egész iskola körében, melyhez feladatunk minden
ehhez kapcsolódó program hatékony koordinálása. DADA program alapján.)
 Ismerjék fel a tanulók az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot összefüggését.
 Hatékony kommunikáció, empátia, a másság kezelése.
 Erıszakmentes konfliktuskezelés.
 Új tanulási módszerek elsajátítása.
 A tanuló családtagjának aktív bevonása.
 Pedagógusok példamutatása.
 Ismerjék meg az életkorral járó biológiai, mentálhigiénés, életmódi tennivalókat,
 Alakuljon ki bennük a társkapcsolatok etikai, egészségügyi normái,
 Kerüljék el az egészségre káros szokásokat,
 Tudjanak nemet mondani az antihumánus szenvedélyekre,
 Legyenek képesek az egészséges életvitelhez szükséges képességeik fejlesztésére,
 Érezzék át a saját jó egészségük fontosságát.
A program megvalósítása:
 Testmozgás
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A rendszeres testmozgást szolgálja az alsó tagozaton a három testnevelés óra – a felsı
tagozaton a 2,5 óra. Alsó és felsı tagozatra kidolgoztunk egy testtartást javító
gyakorlatsort, melyet a tanító nevelık minden nap alkalmaznak.
Lehetıség van a rendszeres testmozgásra a tömegsport, néptánc, társastánc, zenés torna,
gyógytestnevelés foglalkozásokon.
A mindennapi testnevelés lehetıségét alsó tagozaton a heti két órában választható
néptánc és mozgásfejlesztés, felsı tagozaton pedig a tanórán kívüli atlétika, tömegsport,
ügyességi játékok megszervezésével kívánjuk biztosítani.
Az új tanuszoda átadásával lehetıvé válik az úszásoktatás tanórai megszervezése.
Fontos a tanulók rendszerességre, rendre, tisztaságra nevelése, a rendszeres testedzés
jelentıségének tudatosítása. Fontos a fizikálisan fejletlenebb tanulók felzárkóztatása,
hogy a többiekkel együtt örömüket leljék a mozgásban és a játékban. Az ı esetükben az
aktivitás értékelése jelentıs nevelési, motiválási eszköz. Nagyon fontos az egészséges
versenyszellem kialakítása és az önmagukkal szembeni mind magasabb cél kitőzése. A
versenyekre való készülés, a rendszeres munka erısíti kitartásukat, akaraterejüket.
Azon tanulók, akik valamilyen mozgásszervi elváltozásban szenvednek, tanórán kívül
gyógytestnevelés foglalkozásokon vehetnek részt. A leggyakoribb problémákat a
gerincferdülések különbözı típusai, ill. a fiatalokra gyakran jellemzı un. hanyag tartásból
eredı elváltozások okozzák. A tanulókat a tiszta, ápolt külsı fontosságára neveljük.
Az iskolai sportkör feladatait a Diáksport Egyesület oldja meg. Az iskola minden tanulója
tagja az iskolai sportkörnek. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt
biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
 Táplálkozás
Egészséges és egészségkárosító táplálékok megismerése. Tudatosuljon tanulóinkban,
hogy az étrendnek meghatározó szerepe van az egészség megırzésében.
Helyes táplálkozási szokások kialakítása.
Kapcsolattartás az élelmezésvezetıvel, a büfé üzemeltetıjével.
 Az iskolai étkeztetés
Az egészségnevelés fontos eleme a helyes táplálkozási szokások kialakítása, melyben
elsıdleges, hogy mit fogyaszt a tanuló. Az iskolai büfét pedig arra sarkaljuk, hogy
egészséges étel és italkínálattal várja diákjainkat. Nemcsak az számít, hogy mit, de az is,
hogy hogyan fogyasztja el a tanuló tízóraiját, ebédjét.
Felhívjuk tanulóink figyelmét az étkezés elıtti kézmosás fontosságára. A nyugodt
táplálkozás feltétele az óraközi szünetek helyes rendje és azok pontos betartása. A
szünetek alatt fontos a szellıztetés és ajánlott az egyre rendezettebb iskolaudvar
felkeresése.
 Lelki egészségvédelem
Az osztálytermek hangulata, a bútorzata, a függönyök, a szeméttárolók elhelyezése, a
rendszeres szellıztetés megoldása járuljon hozzá az otthonosság érzésének
kialakításához.
Tanulóink legyenek tisztában azzal, hogy a helyes étrend, napirend, hetirend a lelki
egészség megırzését segíti elı. Tudatosan alkalmazzák a megfelelı idıbeosztást –
munka, pihenés aránya, szórakozás.
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 Az egészségnevelés az iskola mindennapi életében
A tantermekben hatékony oktatás csak egészséges környezeti körülmények között
folyhat. Elsı helyen az egészséges testtartást segítı bútorok használata szerepel.
Megfelelı szilárdságú és az egészséges testtartást segítı háttámasszal rendelkezı
székeket használunk, melyek jól illeszkednek a hasonló stílusú tanulói padokhoz.
A tantermek berendezése után nem feledkezünk meg a helyes ültetési rendrıl. Ennek
során figyelembe vesszük a tanulók egyéni adottságait, és az ülésrend idınkénti
változtatásával csökkentjük a tanulók szemének és gerincének terhelését. Hangsúlyt kap a
tantermek egészséges megvilágítása és a korszerő táblák, vetítık és alacsony sugárzású
monitorok használata, a szellızés és szellıztetés fontossága.
 A balesetvédelem
Valamennyi helyiség kialakításánál és berendezésénél elsıdleges a balesetvédelem
kérdése. Folyamatos figyelemmel és rendszeres mőszaki bejárásokkal ellenırizzük a
létesítmények balesetmentes üzemeltetésének feltételeit. Ezek közül a legfontosabbak a
korlátok, a lépcsık, a nyílászárók, a függesztett berendezések és a burkolatok állapota.
Minden tanár és alkalmazott feladata, hogy oktassa, nevelje a tanulóinkat az iskolai
létesítmények szakszerő használatára, ezzel maga is állandó, jó példát mutatva a
tanulóknak.
Egészségnevelési szempontból kitüntetett figyelmet kapnak az iskolamosdó- és WCblokkjai. Valamennyi érintett helyiség korszerő burkolatot és berendezést kapott. A
felújítás önmagában kevés lenne a szakszerő és gondos takarítás nélkül. Az iskola gondot
fordít arra, hogy a takarítás eredményeként tiszta környezetben folyjon a tanítás, a
mindennapi munka.
Egészségnevelési feladatok
A tanórai programon belül:
 A helyes napirend kialakítása, gyakoroltatása.
 A tanuló saját egészségi állapotának megismerésére, megóvására való képesség
kialakítása.
 Balesetvédelmi oktatás, környezet, biológia és testnevelés órákon.
 6. és 8. évfolyamon egészségtan óra keretében a fontosabb gyógynövények és hatásuk
megismertetése.
 Helyes és egészséges étkezési szokások megismertetése,
 Önismeret fejlesztése, együttmőködési és konfliktuskezelési technikák megismerése,
gyakorlása, osztályfınöki és etikai órák keretében.
 Mővészeti órákon tanultak pozitív hatásai az egészségre.
1-4. osztályosok tananyagába beépíthetı egészségügyi programok
 Fogszuvasodás – megelızés,
 Személyi higiéné,
 Drogprevenció,
 Alapfokú elsısegélynyújtás – kis egészségır tanfolyam,
 Tartási rendellenességek – lúdtalp – gyógytorna,
 Baleseti veszélyek – otthon – iskolában, utcán,
 Helyes táplálkozásról.
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A program a kerettanterv követelményeit és lehetıségeit kihasználva az egészségtan
tantárgyat az alsó tagozatosoknál, valamint az 5. és 7. osztályosoknál integráltan, míg a 6. és 8.
osztályosoknál különálló tantárgyként oktatja. Így az egészségtan az alábbi feladatokat látja el:
 A szervezet mőködésére, az egészséges életmódra vonatkozó ismeretek elmélyítését és
ezzel a tanulók egészségtudatos viselkedésének fejlesztését, az egészség-választásra való
készség megalapozását.
 Tegye tudatossá, hogy az egészségért mindenkinek napról napra tennie kell, erısíteni,
védeni kell az egészséget.
 Nyújtson a tantárgy kitekintést az egészségvédelem egyéni és közösségi jellegére, a
megelızés lehetıségére és felelısségére.
 Döbbentse rá a tanulókat a magyar lakosság egészségi állapotának drámaian romló
helyzetére, valamint annak megállítását célzó társadalmi programokra.
 Mutasson rá az egészséget és a testi épséget veszélyeztetı kockázati tényezıkre és azok
elkerülésének módjaira.
 Tanítson a felsı társkapcsolatokra, az örömteli párkapcsolatokra és fordítson figyelmet a
családi élet szépségére.
A szabadidıs programok
A szabadidı helyes eltöltését nem bízhatjuk a véletlenre. Segíteni, irányítani kell a tanulóinkat,
gyermekeinket a számukra hasznos, egészséges tevékenységek felé.
Nem elég a TV nézés ellen agitálni, ezért igyekszünk változatos mozgáslehetıségeket kínálni
diákjainak a délutáni, hétvégi idıszakban is. Folyamatosan rendelkezésünkre áll az iskola
tornaterme. Ezt minden délután a testnevelı tanár felügyelete mellett használhatják a diákok.
A tanórai programon kívül
 İszi túra,
 Vitamin nap,
 Délutáni foglalkozások,
 Észkaszinó feladatai,
 Rózsahegyi napok akadályversenye,
 Osztálykirándulások, túrák,
 Always program 6. osztályokban,
 DADA program,
 Alsó tagozaton elméleti és gyakorlati tesztfeladatokból évfolyamszintő vetélkedı,
 Fogászati BLENDA MED program,
 Rajzpályázatok,
 Drogprevenciós program,
 Kapcsolattartás a szülıkkel,
 Iskolatej program,
 Pedagógus példamutatása (közös sportolás),
 Házibajnokságok,
 Egészségügyi szolgáltatások megismertetése.
Az egészségnevelés kapcsolatrendszere
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A szülık és a család
A szülıi munkaközösség és az egyéb szülıi csoportok a közös munka részeként aktív
részvételükkel támogatják iskolánk egészségfejlesztési programjait, rendezvényeit.
Az iskolaorvos és a védını
Iskolánkban az egészségügyi feladatokat egy szakorvos és egy védını közösen látja el.
Az osztályvizsgálatok alkalmával elsısorban a tanulók egészségügyi, fizikai állapotának felmérése
folyik. Ennek tapasztalatai röviden összegezve, hogy a mozgásszegény életmód miatt nı a tanulók
körében az ortopédiai rendellenességek és a keringési panaszok száma.
Kisebb arányban, de megjelenik a túlsúly, mint az egészségtelen táplálkozás következménye.
A fokozott számítógépes igénybevétel miatt fokozott hangsúlyt kapnak a szemészeti vizsgálatok.
Az általános szőrıvizsgálaton kiszőrt, illetve a panaszokkal jelentkezı tanulókat az iskolaorvos
szakorvosi rendelésre irányítja és állapotukat nyomon követi.
A szolgálat másik fontos feladata a bajok megelızése, a prevenció. A vizsgálatok, beszélgetések
alkalmával megjelenik a felvilágosító, megelızı munka is. Ebben az iskolaorvos mellett a védını
tevékenysége kap nagyobb hangsúlyt. Munkája során az egészséges életvitel népszerősítése és az
egészségkárosító szokások visszaszorítása egyaránt fontos. A leggyakrabban elıforduló témakörök
a helyes testtartás, a sportolás, az egészséges táplálkozás, az egyéni higiénia. Az egészségkárosító
hatások közül fontos a dohányzás kialakulásának és a kezdeti szakaszból való leszoktatásának
lehetısége, a fiatalkori alkohol fogyasztás veszélyeinek hangsúlyozása és a drogprevenció.
Az iskolaorvos még egy ponton kapcsolódik közvetlenül az iskola oktató-nevelı munkájához. Az
osztályvizsgálatok során, ill. tanulói panaszok alapján kiszőri a gyógytestnevelési foglalkozásokra
utalandó tanulókat.
Gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítı, szakszolgálat
A gyermekvédelmi munkánk során indokolt esetben segítségért fordulunk ezen intézményhez. Itt
elsısorban olyan, nehéz problémák sokaságával küszködı gyerekek, családok támogatásáról van
szó, ahol az iskola lehetıségei már kevésnek bizonyulnak.
Iskolapszichológus
 A pszichológus a lelki eredető problémák feldolgozásában segíthet a tanulóknak, ill.
tanácsokkal szolgálhat a nevelıtestület számára.
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Drogprevenció
 Drogstratégia kialakítása (megvalósítása középtávon az iskolai drogkoordinátor feladata).
Cél:
 Az egészségfejlesztéssel, életvezetéssel kapcsolatos tantárgyakhoz integrált elsıdleges
drogprevenció.
 Olyan egészségfejlesztı program, amely következtében csökkennek a droghívó szignálok
és erıdösnek a személyiségfejlesztı hatások:
- nemet mondás technikája,
- esetleges segítségre szorulók kapják meg a szükséges odafordulást, törıdést.
Megvalósítás területei:
 DADA program.
 Szakemberek bevonása (családsegítı, védını, iskolaorvos, pszichológus).
 Rendhagyó osztályfınöki órák, foglalkozások.
 Részvétel a városi kábítószerügyi Egyeztetı Fórumban.
 Rajzpályázatok, rendezvények (Egészséges Nap, Drogellenes Sportnap, stb.).
 Nevelıtestület tájékoztatása.
Módszerek
 A prevenciós program curriculum-szerően épül be a tananyagba.
 Az egészségfejlesztés holisztikus modelljének alkalmazása.
 A legális és illegális drogok együttkezelése a program során.
A teljesítés kritériumai
 Eredményes prevenció: nincs drogfogyasztó az intézményben.

14. PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS
Intézményünk a TÁMOP 3.1.7-11/2 pályázati konstrukció támogatása révén részt vett a
„Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése”címő projektben. Ennek
eredményeként szakmai, pedagógiai szolgáltatást nyújtunk a befogadó iskolai szemlélető
oktatásszervezési eljárások, módszerek és eszközök pedagógiai eljárások átadása, valamint
felsıoktatási gyakorlóhely mőködtetése terén.
„A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékő, mőködésében
koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezı
és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referenciaintézmények a közoktatás minısített bázisai lesznek.”
(Pályázati kiírás)
A referencia-intézmények elsıdlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált
kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közremőködnek az intézmények
nagyobb közössége számára szervezett szakmai mőhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és
megvalósításában. Ez a jellegzetességük lehetıvé teszi, hogy több, összefüggı, kidolgozott jó
gyakorlatot is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság eredendı tulajdonságuk. A konstrukció
támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a
korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvözı országos referencia-intézményi
hálózat jöjjön létre. A kialakuló hálózat önfejlesztı intézményi gyakorlata és korszerő nevelési
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alapokon nyugvó pedagógiai kultúrát közvetítı értékei az egyenlı hozzáférés elvének
érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonhatja, amely eddig távol maradt az
innovációtól.
Intézményünkben szakmai mőhelyek foglalkoznak a jó gyakorlatok átadásával, a szakmai
innovációk gondozásával. Pedagógiai szolgáltatásunk az alábbi jó gyakorlatok átadására terjed ki:
 Tanulásmódszertan 5-8. évfolyam
 Játékos mozgásfejlesztés 1-4. évfolyam
 Roma népismeret beépítése a helyi tantervbe 1-8. évfolyam
Fenti programok részletes leírása megtalálható a pedagógiai program vonatkozó részeiben, az
átadás folyamatának szabályzata pedig az SZMSZ mellékleteként.
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A KÉPZÉS RENDJE
Mottó:
„Az iskola dolga, hogy megtanítsa a tanulókat, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás
iránti vágyat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, az alkotás
izgalmára, hogy megtanítsa szeretni, amit csinálunk és segítsen megtalálni, amit csinálni
szeretnénk.”
(Szentgyörgyi Albert nyomán)

1. AZ ISKOLA GYERMEKKÉPE ÉS AZ ISKOLA EBBİL FAKADÓ FELADATAI
Beiskolázási körzetünk Gyomaendrıd endrıdi településrésze, Csárdaszállás és Hunya
települések. Ebbıl következıen az iskolába lépı tanulóink nagyon eltérı diszpozíciókkal kezdik
meg tanulmányaikat az elsı osztályban.
A családi háttértıl függıen vannak, akik jó kézügyességgel, gazdag szókészlettel,
koruknak megfelelı tájékozottsággal és viselkedéskultúrával rendelkeznek. Néhányan már tudnak
olvasni, többen ismerik a számítógépet.
Legalább ilyen arányban vannak azonban olyanok is, akik szociális hátrányokkal indulnak.
Óvodába rendszertelenül jártak, finommozgásuk kialakulatlan, összerendezetlen, szókészletük
szegényes, viselkedéskultúrájuk, szokás- és normarendszerük alacsony szocializáltságot tükröz.
Akadnak tanulók, akik kapcsolatteremtési, kommunikációs nehézségekkel, tanulási
képességzavarokkal küszködnek (dislexia, disgráfia, beszédhibák, stb.).
A sajátos nevelési igényő tanulók között vannak, akiket a tanulási képességeket vizsgáló
bizottság speciális tantervő osztályba javasol.
A súlyos szociális hátrányok között élı családok gyermekei beilleszkedési nehézségekkel
küzdenek.
Az iskola feladata minden tanuló számára megtalálni a megfelelı képzési formát, a
fejlesztés lehetıségeit.
A sajátos nevelési igényő tanulók jellemzıi
A sajátos adottságokból eredıen jellegzetes különbségek alakulnak ki, amelyek
megmutatkoznak:
 a sérült vagy fejletlen pszichikus funkciók jellegzetes különbségét létrehozó okok
sokszínőségében,
 abban, hogy az eltérés ugyan minden pszichikus funkciót (érzékelés, észlelés, figyelem,
emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelmi, akarati élet, viselkedés, magatartás, cselekvés,
attitődök, stb.) érinthet, azonban ennek változatossága tanulónként és funkciónként
vizsgálva igen nagy,
 a fejlıdés ütemében és dinamikájában,
 a fejlesztés várható eredményében.
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2. A KÉPZÉS SZAKASZAI
2.1.Óvoda-iskola átmenet
Cél:
 Zökkenımentes átmenet biztosítása
 Az iskolai kudarcok kialakulásának megelızése
Feladatok:
 Óvoda-iskola program (IPR szerint)
 Együttmőködés az óvodával: közös programok; közös képességmérés (DIFER); egyéni
fejlesztések beindítása annak érdekében, hogy a tankötelezettségi kor elérésére a
gyermekek iskolaéretté válhassanak; az egyéni fejlesztésekhez szakember biztosítása az
iskola, vagy a szakszolgálat részérıl.
 A tanulók megismerése és fejlesztése óvodás korban segíti beilleszkedésüket az iskolai
életbe.
 A szülıkkel történı korai kapcsolatfelvétel segíti a késıbbi együttmőködést.
2.1. Normál tantervő csoportokban
Bevezetı szakasz: 1-2. osztály
Célja: Elemi képzés.
 Nyugodt, szorongásmentes bevezetı és kezdı szakasz.
 Az óvodára jellemzı tevékenység és tanulási formák dominanciája.
 Teljesítménymotiváció az egyéni érdeklıdésnek megfelelı tevékenykedtetés.
 Az iskolához és a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása minden gyermekben.
 Önbizalom erısítése, sikerhez jutás biztosítása.
 Kulturális alapkészségek megalapozása.
A teljesítés módja:
 Differenciált tanulásszervezési eljárások, szakértıi javaslat alapján fejlesztı pedagógus
segítségének biztosítása, egyéni fejlesztés a szabad sáv terhére
 Tehetségek felismerése, fejlesztése.
 Szocializáció, az iskolai normákhoz (érzelmeket aktivizáló hatások biztosítása) való
alkalmazkodás.
 Kommunikációs biztonság kifejlesztése (bábozás, mesék, mondókák, ritmusgyakorlatok,
stb.).
 Tanulási nehézségek, részképesség zavarok megszüntetése (egyéni fejlesztések).
 Az osztályokat legalább 4 évfolyamon át ugyanaz a tanító, vagy tanító páros tanítja.
Szakosítás az idegen nyelv oktatásával kezdıdik.
 Heterogén összetételő gyermekcsoportok szervezése.
 Integrált pedagógiai rendszer alkalmazása.
 Módszerek: kooperatív technikák, drámapedagógia, projektmódszer.
 Idegen nyelv tanítása: játék, éneklés, tánc, rajzolás, mondókák.
 IKT eszközhasználat megalapozása.
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Kezdı szakasz: 3-4. osztály
Cél: elemi képzés folytatása
Feladatok:
 Iskolai teljesítményelvárások fokozatos beépülése
 A motiválás és tanulásszervezés
teljesítményekre épül.

a

NAT

követelményei

által

meghatározott

 Integrált pedagógiai rendszer alkalmazása. Változatos pedagógiai módszerek
alkalmazása.
 Szakértıi javaslat alapján fejlesztı pedagógus segítségének biztosítása, egyéni fejlesztés
 Tehetségek felismerése, fejlesztése.
 Az osztályokat legalább 4 évfolyamon át ugyanaz a tanító, vagy tanító páros tanítja.
Szakosítás az idegen nyelv oktatásával kezdıdik.
A 4-5. osztály átmenet megkönnyítése:
 Diagnosztikus mérések alapján egyéni fejlesztési tervek készítse.
 Tanulási orientációk mérése: a tanulás tanításának megtervezése.
 A nem szakrendszerő oktatás folytatása a 6. évfolyam befejezéséig.
 Az „alsós” tanító tovább viszi egy mőveltségterület oktatását- szükség és lehetıség
szerint!
Alapozó szakasz: 5-6. osztály
A Közoktatási Törvény kimondja, hogy a bevezetı és a kezdı szakaszban, továbbá a helyi
tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz kötelezı és nem kötelezı tanórai
foglalkozása idıkeretének 25-50 %-ában nem szakrendszerő oktatás, az alapozó szakasz
fennmaradó idıkeretében és a fejlesztı szakaszban szakrendszerő oktatás folyik.
Nem szakrendszerő oktatás:
A Nemzeti Alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése folyik.
Szakrendszerő oktatás:
Ha az egyes tantárgyakat, mőveltségi területeket, tantárgyi modulokat több, az egyes tantárgyak
oktatására jogosító megfelelı végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezı pedagógus tanítja.
A fent leírtaknak megfelelıen elsı ízben a 2008/2009. tanévben kell megszervezni az oktatást.
Iskolánkban a személyi feltételeket és egyéb helyi adottságokat figyelembe véve az alábbi
táblázatban foglaltak szerint kívánjuk megvalósítani a nem szakrendszerő nevelést- oktatást az 5-6.
évfolyamon.
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Mőveltségi terület

Tantárgy

5. évfolyam

6. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom

2 óra

2 óra

Idegen nyelv

Idegen nyelv

1 óra

1 óra

Matematika

Matematika

2 óra

2 óra

Ember és társadalom

Történelem

0,5 óra

0,5 óra

Ember a természetben

Természetismeret

0,5

0,5

Informatika

Informatika

0,5

0,5

Mővészetek

Ének-zene

-

-

Vizuális kultúra

0,5

0,5

Testnevelés v. technika

Testnevelés v. technika

-

-

Dráma

Dráma

0,5

0,5

Tanulás tanítása

Tanulás tanítása projekt
0,5

0,5

Multikulturális projekt

Multikulturális projekt
8 óra

8 óra

ÖSSZESEN:

Az évfolyamok szintjén bevezetjük az epochális rendszert, illetve nívócsoportokat alkotunk és csak
abban a csoportban folytatjuk az alapkészségek fejlesztését, ahol ez szükséges. A kollegákat a
tervezettnek megfelelıen iskolázzuk be. (lsd.: Beiskolázási terv.)
Cél: Kulcskompetenciák megalapozása
Feladatok:
 Korszerő mőveltség megalapozása.
 Az alapkészségek fejlesztése
 Az önmővelés igényének kialakítása.
 Az önálló ismeretszerzés technikái: a jegyzetelés technikáinak elsajátítása
 Az információszerzés és feldolgozás képességének fejlesztése
 Szociális kompetenciák fejlesztése
 Térbeli, idıbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás.
 Tehetséggondozás, egészséges versenyszellem kialakítása.
 Tanulási motiváció fenntartása.
 Kommunikációs képességek fejlesztése. (Drámajáték)
 Testi, lelki egészség biztosítása. (Sport, természetjárás)
 Manuális képességek fejlesztése. (Képzımővészet, kézmővesség)
 Lemorzsolódás megakadályozása.
Módszer:
 Integrált pedagógiai rendszer alkalmazása: kooperatív technikák, árnyalt értékelés,
drámapedagógia, egyéni fejlesztések stb.
 Tanulás tanítása
 Nem szakrendszerő oktatás
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 Délutáni szabadidıs tevékenységek sokszínő kínálatával az egyéni adottságoknak
megfelelı tevékenységek választását tesszük lehetıvé. (L.: Speciális kompetencia).
Fejlesztı szakasz: 7-8. o.

A
végzıs
tanulók
kulcskompetenciákkal
Cél:

rendelkezzenek

a

továbbtanuláshoz

szükséges

Feladatok:
 A már megalapozott kompetenciák fejlesztése: megerısítése, bıvítése, finomítása,
hatékonyságának, variabilitásának növelése.
 Korszerő mőveltség alapszintő elsajátítása
 Az alapkészségek eszközszintő elsajátítása.
 Az önmővelés igényének erısítése
 Az önálló ismeretszerzés hatékony technikáinak elsajátítása
 Az információszerzés és feldolgozás képességének fejlesztése
 Tehetséggondozás, egészséges versenyszellem kialakítása.
 Tanulási motiváció erısítése: érdeklıdés a tantárgy iránt.
 Testi, lelki egészség biztosítása. (Sport, természetjárás)
 Manuális képességek fejlesztése. (Képzımővészet, kézmővesség)
 Lemorzsolódás megakadályozása.
Módszerek:
 Szakrendszerő oktatás
 Tanulás tanítása: emlékezetfejlesztés, dinamikus olvasás, logikus gondolkodás, tömörítés,
IKT alkalmazása, mélyrehatoló tanulási technikák erısítése
 Integrált pedagógiai rendszer alkalmazása (Módszerek!)
 Tehetséggondozás, versenyeztetés
 Délutáni szabadidıs tevékenységek sokszínő kínálatával az egyéni adottságoknak
megfelelı tevékenységek választását tesszük lehetıvé. (L.: Speciális kompetencia).
A sajátos nevelési igényő tanulók esetében a következı elvek szerint szervezzük a munkánkat:
 a feladatok megvalósításához hosszabb idısávokat biztosítunk ott, ahol erre szükség van;
 szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelı tartalmakat, követelményeket
építünk be a helyi tantervbe,
 segítı megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítjük a tanulókat, elsısorban
az önmagukhoz mért fejlıdésüket értékelve.
2.2. Speciális tantervő csoportokban
Az eltérı tantervő általános iskolai oktatás-nevelés két pedagógiai szakaszra osztottan történik.
Elsı pedagógiai szakasz: 1-6. évfolyam
 Adaptációs fejlesztési idıszak

0,5 évf.

 Alapozó fejlesztés idıszaka 0,5 – 4. évf.
 Intenzív fejlesztés idıszaka 5-6. évf.
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Második pedagógiai szakasz 7-8. évfolyam
 Integrációs idıszak. (lehetıség szerint)
Pedagógiai célok megvalósulása az egyes szakaszokban
Cél:
 a kommunikációs képességek,
 megismerı képesség,
 cselekvıképesség,
 szocializációs képesség fejlesztése a társadalmi cselekvıképesség kialakulása érdekében.
Elsı pedagógiai szakasz 1-6. évfolyam
Adaptációs fejlesztési idıszak: 0,5 év
A személyiség biztonságérzetének megteremtésével, az egyéni diagnosztikára épülı funkcionális
képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva azt a legoptimálisabb adaptív állapotot, amely
elégséges elıfeltétele a tantárgyi rendszerő fejlesztésnek.
Alapozó fejlesztési idıszak 0,5 – 4 évfolyam
A tanulók egyéni háttértényezıinek figyelembevételével – a pszichés funkciók fejlesztésének
stratégiáját tartalmazó egyéni fejlesztési tervek alapján, tantárgyi rendszerben végzett
képességfejlesztı folyamattal – az alapvetı kulcskompetenciák elsajátítása, a személyiség
alapozása.
Intenzív fejlesztés idıszaka 5-6. évfolyam
A tevékenységek számának és minıségének növelésével, az önálló tanulás képességének
fejlesztésével az intenzív személyiségfejlesztés.
Második pedagógiai szakasz 7-8. évfolyam
Integrációs idıszak.
A tudáselemek szintetizálása, a képességstruktúra megszilárdítása, a személyiség integritásának
növelése.
Követelmények a fejlesztési idıszakok és a pedagógiai szakaszok végén:
Elsı pedagógiai szakasz 1-6. évfolyam
Adaptációs fejlesztési idıszak végén
 Rendelkezzen az alapvetı kompetenciák tanulásához szükséges pszichikus mőködéssel,
 Szociális érettséggel.
Alapozó fejlesztési idıszak 4. évfolyam végén
 Kommunikációs képesség:
- Rendelkezzen a társas érintkezés legalapvetıbb formáival: köszönés, kérés, másik
meghallgatása, egymás iránti érdeklıdés, segítségkérés, segítségnyújtás.
 Megismerı képesség:
- Legyen képes tények, elemi információk szerzésére, alapvetı összefüggések
(funkciók, szerepek) észrevevésére.
 Cselekvési képesség:
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- Legyen képes alapvetı mozgásminták (írásmozgás, elemi szokásokhoz kapcsolódó
tevékenységek (utánzás útján való) kivitelezésére, az együttmőködésre.
 Szocializációs képesség:
- Ismerje a család és az iskola közösségi összetételét.
- Tudjon alkalmazkodni az iskolai szabályokhoz, tartsa be a napirendet.
- Alakuljon ki önállósága az önkiszolgálás terén.
- Legyen képes az iskola tevékenységi rendszerében a közösség érdekében kifejtett
tevékenységre.
- Legyen képes az önkiszolgálásra.
- Legyen képes a közösség érdekében kifejtett tevékenységre.
Intenzív fejlesztési idıszak a 6. évfolyam végén
 Kommunikációs képesség
- Legyen képes a beszédet, az írást, az olvasást közvetlen környezetben a mindennapi
társas érintkezés és az ismeretszerzés eszközeként használni.
 Megismerı képesség
- Legyen képes fogalmak, törvények, szabályok megismerésére, közvetlen
környezetükben ok-okozati összefüggések felismerésére.
 Cselekvési képesség
- Legyen képes mozgásminták kivitelezésével közvetlen környezetében (növekvı
önállósággal) változások létrehozására.
 Szocializációs képesség
- Tartsa be a fıbb érintkezési szabályokat.
- Tudjon a családon kívül is identifikációs lehetıséget keresni.
- Legyen képes önállóan választani megajánlott tevékenységi körökbıl.
- Legyen képes önmegfigyelésre, önértékelésre.
Második pedagógiai szakasz 7-8. évfolyam
Integrációs idıszak
 Kommunikációs képesség
- Legyen képes a különbözı kommunikációs eszközöket
tevékenységekhez adekvátan megválasztani és alkalmazni.
 Megismerési képesség
- Legyen képes alapelvek, rendszerek megismerésére,
általánosításokra.

helyzethez,

adott

következtetésekre,

 Cselekvési képesség
- Legyen képes közvetlen környezetében változások létrehozására.
 Szocializációs képesség
- Legyen képes közvetlen környezetének közösségi formáiban szerep specifikus
közremőködésre.
- Legyen képes – alternatívák felállítása mellett – helyzetspecifikus döntésekre.
- Legyen képes cselekedeteinek önálló mérlegelésére.
2. 3. Képzési specialitások a sajátos nevelési igényő tanulók esetében
 Kötelezı habilitációs, rehabilitációs órák 52. § (5)
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A fogyatékosságból eredı hátrányok csökkentését segítı programok a kompenzálásra, az
eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális
képességek fejlesztésére az alábbi területeken:
- Pszichés funkciók fejlesztése.
- Tanulás tanítása.
- Személyiségfejlesztı foglalkozások.
A második fejlesztési szakaszban – az intenzív fejlesztés idıszakában – a rehabilitációs
órák a tantárgyi óratervben szerepelnek.
 Nem kötelezı tanórai foglalkozás
A KT 52. § (6) értelmében a felzárkóztatás, a fejlesztés, a tehetséggondozás, a kiegészítı
ismeretek átadása céljából mőködnek az alábbi területeken
- anyanyelv
- matematika
- mővészeti nevelés
- mindennapos testedzés
 Tanórán kívüli foglalkozás
Tartalmi és egyéb tevékenységrendszerek céljai, követelményei szerint szervezıdnek,
azaz a termelés-gazdálkodás, a közélet és szabadidıs jellegő tevékenységek körébıl a
mindenkori éves munkatervben meghatározott szakkörök, foglalkozások formájában.
- A szakkörökben lévı lehetıségeket kívánjuk kihasználni a kulturális háttér miatt
hiányosságokat mutató tanulók esetében.
- Hitoktatás.
- Diákönkormányzat rendezvényei.
 Egyéni foglalkozások
A tanulók mindenkori fejlettségi állapotához igazodó szervezésben biztosítunk
kiscsoportos, illetve egyéni foglalkozás keretében fejlesztést, illetve biztosítunk
tehetséggondozást a kiemelkedı képességő tanulók részére.
Tartalma:
- manuális tevékenysége,
- olvasás-írászavar korrekciója,
- számolászavar korrekciója,
- irodalmi szakkör.

3. A CSOPORTSZERVEZÉS ELVI ALAPJAI
 Szegregációmentes tanulásszervezés biztosítása
 A beiratkozó tanulók csoportjainak szervezését a tanulási képességet vizsgáló bizottság, a
nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján az igazgató végzi el.
 A sajátos nevelési igényő tanulók (a szakértıi bizottság, a szülık és az iskola
konszenzusa alapján) speciális tagozaton nyernek elhelyezést, illetve lehetıség szerint
integrált csoportokban tanulhatnak.
 A szocializációs hátrányokkal és tanulási részképesség zavarokkal küszködı tanulók
mellé fejlesztı pedagógus segítségét biztosítjuk.
 Az integrációs felkészítésben részt vevı tanulók esetében a törvény által elıírt arányok
betartása
 Szabadon választható órakeretben érdeklıdés szerinti csoportok szervezése.
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 Minden tanulónak joga van az iskolai tevékenységek folytatását biztosító zavartalan
körülményekhez.
 Önhibájukon kívüli hiányzás miatt nem osztályozható tanulók számára osztályozó
vizsgára felkészítı konzultációs lehetıségek biztosítása az elméleti tárgyakból heti 10
órában.
A speciális tantervő csoportokban:
A csoportszervezés elvi alapja a törvényben foglalt létszámkeret, valamint az egyéni fejlesztéshez
szükséges csoportalakítás. Ennek függvényében szervezıdnek az osztályok, csoportok.
Az évfolyamszintő belsı differenciálás mértéke a gyermek fejlıdési üteméhez igazított, ügyelve
arra, hogy az alapkövetelmények ne szenvedjenek csorbát.

4. A PEDAGÓGUS ÉS TANULÓCSOPORT EGYMÁSHOZ RENDELÉSÉNEK ELVEI:
 A 8 év alatt lehetıleg a legkevesebb tanárváltozásra kerüljön sor.
 Az osztályfınök személye lehetıség szerint ne változzon.
 Pályakezdı minimum 1 év gyakorlati idı eltelte után kaphat osztályt.
 Egy adott tantárgyat a képzési idı végéig ugyanaz a személy tanítson.
 Az osztályfınök minden tantárgyat, amely tanítására képesítése feljogosítja, a saját
osztályában tanítson (Az osztályfınök a lehetı legmagasabb óraszámban tanítsa az
osztályát).
 A pedagógiailag nehezebb feladatok megoldását a legtapasztaltabb és legképzettebb
szakemberekre bízzuk. (Magatartási zavarok, esetleges deviancia) Szükség esetén
pszichológus, fejlesztı pedagógus szakszerő segítségét igényeljük.
 A diákönkormányzat vezetı tanárát a tanulók választják.
 Az 5-6. évfolyamokon lehetıség szerint a korábbi osztálytanító pedagógus egy
mőveltségi terület tanítását folytassa.
A pedagógusszerep változása:
 Gyermekek, tanulók megismerésére törekszik, a tanulók egyéni fejlıdésének figyelembe
vételével alkalmazza a differenciált tanulásszervezési eljárásokat, tanulásszervezési
módokat, formákat.
 Segítı, irányító, szervezı, értékelı tevékenysége arra irányul, hogy a tanulók
kompetenciái kialakuljanak.
 Tapasztalatszerzésre, tevékenységre számtalan teret biztosít a nevelési folyamatban.
 Jellemzıje a szakmai innováció készség, a reflektivitás, az adaptivitás, az együttmőködı
képesség, az empátia, tolerancia, a játékosság, gyakorlatiasság, tevékenység központúság.

5. A TANULÓI JOGVISZONY
Belépés:
Az iskolának területi ellátási kötelezettsége van. A nevelési tanácsadó, illetve az óvónık által
iskolaérettnek minısített tanulókat válogatás nélkül felvesszük.
A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben,
amelyben a hatodik, legkésıbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A
gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a
hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülı
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kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét
december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik
életévre, aki augusztus 31. utáni idıpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsı
tanítási napján kezdıdik.
A jelentkezéshez szükséges óvodai véleményezés, amennyiben a gyermek nem járt óvodába vagy
szervezett felkészítı foglalkozásra a nevelési tanácsadó véleménye szükséges, sajátos nevelési
igényő gyermek esetén a tanulási képességeket vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság
véleménye irányadó.
A beiratkozás módja:
Az iskolába a tanköteles tanulókat az elsı évfolyamra a fenntartó önkormányzat által
meghatározott idıszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott idıt a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.
 A speciális tagozatra szakvélemény alapján veszünk fel tanulókat.
 A diákotthonba szülık felvételi kérelme, valamint gyámügyi eljárás alapján veszünk fel
tanulókat.
 Átvétel más intézménybıl: lakókörzetbe tartozó tanuló esetében nincsenek feltételek,
egyéb esetben igazgatói elbírálás tárgyát képezi.
 A tanuló átvétele elıtt „A tanulók átvételének szabályozása”-t a szülıvel és a gyermekkel
ismertetni kell.
 Az átvétel során a szülı/gondviselı által bemutatandó iratok a következık:
- a tanuló születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi azonosító irata
- a szülı személyi igazolványa
- az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítvány
- az elızı oktatási intézmény által kiadott távozási bizonyítvány,
- más országból érkezés esetén a tartózkodásról, lakhatásról szóló igazolás
 Az iskola az átvételrıl értesíti az elızı iskola igazgatóját.
Átvett tanuló évfolyamba, osztályba sorolása:
Az évfolyamba, osztályba sorolásról a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az igazgató dönt.
Lehetıség szerint az életkornak, illetve az elızı iskolában történt besorolásnak megfelelı
évfolyamra történik a besorolás.
Amennyiben a dokumentumok, illetve a tanulótól beszerzett információk szükségessé teszik, az
igazgató átvételi vizsgát szervez az évfolyamba, osztályba sorolás megállapítására. Az átvételi
vizsga készségtárgyakból nem szervezhetı. A vizsga anyagát az érintett tanítók, szaktanárok
állítják össze, és az osztályozóvizsga szabályai szerint kell lefolytatni.
Más ország iskolájából érkezı gyermek esetén az átvételi vizsgát minden esetben le kell folytatni.
Átvételi vizsga szervezhetı a szülı kérésére is.
Átvett tanuló felzárkóztatása:
Amennyiben az átvett tanuló csak egy-két tárgyból mutat lemaradást az életkornak megfelelı,
illetve az elızı iskolában történt évfolyamra sorolástól, úgy az életkorának, illetve az elızı
iskolában történt besorolásnak megfelelı osztályba sorolás mellett az iskola tantárgyi felzárkóztató
(korrepetáló) foglalkozásokat szervez a tanuló hátrányainak leküzdésére. A felzárkóztató
foglalkozásokat az érintett tanítók, szaktanárok szervezik.
 Magántanulói státusz létesítését az igazgató engedélyezi:
- Szakértıi bizottság javaslata alapján,
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- Szülı írásbeli kérelme alapján (Kt. 120§), ha a tanuló saját évfolyamában legalább 2
évvel túlkoros és magatartási, viselkedési szokásaival zavarja társai iskolai
tevékenységét.
A tanulói jogviszony megszőnése:
 A tanuló jogviszonya megszőnik, ha betölti a 18. életévét és nem kíván tovább iskolába
járni.
 A tanuló jogviszonya automatikusan megszőnik, ha más iskolában kívánja teljesíteni
tankötelezettségét, s a beiratkozás tényét az illetı iskola visszaigazolta.
 Megszőnik a tanulói jogviszony az iskola befejezésekor tanév végi bizonyítvány
kiadásával.

6. AZ ISKOLA ÉLET- ÉS MUNKARENDJE
6. 1. Mőködés rendje:
Iskola, diákotthon, tagiskola
 Az iskola szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig tart nyitva. Szombaton és vasárnap az iskola
igazgatójával történı elızetes egyeztetés alapján nyitva tartható az iskola.
 Az iskola reggel hét órától nyolc óráig pedagógus, vagy pedagógiai asszisztens által
vezetett felügyeletet tart.
 A bevezetı szakasz idıbeosztása rugalmas.
 Az iskolai tanulók részére az étkezést tizenkettı és tizennégy óra között kell
lebonyolítani.
 A tanítási idı kezdete 8 óra. A tanítási órák idejét a tantárgyfelosztás és az órarend
tartalmazza. A tanítási órák ideje 45 perc, a délutáni foglalkozásoké (diákotthon, napközi,
tömegsport, szakkör, felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások) pedig 60 perc.
 A szorgalmi idı elıkészítése a június 20-30-ig, illetve augusztus 21-tıl tanévkezdésig
tartó idıszakban történik. Ebben az idıszakban kell megszervezni az osztályozó és a
javítóvizsgát. A nyári szünetben a tanulók ügyeinek intézésére minden hét egy napján
ügyeletet kell tartani.
 A kollégium a tanulókat a szorgalmi idı elsı napját megelızı napon fogadja. A tanulók a
kollégiumot a szorgalmi idı utolsó napján tizenhat óráig kötelesek elhagyni.
 Az ügyeletet ellátó pedagógus jogosult és köteles a vezetıi tevékenység körébe tartozóan
is ellátni minden olyan tevékenységet és megtenni minden olyan halaszthatatlan
intézkedést, amely az intézet, illetıleg az intézményben élı tanulók biztonságának
megóvása érdekében szükséges.
6. 2. Ügyeleti rend: (SZMSZ, Házirend szerint)
6. 3. Éves eseménynaptár:
Augusztus 21-tıl tanévkezdésig
 Tanévet elıkészítı értekezletek.
 Órarendkészítés.
 Javítóvizsgák, osztályozóvizsgák.
 Tanévnyitó ünnepség 1. osztályosok köszöntése.
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Szeptember
 Diák-önkormányzati nap: ıszi túra (névadó-, hely- és honismeret).
 Szülıi értekezletek.
 Iskolaszék: éves munkaterv véleményezése.
Október
 Tanmenetek, munkatervek leadási határideje.
 Iskolai ünnepség.
 Városi ünnepi mősor az országzászló elıtt.
 İsz témahét
 Szülıi munkaközösség választmányának megbeszélése.
 Hulladékgyőjtés.
November
 Egy délutáni diák-önkormányzati rendezvény: tátika.
 Munkaközösségek programja (szakmai délutánok).
 Egy nap pedagógus továbbképzés.
December
 Osztályközösségek rendezvényei (sport, klub, évfolyamrendezvény, alsós és felsıs
osztályok testvérkapcsolatait ápoló rendezvények, óvoda - iskola kapcsolatát ápoló
rendezvény).
 Avent-karácsony: 4 hetes projekt
 Pályaválasztási szülıi értekezlet.
 Téli szünet.
Január
 Félévi osztályozó értekezlet, félévzárás.
 Félévi bizonyítványok kiosztása.
Február
 Beiskolázás magasabb iskolafokba.
 Félévet értékelı nevelıtestületi értekezlet.
 SZMK választmányi ülés.
 Pedagógiai témájú elıadás, megbeszélés.
 Iskolaszék: félévzárás eredményeirıl tájékoztatás.
 Szülıi értekezletek.
Március
 Felkészülés nemzeti ünnepünkre.
 Iskolai ünnepség.
 Városi ünnepi mősor.
 Diákönkormányzat délutáni rendezvényei: Ki, mit, tud?
 Munkaközösségek szakmai programja.
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 Nyílt nap.
 Elsısök beíratása.
 Iskolavacsora.
Április
 Tavaszi szünet.
 Nevelési értekezlet.
 SZMK választmányi ülés: tanév végi rendezvények, programok.
 Diák-önkormányzati rendezvények: Ki mit tud?
Május
 Ismétlések ideje.
 Munkaközösségek szakmai programja: tanév végi felmérések tervezése.
 Rózsahegyi napok
 Tanév végi felmérések.
Június
 Felmérések.
 Osztálykirándulások, sportvetélkedık, osztályozó értekezlet, ballagás.
 Helyünk a világban 3 napos projekt.
 Tanévzáró ünnepély.
 Tanévzáró nevelıtestületi értekezlet: a tanév munkájának iskolaszintő értékelése.
 Megbeszélések a következı tanév elıkészítésével kapcsolatban, szakmai továbbképzések
tervezése, leltározás.
6. 4. Hagyományok
Iskolánkban a 4. évfolyamtól minden osztály képviselıt delegál a diákönkormányzatba. A
diákönkormányzattal közösen állítjuk össze az iskola házirendjét. A diákönkormányzat javaslata
alapján szervezzük a szabadidıs tevékenységeket. Évente 1 nap programját a diákönkormányzat
szervezi.
Az állampolgári jogok gyakorlásához lehetıséget biztosít.
A diákönkormányzat által szervezett programok
 İszi túra: akadályverseny, ügyességi feladatok, névadóval és honismerettel kapcsolatos
elméleti feladatok.
 Tátika.
 Népek karácsonya: szünet elıtti utolsó tanítási nap ünnepi hangulatban: az osztályok a
tanult nyelveknek megfelelı karácsonyi népszokásokat, ünnepi mősorokat mutatnak be.
 Ki? Mit? Tud? Kulturális rendezvény a mővészeti tevékenységek produkcióinak
reprezentálása.
 Hulladékgyőjtés.
 Észkaszinó: játékos szellemi vetélkedık különbözı mőveltségi területekbıl.
 Föld napja: ligettakarítás, faültetés, természetvédelmi vetélkedı.
 Sportversenyek osztályok között, tanár-diák-szülı meccsek (fiúk: foci, nık: kézilabda).
 A diákönkormányzat mőködteti az iskolarádiót, a szerkesztett mősor ideje:
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 7 – 8 és az uzsonnaszünet. Az osztályok felváltva szerkesztik a mősort, mely naponta
az uzsonnaszünetben hangzik el.
 Iskolaújság szerkesztése: évente 4 újság jelenik meg. (Sulifirka).
 Krónika a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola dolgairól: eseménytörténet bejegyzése,
fényképek.
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, tájékoztatásának rendje és formája (MIP szerint
szabályozva)
 A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskolai hirdetıtábla szolgálja, amelyre ki kell tenni
minden olyan nevelıtestületi, iskolaszéki döntést, amely érinti a tanulókat.
 A tanulói vélemények nyilvánosságra hozatala céljából tanulói hirdetıtáblát kell
mőködtetni. A hirdetıtáblára felkerülı hirdetményekrıl az iskolai diákönkormányzat
dönt.
 Az iskola tájékoztató eszköze az iskolai rádió, melynek mőködtetése az iskolai
diákönkormányzat feladata. Az iskolai rádió programját az iskolai, diákönkormányzat
határozza meg.
A tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának formái
 A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében
kifejtett tevékenységre, magatartásra, szorgalomra az iskola hírnevét öregbítı
eredményekre kell figyelemmel lenni.
 A jutalmazás fokozatai:
- szaktanári dicséret,
- osztályfınöki dicséret,
- igazgatói dicséret,
- nevelıtestületi dicséret
 Nevelıtestületi dicsérı oklevelet és emellé tárgyjutalomként könyv adható annak a
tanulónak, aki az év végi osztályzata alapján kitőnı eredményt ért el. A dicséretet a
jutalomkönyvbe is be kell írni.
 Igazgatói írásbeli dicsérettel és oklevéllel kell elismerni annak a tanulónak a munkáját,
aki a megyei tanulmányi versenyen elsı-hatodik helyezést ért el.
 Igazgatói elismerı oklevéllel és dicsérettel kell kitőntetni azt a tanulót, aki kiemelkedı jó
közösségi munkát végzett, illetıleg az iskola által szervezett különbözı
megmozdulásokon, sport, kulturális, hulladékgyőjtés stb. kiemelkedı eredményt ért el.
 Rózsahegyi Díj: minden évben a Rózsahegyi Napok keretében kerül kiosztásra a
meghirdetett pályázatok jutalmaként. (MIKK)
 Szt. Imre Díj: öreg diákok által alapított díj, melyet a Rózsahegyi Napok keretében a
tantestület javaslata alapján egy 6. vagy 7. osztályos tanuló kaphat, aki kiemelkedı
teljesítményt nyújtott valamilyen területen. (MIKK)
 Gergely Diák Díj: Gergely Ágnes által alapított díj, melyet a tantestület javaslata alapján
a legjobb eredményt elért végzıs tanuló kap. (MIKK)
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Egyéb hagyományok:
 Nemzeti ünnepeinken a városi ünnepség megszervezése.
 Rózsahegyi Nap.
Program:
- kiállítás (gyermekmunkák),
- filmvetítés, v. rendhagyó irodalom óra színész elıadókkal,
- drámajáték,
- bemutatkozunk: az év kulturális programjain készült legjobb produkciók egységes
mősorba szerkesztett elıadása.
Az iskolanapon vendégeink: társintézmények, iskolánk nyugdíjas pedagógusai, szülık.
 Nyílt nap: bemutató órák minden osztályban, szülık és minden érdeklıdı számára.
 Nyári tábor, erdei iskola szülık részvételével és költségvállalásukkal
 Ballagás, tanévnyitó, tanévzáró.
 Speciális tagozaton a család és az iskola kapcsolatának erısítése céljából közös
programot szervezünk karácsonykor és anyák napján.
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HELYI TANTERV
1. ÓRATERVEK
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelezı és választható foglalkozások és azok
óraszámai, az elıírt tananyag és követelményei:
1.1. Normál tantervő osztályok óraterve
 Kötelezı tanórai foglalkozás [Kt. 52.§(3)]
 Választható tanórai foglalkozás [Kt. 52.§ (7)]
 Egyéni foglalkozás [Kt. 52.§ (11/c)]
 Etnikai foglalkozás [Kt. 52.§ (6)]
 Sajátos nevelési igényő tanulók ellátása [Kt. 52. § (6)]
 Magántanuló: 10 óra/hét/tanuló [Kt. 52.§ 12.]
 Tanórán kívüli foglalkozások: [Kt. 53.§]
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2004/2005-es tanévre
Tantárgy

1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.

Magyar nyelv és irodalom
9
9
9
8
Történelem és állampolgári ismeretek
Idegen nyelv
2
Matematika
4
4
4
4
Informatika
Környezetismeret
1
1
2
2
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
1
1
2
1,5
Rajz
1
1,5
2
1,5
Technika, életvitel
1
1
1
1
Testnevelés
3
2,5
2,5
2,5
Osztályfınöki
Tantárgyba épített tantervi modulok:
Egészségtan
Etika
Hon-és népismeret
Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Összesen:
20
20
22,5
22,5

4
2
3
4

4
2
3
3,5

1,5

2

1
1,5
1
2,5
1

1
1
1
2,5
1

4
2
3
4
1

4
2
3
4
1

2
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
1

0,5

0,5
1

0,5

0,5

0,5

0,5

22,5

22,5

27,5

1
27,5

5

6

7.

8.

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

1
1

1
1

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Informatika
Rajz
Informatika
Judó-néptánc

2

3

4.

1

1

1
1

2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelezı óra 5
%-a

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6.

7.

8

Össz.

2
1,2
2

2
1,2
2
4

1,8
1,35
2,25

1,8
1,35
2,25
4,8

7,8
5,1
8,5
8,8

5,625
1,35
2,25

5,625
1,35
2,25
5,4

6,6
1,65
2,75

6,6
1,65
2,75
6

24,45
6
10
11,4

1

1

1,125

1,125

4,25

1,125

1,125

1,375

1,375

5
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2005/2006-os tanévre
Tantárgy

1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.

Magyar nyelv és irodalom
9
9
9
8
Történelem és állampolgári ismeretek
Idegen nyelv
2
Matematika
4
4
4
4
Informatika
Környezetismeret
1
1
1,5
2
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
1
1
1
1,5
Rajz
1
1
1
1,5
Technika, életvitel
1
1
1
1
Testnevelés
3
3
2,5
2,5
Osztályfınöki
Tantárgyba épített tantervi modulok:
Hon-és népismeret
Egészségtan
Etika
Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Összese:
20
20
20
22,5

4
2
3
4

4
2
3
3,5

1,5

2

1
1,5
1
2,5
1

1
1
1
2,5
1

0,5

0,5
0,5

3,5
2
3
3
1

4
2
3
4
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
1

0,5
1

0,5

0,5

22,5

22,5

25

1
27,5

Választható órák beépítése:
Tantárgy

Magyar
Matematika
Idegen nyelv
Rajz
Informatika
Judo, néptánc

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

0,5
1
1

1
1

1
0,5
1
0,5
0,5

1

2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s
tanulóknak
Kötelezı óra
5%

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

Össz.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

Össz.

2
1,4
2

2
1,4
2

2
1,4
2

1,8
1,575
2,25

7,8
5,775
8,25

5,625
1,575
2,25

5,625
1,575
2,25

7,5
1,75
2,5

6,6
1,925
2,75

25,35
6,825
9,75

4,8

8,8

6

11,4

1,125

4,125

1,35

4,85

4
1

1

1
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2006/2007-es tanévre
Tantárgy

1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfınöki
Tantárgyba épített tantervi modulok:
Hon és népismeret
Egészségtan
Etika
Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Összesen:

9

9

8,5

8

4

4

4

2
4

1

1

1,5

2

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1,5
1,5
1
2,5

4
2
3
4

4
2
3
3,5

1,5

2

1
1,5
1
2,5
1

1
1
1
2,5
1

0,5

0,5
0,5

3,5
2
3
3
1

3,5
2
3
3
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

0,5
1

0,5

0,5

20

20

20

22,5

22,5

22,5

25

0,5
25

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

1
0,5
0,5

0,5
1
1

0,5
1
1

0,5

0,5

Szabadon választható órák beépítése:

Magyar
Idegen nyelv
Matematika
Rajz
Mozgóképkultúra
Informatika
Néptánc és mozgásfejlesztés

0,5

0,5
2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulóknak
Kötelezı óra 5 %

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6

7.

8.

Össz.

2
1,6
2

2
1,6
2
4
1

2
1,6
2

2,25
1,8
2,25
4,8
1,125

8,25
6,6
8,25
8,8
4,125

5,625
1,8
2,25

5,625
1,8
2,25
5,4
1,125

7,5
2
2,5

7,5
2
2,5
6
1,25

26,25
7,6
9,5
11,4
4,75

1

1
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2007/2008-as tanévre
Tantárgy

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8.5

8

4

4

3,5

3,5

2

2

2

2

3
4

3
3,5

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfınöki

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5
1

1
1
1
2,5
1

0,5

0,5
0,5

Tantárgyba épített tantervi modulok:
Hon-és népismeret
Egészségtan
Etika

0,5
1

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Összesen:

20

20

0,5

0,5
22,5

25

0,5
25

6

7.

8.

0,5
1
1

0,5
1
1

20

22,5

22,5

3

4.

5

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Rajz
Informatika
Mozgóképkultúra
Néptánc és mozgásfejlesztés

2.

0,5
0,5
1
0,5

0,5
1
0,5
0,5

0,5
2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelezı óra
5%

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6.

7.

8.

Össz.

2
1,8
2

2
1,8
2
4

2
1,8
2

2,25
2
2,25
4,8

8,25
7,4
8,25
8,8

5,625
2
2,25

5,625
2
2,25
5,4

7,5
2,25
2,5

7,5
2,25
2,5
6

26,25
8,5
9,5
11,4

1

1

1

1,125

4,125

1,125

1,125

1,25

1,25

4,75
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2008/2009-es tanévre
Tantárgy

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8,5

8

4

4

3,5

3,5

2

2

2

2

3
3,5
1

3
3,5

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfınöki

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5
0,5

1
1
1
2,5
1

Tantárgyba épített tantervi modulok:
Egészségtan
Etika

0,5

0,5
1

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Hon-és népismeret
Összesen:

0,5

0,5

22,5

0,5
22,5

0,5
22,5

25

25

4.

5.

6.

7.

8.

0,5

0,5
1

0,5
1

0,5
1
1

0,5
1
1
0,5

0,5
20

20

20

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Mozgóképkultúra
Informatika
Néptánc és mozgásfejlesztés

2.

3.

0,5

0,5
2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelezı óra
5%

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6.

7.

8.

Össz.

2
2
2

2
2
2
4

2
2
2

2,25
2,25
2,25
4,8

8,25
8,25
8,25
8,8

5,625
2,25
2,25

5,625
2,25
2,25
5,4

7,5
2,5
2,5

7,5
2,5
2,5
6

26,25
9,5
9,5
11,4

1

1

1

1,125

4,125

1,125

1,125

1,25

1,25

4,75
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2009/2010-es tanévre
Tantárgy

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8,5

8

4

4

3,5

3,5

2

2

2

2

3
3,5
1

3
3
1

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfınöki

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5
0,5

1
1
1
2,5
0,5

Tantárgyba épített tantervi modulok:
Egészségtan
Etika

0,5

0,5
1

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Hon-és népismeret
Összesen:

0,5

0,5

0,5
22,5

0,5
22,5

0,5
20

20

20

22,5

25

25

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

Magyar
Matematika
Idegen nyelv
Mozgóképkultúra
Néptánc és
mozgásfejlesztés

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0,5

0,5
1

1
1

0,5
1
1

0,5
1
1
0,5

0,5

2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelezı óra
5%

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6.

7.

8.

Össz.

2
2,2
2

2
2,2
2
4

2
2,2
2

2,25
2,475
2,25
4,8

8,25
9,075
8,25
8,8

5,625
2,475
2,25

5,625
2,475
2,25
5,4

7,5
4,75
2,5

7,5
4,75
2,5
6

26,25
14,45
9,5
11,4

1

1

1

1,125

4,125

1,125

1,125

1,25

1,25

4,75
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2010/2011-es tanévre
Tantárgy

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8,5

8

4

4

3,5

3,5

2

2

2

2

3
3,5
1

3
3
1

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2
0,5

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfınöki

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5
0,5

1
1
1
2,5
0,5

Tantárgyba épített tantervi modulok:
Egészségtan
Etika

0,5

0,5
0,5

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Hon-és népismeret
Összesen:

0,5

0,5

22,5

0,5
22,5

0,5
22,5

25

25

4.

5.

6.

7.

8.

0,5

0,5
1

1
1

0,5
1
1

0,5
1
1
0,5

0,5
20

20

20

Választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Mozgóképkultúra
Néptánc és mozgásfejlesztés

2.

3.

0,5

2

2

2

2

További órakeret:

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelezı óra 5
%

1.

2.

3.

4.

Össz.

5.

6.

7.

8.

Össz.

2
2,4
2

2
2,4
2
4

2
2,4
2

2,25
2,7
2,25
4,8

8,25
9,9
8,25
8,8

5,625
2,7
2,25

5,625
2,7
2,25
5,4

7,5
3
2,5

7,5
3
2,5
6

26,25
11,4
9,5
11,4

1

1

1

1,125

4,125

1,125

1,125

1,25

1,25

4,75
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2011/2012-es tanévre
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfınöki

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8,5

8

4

4

3,5

3

2

2

2

2

3
3,5
1

3
3
1

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2,5
0,5

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5
0,5

1
1
1
2,5
0,5

Tantárgyba épített tantervi modulok:
Egészségtan
Etika

0,5

0,5
0,5

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Hon-és népismeret
Összesen:

0,5

0,5

22,5

0,5
22,5

0,5
22,5

25

25

4.

5.

6.

7.

8.

0,5

0,5
1

1
1

0,5
1
1

1
1
1
0,5

0,5
20

20

20

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Mozgóképkultúra
Néptánc és mozgásfejlesztés

2.

3.

0,5

2

2

2

2

További órakeret

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelezı óra 5 %

1.

2.

3.

2
2,4
2

2
2,4
2
4
1

2
2,4
2

1

1

4.

Össz.

2,25 8,25
2,7
9,9
2,25 8,25
4,8
8,8
1.125 4,125
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5.

6.

7.

8.

Össz.

5,625
2,7
2,25

5,625
2,7
2,25
5,4
1,125

7,5
3
2,5

7,5
3
2,5
6
1,25

26,25
11,4
8,25
11,4
4,75

1,125

1,25

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON
PEDAGÓGIAI PROGRAM

2012/2013-as tanévre
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika, életvitel
Testnevelés
Osztályfınöki

1.oszt.

2.oszt.

3.oszt.

4.oszt.

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

9

9

8,5

8

4

4

3,5

3

2

2

2

2

3
3,5
1

3
3
1

3
3
1

3
3
1

1,5

2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
2,5
0,5

4

4

4

1

1

1,5

1
1
1
3+2

1
1
1
3

2
3,5
0,5
1,5

1
1
1
3

1,5
1,5
1
3

1
1,5
1
2,5+2,5
0,5
Tantárgyba épített tantervi modulok:

Egészségtan
Etika

1
1
1
2,5
0,5
0,5

0,5
0,5

Önálló tantervi modulok:
Tánc és dráma
Mozgóképkultúra
Hon-és népismeret
Összesen:

0,5

0,5

0,5
22,5+2,5

0,5
22,5

25

25

0,5
20+2

20

20

22,5

Szabadon választható órák beépítése:
Tantárgy

1.

2.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Idegen nyelv
Mozgóképkultúra
Mozgásfejlesztés

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0,5

0,5
1

1
1

0,5
1
1

1
1
1
0,5

0,5

2

2

2

További órakeret

Választható
Egyéni
Etnikai
SNI-s tanulók
Kötelezı óra 5 %

1.

2.

3.

2
2,4
2

2
2,4
2
4
1

2
2,4
2

1

1

4.

Össz.

2,25 8,25
2,7
9,9
2,25 8,25
4,8
8,8
1.125 4,125
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5.

6.

7.

8.

Össz.

5,625
2,7
2,25

5,625
2,7
2,25
5,4
1,125

7,5
3
2,5

7,5
3
2,5
6
1,25

26,25
11,4
8,25
11,4
4,75

1,125

1,25
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Tanórán kívüli foglalkozások óraterve
Alsó

Napközi
Diákotthon

Felsı

4,5óra/nap/csoport
3 óra/nap/csoport
6 óra/nap/csoport

Nem kötelezı (választható) tanórák további felhasználása
Csoportbontás
Matematika
Idegen nyelv
Magyar nyelv

Évfolyam szinten nívócsoportok felsı tagozaton

Informatika

Felsı tagozaton

Sportkör

Alsó tagozat: 4 óra, felsı tagozat: 7 óra

Énekkar

Alsó tagozat: 2óra, felsı tagozat: 2óra

Irodalom szakkör
Rajz szakkör
Egyéb szakkörök és felvételi
elıkészítık igény és
lehetıség szerint

2 óra
2óra

1.2.EFA program szerint haladó osztályok óraterve
Tantárgyak

Anyanyelv
Társadalomismeret
Matematika
Informatika
Természetismeret
Mővészeti nevelés
Életvitel-gazdálkodás
Testi nevelés
Osztályfınöki

Évfolyamok, óraszámok

1.
9

2.
9

3.
9

4.
9

4

4

4

4

2
2
3+2

2
2
3

2
2
3

2,5
4
3

5.
5
2
4
0,5
2
3
2
3+2
1

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

7.
5
2
4
1
4
2
2
3
1

8.
5
2
4
1
4
2
2
3
1
0,5
0,5
25

Tantárgyba épített modulok
Hon-és népismeret
Egészségtan
Összesen:
Habilitációs és rehabilitációs
foglalkozás:
Etnikai
Egyéni (12 % -2010/2011. tanév)

20+2

20

20

22,5

22,5+2

22,5

0,5
0,5
25

3

2

3

3,375

3,375

3,375

3,75

3,75

2
2,4

2
2,4

2
2,4

2,25
2,7

2,25
2,7

2,25
2,7

2,5
3

2,5
3
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1.3. Az elıírt tananyag és követelményei (Melléklet)

2. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

 Feleljenek meg a kompetenciaalapú oktatás követelményeinek.(IKT programcsomagok)
 Feleljen meg intézményünk célrendszerének:
- segítse az önálló ismeretszerzést,
- segítse a kommunikációs képesség kiemelt fejlesztését,
- adjon lehetıséget differenciált fejlesztésre.
 Feleljen meg a tanulók életkori pszichikai tulajdonságainak:
- szerkezete legyen világos, jól tagolt, áttekinthetı,
- keltse fel a tanulók érdeklıdését (képek, ábrák, olvashatóság, betőméret),
- nyomdatechnikai megoldásokkal emelje ki a lényeget, a követelmények minimumát,
- összefoglaló kérdésekkel, feladatokkal segítse a könnyebb feldolgozást,
- külsı képe legyen vonzó,
- illeszkedjen a választott módszerhez, programhoz.
 Legyen tartós, több évre szóló, ára elérhetı legyen mindenki számára.

3. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI
 A magasabb évfolyamra lépés feltétele a tantervi minimum teljesítése. A tantervi
minimumhoz tartozó tudás (ismeretek, jártasságok, készségek és képességek)
tantárgyanként konkrétan meghatározott és kidolgozott, s valamennyi tanuló (szülı)
számára hozzáférhetı. A minimumszint teljesítése folyamatosan pótolható a tanév során.
 A továbblépés szakaszhatára mindig egy év. A tanév végi értékeléskor kapott minısítı
osztályzat alapján (legalább elégséges) a nevelıtestület határozatot hoz a
továbbhaladásról.
 Az a tanuló, aki a tantervi minimum szintet nem teljesíti, évismétlésre kötelezhetı.
 A nevelıtestület döntése alapján a minimumszintet nem teljesítı tanuló javítóvizsgát
tehet. A javítóvizsgán írásbeli és szóbeli feladatmegoldással ad számot tudásáról, s annak
el kell érnie a minimumszintet ahhoz, hogy a tanuló továbbléphessen.
 A javítóvizsgák rendjét az éves munkaterv alapján a tanév programjában leírt döntések
határozzák meg.
 Amennyiben a javítóvizsgán nyújtott teljesítmény nem éri el a minimum szintet, a tanulót
a tantestületi döntés évismétlésre kötelezi.

4. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI
ÉS FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINİSÍTÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI, TOVÁBBÁ A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA
MINİSÍTÉSÉNEK FORMÁJA

4.1. Értékelés és motiváció
Az értékelés a tanuló megnyilvánulásainak viszonyítása az elérendı, a pedagógiai tervekben
rögzített célokhoz, követelményekhez.
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A célok elérésének feltétele a folyamatos ellenırzés és önellenırzés jól megszervezett alkalmainak
biztosítása.
Az értékelés értelmezése:
A pedagógiai értékelésben a tanulókban kialakult változásokból kiindulva visszajelentéseket
szervezünk a célrendszerrıl, a tanítási-tanulási folyamatról, a tanulóról és a környezetrıl.
Az értékelésben az eredményekbıl vonunk le következtetéseket az eredmény oksági elızményeire:
 a célrendszerre,
 a folyamatra,
 a tanulóra nézve.
Az értékelés funkciói az iskolában
 Alapfunkciók
- megerısítés, motiváció,
- folyamatos fejlesztés biztosítása.
 Személyiségfejlesztésben betöltött funkciók
- önértékelés fejlesztése,
- mások értékeléséhez modell,
- közvélemény formálás, emberi kapcsolatok minıségét alakítja,
- minısítés, rangsorolás, szelektálás.
 Tanítás-tanulás folyamatában betöltött funkciók
- helyzetfeltárás (diagnosztikus értékelés),
- tanulási folyamat fejlesztése (folyamatos, formatív értékelés, összegzés, elemzés)
 Tájékoztató funkció
- pedagógust,
- tanulót,
- szülıt,
- magasabb iskolafokot,
- munkahelyet,
- hatóságot.
Az értékelés szintjei az iskolában
 Tanulók értékelése,
 A tanulás-tanítási folyamat értékelése,
 Egy-egy osztály komplex értékelése,
 Az iskola egész komplex értékelése (MIP),
 Neveltségi szint értékelése,
 Pedagógusok értékelése, (MIP, SZMSZ)
 A pedagógiai program értékelése.
Tanulók értékelése:
 Fogalom: Az értékelés a tanuló megnyilvánulásainak viszonyítása az elérendı célokhoz,
követelményekhez. Legfıbb feladata a megerısítés (a tanulás eredményére adott értékelı
reagálás belsı átélése, mely magatartásmódosító erıvel rendelkezik).
 Az értékelés területei
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1. A teljesítményképes tudás, kulcskompetenciák fejlettségi szintje.
2.
-

Az iskolai tevékenységek során megnyilvánuló személyiségjegyek, különösen:
érdeklıdés,
kitartás, rendszeresség,
kreativitás,
kezdeményezı képesség,
önállóság a feladatvégzésben,
felelısségvállalás,
együttmőködési képesség,
empátia,
tolerancia,
viselkedéskultúra,
rendezettség,
személyes higiénia,
becsületesség, megbízhatóság,
állóképesség,
környezetkultúra.

 Az értékelés típusai:
- Diagnosztikus: a tanár tájékozódását jelenti valamely nagyobb tematikus egység
tanításának megkezdése elıtt.
- Formatív: a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása, mely lehetıvé teszi a
pótlást, javítást. Nem ítélkezik, nem minısít.
- Szummatív: lezáró, minısítı értékelés egy-egy nagyobb tematikus egység
befejezésekor, félévkor, vagy tanév végén.
 Az értékelés viszonyítási pontjai:
- A tanuló önmagához viszonyított fejlıdése
- A követelmények minimuma és optimuma (kritériumorientált értékelés.) NAT szerinti
minimum (2), iskolai szintő optimum (5).
- Országos standard (normaorientált értékelés: kimeneti pontokon).
- Magatartási, viselkedési normák, szabályok.
 Az értékelés módja:
- metakommunikatív (folyamatos),
- szóbeli (folyamatos),
- írásos szöveges:
1. osztálytól 2. osztály félévig,
1-8. évfolyamokon az osztályzat mellé magatartás, szorgalom esetén.
Az integrált oktatásban részt vevı tanulók esetében 3 havonta minden évfolyamon.
- számszerő:
érdemjegy (folyamatos értékeléskor),
osztályzat (szummatív értékeléskor: témazáró, félévi, tanév végi lezáró, minısítı
értékeléskor),
pontérték (diagnosztikus ért.),
%
(diagnosztikus ért.).
- kombinált:
számszerő + szöveges A számszerő értékelést minden esetben szöveges kíséri,
legalább szóban.
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A speciális tagozat tanulóinak értékelésében nagyobb súllyal alkalmazzuk a különbözı jeleket,
szimbólumokat, a szóbeli és szöveges értékelést. A tanulóknak javítási lehetıséget biztosítunk.
 A tanulók értékelésének alapelvei
- A megerısítı funkciót szem elıtt tartva az értékelés szakszerő, differenciált és
személyre szóló legyen.
Ennek kritériumai:
érvényesség: azt értékeljük, amit megtanítottunk (tantervi követelmények pontos
ismerete),
igazságosság,
megbízhatóság: objektív értékelés (nem szubjektív, nem relatív (tantervi
minimumok és optimumok következetes használata).
- A tanár sokféle értékelési módszerrel dolgozzon! (Az értékelés nem korlátozódhat
osztályozásra!)
- A tanulók önértékeléséhez, a társak értékeléséhez adjon lehetıséget
- Az értékelés érzelmi tónusa buzdító legyen,
- Megértı, türelmes a formatív értékelésben,
- Szigorúan objektív a summatív értékelésben!
- Kimeneti pontokon standardizált tesztek használata.
- Az értékelés kritériumai nyilvánosak.
- Diagnosztikus értékelés minden bemeneti ponton szükséges.
- Szakszerőség: a tantárgyi jelleg és az értékelés összhangja, szaktanárok egységes
eljárása a minısítı osztályzatok megállapításában. (szakmai munkaközösségek
konszenzusa).
- A minısítı osztályzathoz legalább 3 érdemjegy szükséges.
- A témazáró osztályzatok a minısítés megállapításában súlyozottan szerepelnek.
- A magatartás, szorgalom értékelése: folyamatok osztályszintő, szöveges, egyéni
szöveges, érdemjegyben is kifejezve 2 havonta.
- A magatartás és szorgalom minısítése félévkor és tanév végén osztályozó értekezleten
tantestületi konszenzus alapján történik.
- A reális önértékelés kialakítása érdekében az értékelés nyilvános, a közösség elıtt
gyakran a közösség által történik. (legalább 2 havonta).
- A minısítı félévi, tanév végi osztályzat nem mondhat ellent a naplóba beírt
érdemjegyeknek.
 Az értékelés tárgya:
A tanulók produktumai, megnyilvánulásai.
- tevékenységek; viselkedés, magatartás, emberi kapcsolatok,
- szóbeli produkciók: felelet, beszámoló, kérdésekre adott válaszok, a frontális
kérdésekre adandó rövid, szakmailag pontos válaszok,
- írásos produktumok: röpdolgozat, dolgozat, témazáró, teszt, stb.,
- egyéb produkciók, tanulók által készített munkák.
- lényegkiemelés, szempontok alapján történı beszámoló értékelése.
- egy-egy téma összefüggı, szabatos kifejtésének, ábra, kép leírásának, grafikonok,
diagramok elemzésének értékelése.
- információk értelmezésének és felhasználásának, kiselıadás tartásának (könyv- és
lexikonhasználat), szóbeli magyarázat főzésnek, vázlat, feleletterv készítésének,
logikai okfejtés, érvelés értékelése.
- otthoni munka, a verseny, vetélkedı szervezése, az azokon való részvétel,
- az iskolai rendezvények szervezése, az azokon való részvétel,
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- önértékelés, a társak értékelése.
 Az értékelés dokumentálása:
-

osztályozó napló (tanító, tanár),
ellenırzı (tanító, tanár, osztályfınök, igazgató, kollégiumi és napközis nevelı),
munkafüzet, feladatlap, dolgozat, stb. (tanító, tanár),
bizonyítvány (osztályfınök),
jellemzés (osztályfınök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs hatóság kérésére).
Integrált oktatásban részt vevık fejlıdési naplójában a 3 havonkénti értékelés szövege
dokumentált.

A számszerő értékelésben csak az osztályozó naplóba beírtak a hivatalosak, a minısítı osztályzatot
csak a naplóba beírt érdemjegyek alapján lehet megállapítani.
Az értékelésrıl a szülıt tájékoztatni köteles minden nevelı. Az integrációban részt vevı tanulók
fejlıdésérıl a szülı 3 havonta kap tájékoztatást.
A tanítás-tanulási folyamat értékelése
 Az eredménybıl a folyamatszervezés megfelelıségére következtetünk:
- Ha a tanulók 80 %-a 80 % fölött teljesített, továbbhaladhatnak.
- Ha a teljesítmény 50 % - 100 % között van, differenciált korrekcióra van szükség
(fejlesztı csoportok, extracurriculumok). Tudni kell, milyen típusú feladatokban
teljesítettek alul. (itemvizsgálat).
- Ha a tanulók több, mint 50 %-a nem teljesítette a tantervi témát, az újratanítás
indokolt.
- Munkaközösségek: félévenként.
- Igazgatóhelyettes: félévkor tantestület elıtt az iskolahasználók képviselete elıtt.
- Igazgató: tanév végén, tantestület elıtt, az iskolahasználók képviselete elıtt.
 Az értékelés eszközei:
-

témazárók elemzése,
tudásszintmérı tesztek elemzése,
eredményvizsgálatok,
megfigyelések (óralátogatás, elemzés: igazgató, igh., munkaközösség-vezetık).

 Az értékelés módja:
- önelemzés (tanító, tanár),
- közösség elıtti, nyilvános elemzés, problémafeltárás, fejlesztés: konszenzus alapján.
(munkaközösség-vezetı, igh. ig.).
- A hhh tanulók estében az egyéni fejlıdést nyomon követı értékelés a szülı és a tanuló
jelenlétében, egyénileg, 3 havonta történik.
Neveltségi szint értékelése:
Célja:
A tanulók neveltségi szintjében bekövetkezett változások feltárása, elemzése, a további fejlesztés
feladatainak meghatározása.
Eszközei

Résztvevık köre
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Megfigyelés
Neveltségi, tudatossági
szintvizsgálatok
Szociometria

Minden tanuló
Minden pedagógus,
Kimeneti évfolyamok (4. 8.) osztályfınöki munkaközösség
osztályfınök változáskor
Igazgató
4-8. évfolyam

Módszerek:
 metakommunikatív (folyamatos, minden pedagógus),
 szóbeli szöveges (folyamatos, minden pedagógus),
 szóbeli, írásos szöveges: (tanító, tanár, osztályfınök, igazgató, alkalmanként),
 számszerő (kéthavonta, osztályfınök),
 összegzı, elemzı:
- félévenként (osztályfınöki munkaközösség)
- félévkor (igazgatóhelyettes tantestület és iskolahasználók képviselete elıtt),
- tanév végén (igazgató, tantestület és iskolahasználók képviselete elıtt).
Egy-egy osztály komplex értékelése
Célja: az osztályközösség személyiségformáló hatásainak tudatos fejlesztése.
Osztályszinten:
 az osztály közösségi megmozdulásai kapcsán (osztályfınök, osztályközösség),
 félévenként (osztályfınök, osztályközösség).
 Az osztályban tanító pedagógusok, a diákönkormányzat tanárvezetıje részvételével:
évenként egy alkalommal minden osztályt, ezen túl aktuális esetben.
 Módszer: véleménycsere, vita, konszenzus, összegzés. (levezeti az osztályfınök).
 A diákönkormányzat az osztályközösségek tevékenységét
Félévenként jutalmazza a legjobb eredményt elért osztályokat.
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4. 2. Az iskolai beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
Beszámoltatási
forma
Szóbeli felelet

A beszámoltatás
funkciója
Visszajelzés a
megszerzett tudásról

Írásbeli felelet

Visszajelzés a
megszerzett tudásról

Győjtı munka

Önálló
ismeretszerzés

Szorgalmi feladat

Önálló
ismeretszerzés

Egyéni beszámoló

Tehetséggondozás,
önálló
ismeretszerzés.
Diagnosztizálás

Tanév eleji
felmérı dolgozat
Témazáró
dolgozatok

Visszajelzés a
témakör tanulása
során megszerzett
tudásról

Feltételei
3-5 perc,
önálló,
összefüggı
Maximum 15 perc

Témakör kezdetén
kiadott feladat.
Ateljesítés
kritériumainak
elızetes ismertetése.
Témajavaslatok
alapján, önként
vállalással.
Minden esetben
javítandó.
Témajavaslatok
alapján.

Gyakoriság

Súlya a
minısítésben

Dokumentálás

Félévenként legalább két
alkalom/tanuló

Szóbeli szöveges,
érdemjegy írásban

1X

Kék színnel a
naplóban

Tanár döntése szerint.
Nem helyettesíti a
szóbeli feleletet
Témakörönként
maximum tanuló/1

Írásban szöveggel és
érdemjeggyel

1X

Kék színnel a
naplóban

Szóbeli szöveges, a
kritériumok teljesítése
esetén: 5 érdemjeggyel

1X

Zöld színnel a
naplóban

Önkéntesség
szerint.

Szóbeli szöveges minden
esetben, érdemjeggyel
tanári megítélés szerint

1X

Zöld színnel a
naplóban

Önkéntes

Szóbeli szöveges minden
esetben, érdemjeggyel
tanári megítélés szerint
% pont,
írásbeli szöveges

Tanári megítélés
szerint

Zöld színnel a
naplóban

Nem számítható be
a minısítésbe!

Tanári adatbázis.
Ceruzával a
naplóba.
Piros színnel a
naplóba.

Ismétlések után

Évenként

A témakör
összefoglalása után, az
új témakör
megkezdése elıtt.
Bejelentése kötelezı,
legkésıbb az
összefoglaláskor.
A követelményszintek
és az értékelı pontozás
elızetes ismertetése a

Minden témakör után
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Értékelés

Pontozás, elért pont és az
elérhetı feltüntetésével.
Érdemjegy.
Az átváltás ismertetése a
tanulókkal.
Az átváltás témazáró
tesztenként munkaközösségi
szinten egyeztetett.

2X
A témakör során
szerzett
érdemjegyeket
pozitív eltérés
esetén felülírja.
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Kompetencia
mérés

A tanév során
megszerzett tudás
felmérése.
Hozzáadott érték
megjelenítése.
Eredmények és
problémák
azonosítása.
A 4. 6. 8.
évfolyamon
országos mérés

tanulókkal.
Iskolai
munkaközösségi
szinten létrehozott
feladatbank, tesztbank
használata.
Azonos évfolyamon
azonos tesztek
megíratása.
Egy nap egy osztállyal
két témazárónál többet
nem lehet íratni!
Tanév végi ismétlés
után.
Évfolyamonként
azonos tesztekkel,
azonos idıpontban és
azonos körülmények
között.
Központilag
szervezett, egy tanítási
napon át tartó
felmérés.
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Tanévenként

Pontozás, % pont.
Munkaközösségi szintő
megegyezés szerint

Munkaközösségi
szintő megegyezés
szerint

Munkaközösségi
szintő megegyezés
szerint

Tanévenként

Központilag értékelt

Nem számítjuk be.

Iskolai szintő
elemzés
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4.3. A magatartás és szorgalom minısítésének követelményei
Magatartás


Példás:
A házirendet betartja és másokat is annak betartására ösztönöz. Magatartása példaként
állítható társai elé: udvarias, kötelességtudó, toleráns, segítıkész, társaival jól tud
együttmőködni. Aktív a közéletben, részt vesz a diákönkormányzat munkájában.
Megfontoltan cselekszik, belátja, ha hibázik. A konfliktusok megoldásában aktív, de nem
agresszív. Törekszik a helyes önismeretre, céltudatos, kitartó a munkában.
Felelısséget vállal tettei, társadalmi és természeti környezete iránt.



Jó:
A házirendet betartja, magatartásával nem zavarja társait, nem aktív a közösségben, de a
rábízott feladatokat elvégzi. Udvarias, fegyelmezet, kötelességtudó, segítıkész.
megfontoltan cselekszik, tetteiért vállalja a felelısséget.



Változó:
A házirend szabályait csak részben tartja be. Idınként konfliktusok kezdeményezıje. Nem
mindig tud együttmőködni társaival, nem mindig méri fel tetteinek a következményeit.
Ítéleteiben befolyásolható. Hol a jók, hol a rosszak mellé szegıdik. Kritikai és önkritikai
megnyilvánulásai nincsenek összhangban.



Rossz:
A házirend szabályait sorozatosan megszegi. Rendszeresen konfliktusokba keveredik.
Társaival nem tud együttmőködni. Agresszív, ellenséges a többiekkel szemben. Rosszra
tanítja társait, rontja az osztály hangulatát. Nem törekszik a helyes önismeretre, nem látja
be, ha hibázik. Másokat is akadályoz a munkában.

Szorgalom


Példás:
Képességeinek megfelelıen teljesít. Órákra mindig lelkiismeretesen készül. Az ıt
érdeklıdı témákból plusz feladatokat vállal, részt vesz tanulmányi versenyeken.
Gyengébben tanuló társainak szívesen segít.



Jó:
A kötelezı feladatokat becsületesen elvégzi, mindig kész a házi feladata. A tananyagon
kívüli ismeretszerzéssel nem foglalkozik. Tanulmányi versenyeken, pályázatokon nem
szívesen vesz részt.



Változó:
Rendszertelenül készül tanítási órákra. Idınként hiányos a felszerelése. Képességei alatt
teljesít. Órákon nem mindig figyel, versenyeken nem vesz részt (nem vállalja).



Hanyag:
Feladatait nem végzi el. Nem készül órákra, hiányos, gondozatlan a felszerelése, gyakran
otthon felejti. A tanítási órákon nem figyel, esetleg még a társait is zavarja. Érdektelenséget
mutat a tanulás iránt.

4. 4. A tanulók teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének és minısítésének
formája
 Az 1. és 2. év félévkor szöveges, 2. év végétıl osztályozással történik.
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 Az 1-8. évfolyamon a magatartás és szorgalom minısítése minden tanuló esetében
írásbeli szöveges értékeléssel egészül ki.
 Minden tantárgy esetében az osztályzat mellé az írásbeli szöveges értékelés alkalmazása
tantestületi megegyezéssel ajánlott.
4. 5. Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai
 A házi feladatok az órán tanultak gyakorlását szolgálják!
 Az egyéni fejlesztéseket célzó differenciált feladatok javítása kötelezı.
 Iskolai szünetekre nem adunk házi feladatot.
 A házi feladat elkészítése átlagos képességő tanuló esetében 15 percnél ne vegyen több
idıt igénybe!
 Szorgalmazzuk a feladatok elvégzését a feladás napján megoldani!
 A délutáni felkészülés 2 óránál ne vegyen több idıt igénybe!
 Az osztályfınök feladata idımérleg készíttetésével alkalmanként ellenırizni a feladott
leckék mennyiségét.

5. AZ EGYES MODULOK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINİSÍTÉSE, BESZÁMÍTÁSA AZ ISKOLAI
ÉVFOLYAM SIKERES BEFEJEZÉSÉBE

 A tantárgyakba épített modulok értékeléséhez
rendelkezzen legalább egy érdemjeggyel!

témakörönként

minden

tanuló

 Az érdemjegy a tantárgyi minısítésbe súlyának megfelelı (1X) mértékkel számít.
 Amennyiben témazáró osztályozására kerül sor, az osztályzat a témazáró súlyának
megfelelı mértékben (2x) kerüljön beszámításra a minısítésbe!
 Önálló modul esetén osztályozást alkalmazunk.

6. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK
Az iskola tanulóinak fizikai állapotát a testnevelı szakos pedagógusok által összeállított módszerrel
kívánjuk mérni. A mérés elsı osztálytól nyolcadikig félévente történik az alábbiak szerint:
I. Térdfelhúzás bordásfalon
db /30 mp
II. Fekvıtámaszban karhajlítás:

db/30 mp

III. Helybıl távolugrás
IV. Medicinlabda dobás elıre

(cm)
(cm)

V. Súlypontemelkedés

(cm)
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NEMZETISÉGI, ETNIKAI KISEBBSÉGI OKTATÁS
Beiskolázási körzetünkben élnek cigány családok. Ez azt jelenti, hogy számolnunk kell az
eltérı szociokulturális háttérrel és az ebbıl következı mássággal.
Az endrıdi cigányközösség nem egységes. Az egyes családok között jelentıs eltérések
mutatkoznak társadalmi helyzet és munkához való viszony alapján. Egy részük jól asszimilálódik,
anyagi helyzetük biztonságos, gyermekeiket rendezett körülmények között nevelik. Ezek a tanulók
könnyen beilleszkednek az iskolai közösségekbe, tanulmányi nehézségeik nincsenek.
A cigány családok többsége azonban halmozottan hátrányos körülmények között neveli
gyermekeit. („Hátrányos helyzető az a tanuló, akit körülményei gátolnak abban, hogy
képezhetıségének optimumára eljuthasson.” Kósáné 1989.) A szülık munkanélküliek, vagy
rokkantnyugdíjasok, Gyermekvédelmi támogatásból és családi pótlékból élnek.
Bár gyermekszeretetük az átlagnál magasabb hıfokon jelentkezik, ez nem jár együtt megfelelı
szociális gondoskodással, rendezett életvitellel.
A gyermeknevelésbıl hiányzik a szabálytudat kialakítása, a kötelesség teljesítésének következetes
elvárása.
A gyermekek szokásrendszere, napi életritmusa (pl. az étkezések rendje) szabályok nélkül, spontán,
a mindenkori helyzet, vagy egyéni kívánalmak függvényében alakul.
Az iskolai élet szabályai ellentétesek az otthoniakkal, s ez a tanuló személyes
kapcsolataiban (tanár-diák; diák-diák) konfliktusok sorozatát eredményezi. A megoldatlan
konfliktusok pedig magatartási, majd személyiségzavarokhoz vezetnek.
Cigánytanulóink között nagyobb arányban fordul elı a tanulási nehézség is, mint az iskola
összlétszámának átlaga.
A tanulási nehézségeket nem a veleszületett genetikai adottságok okozzák ilyen magas
számban, hanem a szociokulturális hátrányok. A szegényes szókincs, az alacsony mértékő és nem
az iskolai ismeretanyag elsajátításához szükséges szókészlet és elızetes információmennyiség
szinte lehetetlenné teszi számukra az iskola által közvetített mőveltségtartalom megértését,
feldolgozását és reprodukálását.
Az endrıdi cigányság nem beszéli ısei nyelvét, a cigánykultúra hagyományait ünnepi,
lakodalmi ill. temetési szokásaikban ırzik.
Pedagógiai alapelveinkkel összhangban olyan önálló, a cigány etnikumra vonatkozó programot
készítettünk, amely szervesen illeszkedik az iskola egész programjához, de lehetıvé teszi azt, hogy
iskolai nevelési rendszerünk fı célját az eltérı szociokulturális környezetbıl érkezı, zömében
cigány származású tanulókkal is elérhessük.
Az etnikai programunkban kiemelt nevelési alapelvünk a másság elfogadása és
elfogadtatása, valamint a tolerancia. A tolerancia nemcsak az elfogadást, hanem a másság kezelését
is jelenti számunkra.
Feladatunk a cigányság eredetének, kultúrájának megismertetése az iskola többi
tanulójával. (Lsd. Ember és társadalom mőveltségi terület.)
A program céljai:
 A tanulók lemorzsolódásának megakadályozása.
 Lelki egészség egyensúlyának megırzése.
 A társadalomba való integrálódási esély megalapozása.
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 A munkakultúra megalapozása.
 Higiénés kultúra szokásainak tudatosítása.
 Kötelességtudat fejlesztése.
 Szabadidı hasznos eltöltése.
 Testi egészség iránti igény megalapozása.
Feladataink:
 A halmozottan hátrányos helyzető cigánytanulók iskolai szocializációjának elısegítése, a
„hozott” hátrányok pótlása egyéni fejlesztés biztosításával.
 Az egyenlı esélyhez jutás lehetıségeinek biztosítása integrált pedagógiai rendszer
alkalmazásával.
 A cigányság hagyományainak megismerése, kultúrájának elfogadtatása, cigány
interkulturális program beépítése a tantervbe.
 Egészséges énkép kialakítása.
Tevékenységek
 Szocializáció érdekében:
- Iskolai együttélési normák tudatosítása.
- Szokásrendszer fejlesztése (étkezés, egyéb egészségügyi szokások betartása az
iskolában).
- Helyes napirend kialakításának szükségessége.
- Kapcsolattartás a családokkal
- családgondozó segítségének igénybevétele,
- rendezvények az iskolában szülık részére,
- egyéni beszélgetési alkalmak biztosítása.
- Önismeret fejlesztése.
- Magatartási zavarok felismerése, egyéni programok a zavarok feloldására
- A helytelen viselkedés céljának felismerése.
- Helyes pedagógiai reagálás a helytelen viselkedésre.
- Demokratikus légkör megteremtése az osztályban, ill. a csoportban.
- Életstílust befolyásoló tényezık megismerése
- Cigánykultúra megismerése.
- Családi konstelláció megismerése.
- Megszokott reagálásaink megváltoztatása.
- Közösségépítés, csoportfejlesztés, csoportdinamika
- Konstruktív konfliktuskezelési technikák.
- Szereplési, érvényesülési lehetıségek az iskolán belül:
- ünnepi mősorokban,
- szabadidıs rendezvényeken,
kézmőves pályázatokon, sportrendezvényeken való
részvétel.
- Megbecsülés, bátorítás, biztatás. Felkészítés az iskolai rendezvényekre.
- Fejlesztı foglalkozások
- Alapkészségek fejlesztése: nyelvi kommunikáció, írás, olvasás, számolás,
logikus gondolkodás, szókincsfejlesztés.
- Elıadói képesség fejlesztése: irodalmi alkotások, ének, zene, tánc. A
cigánykultúra gyöngyszemei.
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- Manuális képességek fejlesztése: kézmővesség, képzımővészet.
- Felzárkóztató foglalkozások a lemorzsolódás megakadályozására.
A tevékenység idıkerete:
- Tanórai foglalkozások, illetve tanórán kívüli tevékenységekbe beépítve.
A tevékenységek értékelése:
- Az értékelés a tevékenységtıl függıen egyénileg, csoportosan, illetve iskolai szinten
történik.
- Funkciója kizárólag a motiváció, a megerısítés.
- Formái: szóbeli, vagy metakommunikatív jelek.
- Alapelvei:
- biztató hangnem,
- személyre szabott,
- életkorhoz igazodó,
- folyamatos,
- közösségben, közösség által is,
- szeretettel,
- nem minısítı jellegő.
Szociális ellátás
 Egész napos iskolai foglalkoztatás lehetıleg minden tanuló esetében.
 Veszélyeztetettség esetén diákotthoni elhelyezés.
Túlkorossá vált tanulók
 Magántanulói státusz: egyéni felkészítés az osztályozó vizsgára.
Dokumentációk
 Foglalkozási tervek, tanmenetek.
 Osztályfınöki tanmenetek, foglalkozási programok.
 Egyéni fejlesztési tervek és haladási napló.
Egyéb támogatás:
 Kirándulások, táborozások anyagi segítése.
 Hangversenybérletek biztosítása.
 A nevelıtestület által javasolt tanulók számára színház, mozi látogatás támogatása,
 Tanulmányi ösztöndíj.
 Az IPR-bıl adható támogatások.
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DIÁKOTTHON NEVELÉSI PROGRAMJA
1. BEKÖSZÖNTİ
Ez egy kis létszámú diákotthon pedagógiai programja, mely a szivárvány sötétebb színeit
teszi a csokorba, felvállalva azt, hogy a bármi okból leszakadók hátrányait csökkenti, hogy a
Gyermek- és ifjúságvédelmi törvénnyel összhangban arra keres megoldásokat, hogy amíg csak
lehet gyermekeinket a családban, a megszokott iskolában, a megszokott lakóhelyen tartsa.
Képességeink és lehetıségeink szerint hozzá szeretnénk járulni a „szociális háló” foltozgatásával
az esélyegyenlıség biztosításához, mert egy közösséget az is minısít, hogy hogyan bánik az
önmagukon bármi okból segíteni nem tudókkal.

2. BEVEZETİ
Diákotthonunk a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon részeként
mőködik, s a néhány iskola-elıkészítıs óvodáson kívül az intézményben tanuló diákoknak ad
helyet. Régebben külterületrıl, az iskola vonzáskörzetébe tartozó tanyákról a bejárás nehézségei
miatt kerültek a kollégiumba a gyerekek. Néhány éve azonban egyre több a belterületi tanuló, akik
elsısorban a család szociális ellehetetlenülése, illetve kifejezett veszélyeztetettsége miatt kerülnek
hozzánk.
Az élet hozta változás felismerése és tudatos felvállalása hozta létre ezt a Pedagógiai
Programot, mely a hátrányos helyzető, veszélyeztetett, magatartászavaros, illetve speciál tagozatos
és etnikai tanulók életesélyeit szeretné javítani, sok esetben az állami gondozást kiváltva, a
családban és az anyaiskolában tartva biztosítani az oktatás és ellátás folyamatosságát. Ebben a
munkában segítségünkre van a Térségi Humánsegítı Szolgálat, a Gyámügyi Hivatal és a védınık.
Problémáink:
A diákotthoni nevelıi hatások a családi minta prioritása miatt gyakran hatásukat vesztik az
otthon tartózkodás ideje alatt. Elıfordul, hogy a diákotthon lakói otthon nem megfelelıen étkeznek,
hiányzik a hét közben megszokott tápláló meleg étel, a tisztálkodás, a nyugodt éjszakai alvás, a
felügyelet, a szabadidı kulturált eltöltése. Ennek hiányát tapasztaljuk a hétvégi és a szünet utáni
visszajövetelek alkalmával.

3. HELYZETELEMZÉS
Név:

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon

Cím:

5502. Gyomaendrıd, Fı út 42. sz.

Telefon:

06 – 66 386 072

3. 1. Intézményi összetevık
Mivel a kollégium az általános iskola része, így azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik az
anyaiskolába és valamelyik közeli óvodába járnak. Jelenleg 4 évestıl 16 éves korú gyermekek
lehetnek a kollégium lakói, akik iskola-elıkészítısök az óvodában, illetve az általános iskola és a
speciális tagozat 1-8. osztályába járnak.
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1996-ban nyert pályázattal kialakítottunk egy „Krízisszobát” a kollégiumban, ahová a
Gyámügyi Hivatal kérésére vesszük fel azokat a gyermekeket, akik ennek hiányában már állami
gondozásba kerültek volna.
Tanulóink nagy része hátrányos helyzető családból származik, alulmotivált, ezért
eredménynek tekintjük, hogy a bukások száma minimális.
Eltérı tantervvel tanuló gyermekeink tanulásban akadályozottak. Sikereket fıleg
készségtárgyakban (testnevelés, rajz, ének) érnek el.
Kollégiumi tanulóink összetétele heterogén mind életkor, mind pedig iskolatípus szerint.
A tanulmányi munkát két csoportban végezzük.
3. 2. Személyi feltételek

A tanulókat 2 pedagógus és 3 gyermekfelügyelı látja el. A délutáni foglalkozások
szervezése az iskolai napközis csoportokkal integráltan történik.
A technikai személyzet tagjai (1 takarító + konyhás, 1 főtı) civil személyiségükkel az
otthonosság érzését erısítik a gyermekekben.
A szabadidıs tevékenységeknél kapnak helyet, illetve szerepet a kollégák „rejtett”
tehetségei. Ki énekelni, ki zenélni, ki sütni, kézimunkázni tud. Ez az egyéni plusz színesíti a
gyermekek számára az általunk kínált palettát.
3. 3. Tárgyi – dologi feltételek
1994. szeptembertıl a kollégium lakóházak szomszédságában van a fıút mellett. Az
engedélyezett férıhelyek száma 30.
Kollégiumi helységek

Férıhely

1.
háló

2.
háló

3.
háló

4.
háló

Krízis-szoba

8

6

8

8

2

Beteg- Ebédlı,
szoba társalgó
2

30

Fiú
mosdó

Leánymosdó

2 zuhany,
mosdók,
WC

3 zuhany,
mosdók, WC

Az udvar alapterülete: 1047 m2.
Több fa árnyéka, esztétikai szépsége, fedett szín, játszóház, homokozó biztosítják a
délutáni játéklehetıséget.
A szennyvízhálózatra 2004 ıszén történt meg a rácsatlakozás.
A vizesblokk kivételével az épület régi, az elmúlt év szárazsága és a Fı úton végzett
bontási munkák, valamint a munkagépek következtében az épület állaga nagyon leromlott,
felújítására az önkormányzat sikeresen pályázott és a felújítás 2004 nyarán elkészült.
3. 4. A nevelımunkát segítı tárgyi feltételek
Könyvtárhelységünk, klubszobánk nincs. Meglévı könyveinket könyvszekrényben tartjuk.
Az ebédlı egyben társalgóként is szolgál.
Külön tornatermünk nincs, de tanulóink bekapcsolódnak az iskolai tömegsport és sportköri
foglalkozásokba.
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Meglévı eszközeink
•
•
•
•
•
•
•

TV, DVD lejátszó
Társasjátékok
Rádiós magnó
Lexikonok, szótárak
Magyar értelmezı kéziszótár
Idegen szavak és kifejezések
szótára
Pingpong asztal

Szükséges eszközök
•

•
•
•
•
•

•

DVD filmek
(természetfilmek,
kötelezı olvasmányok,
mesefilmek)
lexikonok, szótárak
számítógép
fénymásoló
sportszerek
(ugrókötelek, labdák)
amortizáció
következtében
megrongálódott játékok
folyamatos pótlása
az enyhén értelmi
fogyatékos gyermekek
számára fejlesztı
játékok.

Miért?
•
•
•
•
•

•

szabadidı kulturált eltöltése
érdekében.
tanulmányi munkához
önképzéshez
esélyegyenlıség biztosítása a
hátrányos helyzető és
veszélyeztetett gyermekeknek
felzárkóztatásuk, hiánypótlás,
iskolára való elıkészítés
érdekében feladatlapok
másolása.
manuális készséget fejlesztı,
szókincsgazdagító,
beszédkészség-fejlesztı.

A hálószobák berendezése erısen megkopott, elhasználódott, pótlásukat, felújításukat
anyagi lehetıségeink függvényében tervezzük. A hatékony munkavégzést és az otthonosságot
elısegíti a kisebb létszámú hálók kialakítása.
3.5. A nevelımunka célja
Szociális hátrányok kompenzálása
Ezen belül:
 higiénés szokások kialakítása
 társas kapcsolatok fejlesztése (a közösségben a közösség által) – közösségek kialakítása,
 szabadidı kulturált eltöltése (sport, játék, olvasás, TV-nézés)
 önismeret fejlesztés
 önképzésre szoktatás (pl. könyvtárhasználat)
 önkiszolgáló tevékenység fejlesztése.

4. KÖRNYEZETI JELLEMZİK
Szülık viszonya az intézményhez:
 kevés az a szülı, aki meglátogatja gyermekét a diákotthonban és az iskolai szülı
értekezletekre, fogadóórákra, anyák napjára csak kevesen jönnek el
 a térítési díjakat sokszor késve fizetik, van elmaradásuk,
 igényük az intézménnyel szemben többüknél kimerül az alapellátás és ırzés
biztosításában.
A kollégium az anyaiskolával, a tagiskolával (speciális tagozat) szerves egységet alkot.
A diákotthon pedagógiai programjának céljai, alapelvei megegyeznek az iskola által meghatározott
célokkal, alapelvekkel.

86

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON
PEDAGÓGIAI PROGRAM

5. CÉLOK, ALAPELVEK
5.1. Diákotthonunk alapfunkciói
Társadalmi szinten:
 hozzásegíteni a gyermekeket a tankötelezettség teljesítéséhez,
 reális pályaorientáció lehetıségének biztosítása társadalmi hovatartozástól, szociális
helyzettıl, világnézettıl függetlenül.
Intézményi szinten:
 a gyermekek életkorának megfelelı lakhatási feltételek biztosítása,
 megfelelı biológiai és egészségügyi feltételrendszer megteremtése – tehát ellátási
funkció.
 szociális védıháló egyén és közösség számára „második otthon” kialakítása, tehát
családhelyettesítı funkció.
Pedagógiai funkció
 iskola-elıkészítés, fejlesztés, felzárkóztatás, személyiség formálás, szocializáció,
pályaorientáció segítése
 demokratikus viszonyrendszer és ehhez kapcsolódó szerepek elsajátítása.
5.2. Nevelési céljaink
Az anyaiskolánkkal közösen képviselt, s annak Pedagógiai Programjában megfogalmazott
alapelvekbıl következnek
 mővészeti és információs kultúra megalapozása, fejlesztése
 a tanulók egyéni különbözıségeihez való alkalmazkodás
 iskola-elıkészítısök szocializációs hátrányainak leküzdése
 megakadályozni a hátrányos és veszélyeztetett tanulók lemorzsolódását
 egyéni fejlesztés, ha kell külsı szakemberek igénybevételével
 kommunikációs képességek fejlesztése
 együttmőködési, önismereti készségek kialakítása
 a másság tolerálása, a másságban rejlı értékek felismerése, elfogadása
 humán értékek, és az endrıdi hagyományok átörökítése, nevelı hatásának kiaknázása,
magyarságtudat elmélyítése
 egészséges életmód iránti igény kialakítása
 környezetünk óvása, ökológiai szemlélet formálása
 enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrálódása a normál tagozatos gyermekek közé,
önálló életvitelük megalapozása
 a tanulás módszertana projektmódszerhez igazodva.
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5.3. Nevelési-oktatási feladataink, módszerek, tevékenységek
Óvodásoknál
 értelmi, érzelmi, közösségi, anyanyelvi nevelés terén életkoruknak megfelelı fejlettség
kialakítása, logikus gondolkodás alapjainak lerakása, beszédstílus alakítása, közlési vágy
kielégítése, szép, tiszta érthetı beszéd
 gondozás, nevelés, oktatás területén a hátrányok leküzdése a felzárkózás, megszilárdítás,
továbbfejlesztés hármas egységében
 Ennek legfıbb tevékenységi színtere a JÁTÉK.
 szerepjáték (pl. iskolás):
- beleélı-képesség
- szerepvállalás
 konstrukciós játék (építı, lego):
- kézügyesség fejlesztése
 memóriajáték
- emlékezıképesség fejlesztése
 mesedramatizálás
- szókincsbıvítés
- párbeszéd kialakítása
 szabályjátékok
- szabályok betartására nevelés
 körjátékok
- együttjátszás öröme, daltanulás.
Tanulásmódszertan
Célok:
 A lemorzsolódás csökkentése
 A tanulmányi munka színvonalának emelése
 Egyénre szabott tanulási módszerek, tanulási technikák kiépítése
 Értı olvasás fejlesztése
 Az élethosszig tartó tanulás gondolatának bevésése a gyermekek gondolatába
Általános iskolás tanulóinknál a tanulmányi munka színvonalának emelése, a hátrányos
helyzető tanulókkal való fokozott egyéni törıdést igényli. Ennek érdekében a nevelési folyamatba
be kell építeni olyan motivációs tényezıket, mely a tanuláshoz kedvet teremt és ösztönöz.
Ilyen pl. a dicséret, simogatás, egy személyre szóló mese, teljesíteni egy kívánságot. A legapróbb
pozitív változásra is reagálni kell, hisz ezeknek a gyermekeknek sok-sok kudarc van a hátuk
mögött, ami szorongást, antiszociális magatartást eredményezhet.
Feladataink:
 Ismeretszerzés pozitív motivációjának megteremtése,
 Pozitív versenyszellem kialakítása,
 Tanulási ambíciók megalapozása, tanulási módszerek, szokások kialakítása
 Lemorzsolódás csökkentése.
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Fejlesztési követelmények
 Tudjon a tanulnivalók között fontossági sorrendet felállítani.
 Tudja – segítséggel – szervezni az idejét, tevékenységét.
 Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, fogadja el a könyvtárban való
viselkedés normáit.
 Tudja igénybe venni az iskolai könyvtár alapvetı szolgáltatásait.
 Legyen képes a tanultakról rövid ismeretet is készíteni, errıl szóban, vagy írásban is
beszámolni.
 Legyen képes saját és mások munkáját értékelni.
 Tudja alkalmazni a tanulás tanításán alkalmazott módszereket.
Módszerek, tevékenységek
 Tanulószoba elején elıször tanári idıbeosztás követése, majd fokozatosan ellenırizve
saját idıbeosztás készítése és annak megfelelı haladás.
 Értı olvasás gyakorlása – ıket érdeklı - színes folyóiratokból, könyvtári könyvekbıl
gyakorlás.
 Jegyzetelési technikák, lényegkiemelés megmutatása tanári segítséggel, majd egyre
inkább önállóbban, de rendszeresen ellenırizve.
 Szaktanári minimumszintek beszerzése, gyakoroltatása.
 Rendszeres kapcsolattartás osztályfınökökkel, szaktanárokkal.
 Önismeret fejlesztése (heti egy csoportos, vagy egyéni beszélgetés a Családsegítı
Központ munkatársának vezetésével.)
 Beszédzavar javítása logopédus segítségével.
 Magatartási zavarok kiküszöbölése pszichológus segítségével.
Speciális tagozatos tanulóinknál nagy hangsúlyt kap a pszichikus funkciók fejlesztése:
 Éneklési – hallási differenciálás (zörejhangokkal).
 Figyelem koncentráció fejlesztése (alak – háttér megkülönböztetés, memóriajáték).
 Emlékezet fejlesztése (telefonos játék, győjtı fogalmakkal játék).
 Grafomotoros készségfejlesztés (ujjmozgatás, gyurmázás).
 Téri tájékozódás – jobb – bal irányok gyakoroltatása (tükörképed vagyok játék).
 Sortartás gyakorlása.
Önismeret, személyiségformálás, pályaválasztás
Célok:
 A szocializációt segítı képességek: együttmőködés, alkalmazkodás, normakövetés,
önállóság, önellátás, önkifejezés, pozitív önértékelés fejlesztése.
 Fontos, hogy megismerjék képességeiket, korlátaikat, érzelmi és értelmi lehetıségeiket,
mely segíti ıket a mindennapi életükben és a számukra megfelelı továbbtanulásban,
szakmaválasztásban.
 A személyiség jellemének, aktuális állapotának megismerése, vállalása és fejlesztése
(önelfogadás, önbizalom, reális énkép).
 Pozitív viszony a családhoz, gyermektársakhoz, felnıttekhez.
 Érdeklıdési kör felmérése.
 Képességeiknek, érdeklıdési körüknek megfelelı iskolába irányítani a tanulókat.
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 Társadalmi igények közvetítése a gyermekek felé.
 A kollégium írott (házirend) és íratlan szabályainak a betartása.
Fejlesztési követelmények:
 A tanuló ismerje meg a személyiség jellemzıit, az ember tulajdonságait. Tanulja meg,
hogy a családi, az iskolai, a kollégiumi közösség mit vár el tıle.
 Törekedjen önmaga tulajdonságainak, képességeinek megismerésére, fejlesztésére.
 Tudja, mit tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, kollégiumáért.
 Felelısen teljesítse kollégiumi és iskola megbízatásait.
 Értse, miért van szükség az alapvetı magatartási szabályok megtartására.
 Törekedjen a konfliktusok feloldására.
 Legyen nyitott az értékek felismerésére és elfogadására.
 Szociális szokások, szabálytudat megalapozása, megszilárdítása.
 Szakmák és továbbtanulási lehetıségek megismertetése a gyermekekkel, szülıkkel.
A diákotthoni foglalkozások szervezésénél a szocializációt segítı képességek:
együttmőködés, alkalmazkodás, normakövetés, önállóság, önellátás, önkifejezés, pozitív
önértékelés fejlesztése.
Módszerek, tevékenységek
 Házirend, tanév rendjének, csoport munkatervének megismertetése a tanév elsı hetében.
 Etikai beszélgetések (egyedi, csoportos) – családról, - egymással, - felnıttekkel való
viselkedésrıl.
 Viselkedési szabályok tanítása – konkrét estek, élethelyzetek alkalmával, szituációs
játékok keretében, önismereti szakkör.
 Viselkedési minták adása.
 Konkrét esetek kapcsán konfliktushelyzetek megoldása közösen.
 Konfliktuskezelı technikák tanítása, gyakorlása.
 Részvétel pályaválasztási bemutatókon.
 Helyi munkahelyek meglátogatása.
 Iskolalátogatás, nyílt nap.
 A kialakított házirend, napirend betartásának ellenırzése.
 Szociális szokások gyakoroltatása, ellenırzése.
 Szabálytudat kialakítása.
 Az iskolai diákönkormányzat programjainak aktív résztvevıi a gyermekek. Önálló
kollégiumi diákönkormányzat létrehozása a jelenlegi gyermek összetétel mellett nem
szükséges.
 Segítı magatartásra nevelés – nagyobb a kisebbet, egészséges a fogyatékost gondozza. (A
családi és rokoni kötıdések is lehetıséget biztosítanak erre.).
Mővészet, információs kultúra, szabadidıs tevékenység
Célok:
 Személyes élmények során találkozzanak esztétikai értékekkel, ezek hassanak vissza
környezetkultúrájukra.
 Fejlıdjön mozgáskultúrájuk.
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 Alkossanak, így ismerjék meg saját képességeiket, fejlıdjön ízlésük, ismerjék meg
továbbfejlıdésük lehetıségeit.
 Könyvtár és információs forrásközpont céltudatos használatára való felkészítés.
 Váljon a mőveltség életvitelüket meghatározó értékké.
Fejlesztési követelmények:
 A tanuló kapcsolódjon be a kollégiumi és iskolai kulturális és mővészeti
tevékenységekbe.
 Ismerje a mővészet fogalmát. Ismerje fel az alapvetı (irodalom, képzımővészet, zene,
film) mővészeti ágakat. Ismerkedjen a különbözı mővészeti ágak alkotásaival, ismerje
azok legfontosabb kifejezı eszközeit.
 Törekedjék környezetében
megteremtésére.

a

tárgyak,

terek,

színek,

formák

harmóniájának

 Tehetségéhez és alkotókészségéhez mérten vegyen részt valamilyen szakkör munkájában,
egyéni vagy közös produkcióban.
 Alakuljon ki igénye az érdeklıdésének megfelelı ismeretek önálló bıvítésére.
 Tegyen kísérletet a világban történt események megértésére. Ismerje a könyvtár
mőködésének a céljait. Ismerje a könyvtárban követendı viselkedési normákat. Tudja
kezelni az egyszerő katalógusrendszert, ismerje és használja a könyvtár nyújtotta
lehetıségeket.
 Szerezzen – alkalmazói szinten – informatikai ismereteket.
Módszerek, Tevékenységek:
 Iskolai és kollégiumi kézmőves-, képzımővészeti-, tánc- és ének szakkör munkájába
történı bekapcsolódás.
 TV-nézés, mozi látogatása.
 Helyi kiállítások megtekintése, majd beszélgetés a látottakról.
 Könyvtárlátogatás, olvasásra nevelés.
 Számítógép használat.
 Mesehallgatás.
 Zenehallgatás, éneklés, zenélés.
 Társasjáték.
 TÁTIKA az iskolában.
 Vetélkedı szervezése.
 Bekapcsolódás az iskola sportéletébe.
 Gyermekek alkotásainak kiállítása.
Környezeti nevelés
Itt kell szót ejtenünk a tanulók természethez, környezethet főzıdı viszonyáról. A tanuló
szociális helyzete miatt a családok egy részénél a fát a tőzrevaló, az erdı-mezı vadjait az ennivaló
kategóriába sorolják. Ez ellen nagyon nehéz küzdeni, hisz az üres gyomor nagyobb úr az ökológiai
egyensúly megtartásánál. Mégis beszélnünk kell róla, tenni kell érte, mert ha sikerül ıket
felemelnünk, a gyomor után a szív következik, s ık akkor már másként, más minta szerint
közelítenek a természethez.
Ennek érdekében indul 1998. szeptembertıl a környezeti nevelés a „Mentálhigiénés
program” keretében. Tanulóink részt vesznek a hulladékgyőjtési akcióban, szemetet szednek az
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iskola, kollégium udvarán és környezetében, bekapcsolódnak a Föld Napja mozgalomba
(ligettakarítás).
Célok:
 Törekedjünk a kollégisták pozitív jövıképének kialakítására.
 Tegyük világossá számukra, hogy a környezetünkkel való kapcsolatunk jelentısen
befolyásolja közérzetünket, életünk kilátásait, minıségét.
 Éljék át a szőkebb és tágabb környezetért vállalt felelısség érzését, ismerjék fel egyéni
lehetıségeiket a természetvédelem területén.
Fejlesztési követelmények:
 A tanuló váljon érzékennyé környezete állapota iránt.
 Legyen képes a környezet sajátosságainak megismerésére, vegye észre a környezetben
lejátszódó kedvezı és kedvezıtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e
változásokat.
 Tekintse értékeinek a természeti, és az ember alkotta környezet esztétikumát,
fenntartható, harmonikus mőködését.
 Jöjjön létre benne késztetés környezete értékeinek megırzésére.
 Fejlıdjenek ki benne a környezet-harmonikus, környezetkímélı életvezetéshez szükséges
szokások.
 Legyen mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre.
Módszerek, Tevékenységek:
 A hálószobák rendjének, tisztaságának kialakítása, ellenırzése, tisztasági verseny
meghirdetése, értékelés: kéthavonta, év végén jutalmazás.
 Szemét begyőjtése a kollégium környezetében és az utcán.
 Figyelemfelhívás az energiatakarékosságra, helyes vásárlási és fogyasztási szokások
megismertetése (válasszák a környezetbarát termékeket) közös bevásárlások során.
Életmód, életvitel, háztartási ismeretek
Célok:
 Fontos az egészséges életmódra, önellátásra, megfelelı életritmusra (napirend betartásra)
nevelés.
 Alapvetı közösségi együttélési normák megismerése, elsajátítása, betartása.
 A kollégiumi életvitel, háztartási ismeretek, csoportfoglalkozások célja, hogy felkészítse
a kollégistákat az egészséges életmód, életviteli szokások tudatos felépítésére,
gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére.
 Segítsük a kollégistákat problémáik megoldásában, konfliktusaik kezelésében.
 Legyenek megfelelı ismereteik ahhoz, hogy elutasíthassa a káros függıséghez vezetı
szokásokat.
Fejlesztési követelmények:
 Ismerje és sajátítsa el az alapvetı együttélési, együttmőködési normákat a családban, a
kollégiumban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismerje és tartsa be az
illemszabályokat.
 Ismerje fel és legyen képes csökkenteni, elkerülni a környezetében a veszélyeztetı
tényezıket.
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 Rendelkezzen megfelelı empátiával embertársai iránt. Ismerje a döntés és felelısség
fogalmát, ezek jelentıségét, és ennek tükrében alkalmazza a konfliktuskezelés
demokratikus technikáit.
 Tartsa tiszteletben és fogadja el a másságot.
 Életkorának megfelelı szinten ismerje a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját.
 Rendelkezzen az életkorának megfelelı kooperatív készséggel..
 Találja meg az egyéniségének megfelelı helyét a csoportban.
 Ismerje a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítsa
tevékenységét.
 Ismerkedjék meg az alapvetı emberi és szabadságjogokkal, kötelezettségekkel és az ıt
megilletı jogok érvényesítési lehetıségeivel.
 Ismerje fel a súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához tudjon megfelelı
segítséget kérni.
 Ismerje a különbözı tisztségek, megbízatások betöltésével együtt járó felelısséget.
 Legyen tisztában azzal, hogy a vállalt feladatok felelısséggel járnak.
 Legyen jártassága az egyszerő háztartási eszközök célszerő használatában .
 Tudjon gazdálkodni élethelyzeteinek megfelelıen.
 Aktívan vegyenek részt a tanulók a napirend alakításában.
Módszerek, Tevékenységek:
 Óvodásoknál fontos a helyes tisztálkodási szokások megmutatása, megkövetelése
(szappan, féső, fogkefe, fogkrém megléte, használata, fürdıszoba, WC rendeltetésszerő
használata, váltócipı, kézmosás gyakorisága, orrfújás, zsebkendı használata.).
 Étkezési szokások megismertetése: terített asztal, önkiszolgálás, evıeszközök használata,
stb.
 Egyszerőbb, nem nagy anyagi vonzattal járó ételek, édességek elkészítésének
megtanulása.
 Öltözködés: váltóruha használata, önálló öltözködés évszaknak megfelelıen. Cipıfőzés,
jobb- bal cipı, ápoltság iránti igény kialakítása.
 Sportversenyek, házibajnokságok.
 Az idıjárástól függıen minden nap friss levegın való szabad játék ill.
játékkezdeményezés (körjáték, fogócska, csúszkálás a jégen, hóban, strandolás, stb.).
 Környezetünk tisztán tartása.
 Szemétszedés udvaron, utcán.
- hálószobák tisztán tartása,
- saját szekrényük, ágyuk rendben tartása,
 Játékos vetélkedık szervezése.
- szellemi,
- mozgásos.
 Mentálhigiénés program beindítását.
 Iskolai drogprevenciós programban való részvétel (DADA).
 Szituációs játékok.
 Kollégiumi győlések.
 Etikai beszélgetések.
 Tudja, hogy mit várnak el tıle.
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 Életkorának megfelelı kommunikációs készségfejlesztés.
 A megbízatásokkal együtt járó felelısségek és azokkal szembeni elvárások ismerete.
Egyén és közösség
Célok:
 Annak elısegítése, hogy a gyermek megtalálja helyét, szerepét, feladatát a családi, az
iskolai, a kollégiumi közösségben, beilleszkedjék környezetébe.
 Megismerje és gyakorolja a kollégium és az iskolai közösség nyújtotta jogokat, és
kötelezettségeket, megtapasztalja a felelısség és a döntés súlyát, következményeit.
 Sajátítsa el a társadalmi érintkezés alapvetı szabályait.
Fejlesztési követelmények:
 A tanuló ismerje és tartsa be az alapvetı illemszabályokat és a kapcsolatteremtés
elfogadott formáit.
 Legyen képes az adott helyzeteknek megfelelı magatartási formákat alkalmazni a társas
élet különféle színterein.
 Ismerje meg a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában
alakítsa tevékenységét.
 Legyen tisztában a vállalt feladatok felelısségével.
 Törekedjen a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés technikáit.
 Tartsa tiszteletben, hogy környezetében eltérı kisebbségi azonosságtudattal is élhetnek
mások.
 Ismerkedjen az alapvetı emberi és szabadságjogokkal, kötelezettségekkel, és az ıket
megilletı jogok érvényesítési lehetıségeivel.
 Pozitív szociális szokások kialakítása.
 Szabálytudat fejlesztése.
 Döntés jelentısége, szerepe.
 Demokratikus érdekérvényesítı képesség megalapozása.
 Együttélés, tolerancia, kulturált viselkedés.
 Segítı együttmőködés.
Módszerek, Tevékenységek:
 Etikai foglalkozások.
 A gyermekek által átélt élethelyzetek, problémák megbeszélése, megoldási javaslatok
szituációs játékok segítségével, a drámapedagógia eszközeivel.
 Szerepek és szabályok a családban – ennek megbeszélése, tisztázása etikai beszélgetések
alkalmával.
 Alapvetı írott és íratlan illemszabályok betartása.
 Kötelességek és jogok megismerése, betartása napi élethelyzetekben.
 Szociális készségek fejlesztése (empátia, kommunikáció) szituációs játékokkal és napi
élethelyzetek megbeszélésével.
 Alá- és fölérendeltségi viszonyok, kapcsolatok megismertetése,
csoportfoglalkozások, egyéni beszélgetések, napi élethelyzetekben.
Magyarságtudat, nemzetiségi lét és európaiság
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Célok:
 Nemzetünk, a szülıföld, szülıhely megismertetése, szeretetének kialakítása.
 Az anyanyelv szeretetére, mővelésére és igényes használatára nevelés. Nemzeti és helyi
hagyományok kulturális örökségünk ismeretére, tiszteletére, ápolására nevelés.
 Nemzeti szimbólumaink megismertetése és tisztelete.
 Az európai kultúra és hagyományok megismertetése, tiszteletben tartása.
Fejlesztési követelmények:
 A tanuló ismerje lakóhelye és Magyarország népi hagyományait.
 Legyen nyitott más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon milyen
nemzetiségek és kisebbségek is élnek.
 Életkorának megfelelı szinten ismerje az ország és a magyarság szimbólumát.
 A helyi hagyományok ismerete, ápolása.
 Nemzeti tudat kialakításának segítése, értékeink ismerete, ápolása, önálló államiságunk
jelképeinek ismerete.
 Más népek tisztelete.
 Emberi jogok tisztelete és a béke megbecsülése.
 Iskolai hagyományok ırzése, ápolása, névadónk életének megismerése.
 Kollégiumi hagyományok ápolása.
Módszerek, tevékenységek:
 Séták alkalmával megismerik lakóhelyünk nevezetességeit (Közösségi Ház, Tájház,
Helytörténeti Múzeum, Polgármesteri Hivatal, Kner Nyomda, Kner Múzeum, általános
iskolák, Katona József Mővelıdési Ház.).
 Ellátogatunk a
- Tájházba,
- Helytörténeti Múzeumba,
- Kner Múzeumba,
 Osztálykereteken belül részt veszünk az iskola hagyományos rendezvényein.
 Etikai beszélgetések témái kapcsolódjanak az osztályfınöki órák hasonló témáihoz.
 A kollégium hagyományos rendezvényeinek megtartása. A hagyományırzésen túl a
családias légkör kialakulását, egymás pozitív elfogadásának, az összetartozás érzésének
berögzıdését igyekszik erısíteni.
- Fenyıünnep,
- Farsangi bál,
- Tisztasági verseny,
- Körös-parti fızés,
 Kézmőves foglalkozások szervezése a diákotthonban a hagyományos rendezvényekhez
kapcsolódva.
 Rózsahegyi Kálmán életének és munkásságának megismerése a róla szóló könyv és
kiállítás segítségével.
 Audiovizuális eszközök segítségével ismeretterjesztı mősorok megtekintése (nemzeti
szimbólumok).
 A szülık anyagi hozzájárulásával és a pályázati lehetıségek kihasználásával lehetıleg
minden gyermek jusson el egyszer Budapestre, ahol megtekintheti az Országházat, a
Nemzeti Múzeumot és egyéb nevezetességeket.
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 Elıadássorozat Európa történetérıl, földrajzáról, kultúrájáról, mővészeti értékeirıl,
népeirıl.
 Az Európai Unió jellemzıi, szerepe.
5.4. Sajátos nevelési módszerek alkalmazása
A sajátos gyermekösszetétel sajátos nevelési módszereket követel meg. Elıtérbe kerül az
egyéni bánásmód, a helyzetfelismerésen alapuló eseti megítélés. Tudomásul kell vennünk, hogy a
fogyatékosság velejárója a személyiségzavar, melyet a pedagógus tudatos önkontrollfejlesztı
játékkal befolyásolhat. A magatartászavaros tanulókkal egy-egy nem szokványos eset után néha
órákig elhúzódó nyugtatás, elemzı beszélgetés, belsı feszültség oldása szükséges, mely bizony
néha túlmutat egy szakos nevelı vagy gyermekfelügyelı kompetenciáján.
Fontos a nevelı személyisége. Mindenekelıtt altruista, segítı magatartása. Az empátia, a
tolerancia, a lelki kiegyensúlyozottság, kiszámíthatóság elengedhetetlen tulajdonságok az itt
dolgozók számára.
A hátrányos helyzető és veszélyeztetett gyermekeknél fontos a személyes kötıdések
kialakítása, hogy valamelyik nevelıvel, vagy felnıttel bizalommal kibeszélhesse magát, választ
kapjon kérdéseire, kételyeire, hogy bizalmával ne éljenek vissza.
Kommunikációs gátjaik leküzdését is segítenünk kell. Erre kiváló alkalmat biztosítanak a
tervezett és a spontán kialakult beszélgetések.
Nagy szerepe lehet a nevelı példamutatásának (mintakövetés, eszményképállítás,
hitelesség.) Fokozott szerepe van és kell, hogy legyen a gyermek- és ifjúságvédelemnek a
veszélyeztetett gyermekek felkutatásában, diákotthoni elhelyezésében, lelki segélynyújtásban,
preventív intézkedések megtételében, kapcsolattartás a szülıi házzal, Térségi Humánsegítı
Szolgálattal, iskolával, Gyámügyi Hivatallal.
Minden évben, minden családot meglátogatunk, tájékozódunk, elbeszélgetünk, hogy a
bekerülı gyermekek helyzetét minél jobban megismerjük, minél eredményesebb legyen a
nevelımunkánk.

6. A PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG ELLENİRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE
Elsıdleges színtere a tanulócsoport


Napi megbeszélés: elızı nap eseményeinek értékelése, osztályzatok alakulása.



Heti kollégiumi győlés: tanár-diák nyilatkozik, értékeljük az elızı hetet, következı hét
programjának megbeszélése.



Sajátos helyzetünkre tekintettel nagy súlyt kap a gyakori egyéni, szóbeli értékelés, de nem
minısítés.



A tanulószobai foglalkozások alatt minden tanulóval egyénileg foglalkozik a nevelı.

Másik fontos színtere a kollégiumi életnek a hálóközösség, melyek kialakításánál a kor és nemek
szerinti elosztás mellett a rokoni, baráti kötıdések is szerepet kapnak.


Tanév elején családlátogatáson veszünk részt, év közben pedig szükség szerint.
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KÖNYVTÁR
1. ISKOLAI KÖNYVTÁR
Az iskolakönyvtári feladatokat a városi Tímár Máté fiókkönyvtár látja el
együttmőködési megállapodás alapján. Az iskolában egy olvasóterem áll rendelkezésre
a helyben olvasható anyagok, valamint az iskola tulajdonában lévı tankönyvek
számára. A könyvtári órákat a városi könyvtárban tartjuk.
Célok:


Kultúra közvetítı tevékenység.



A település környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak megismertetése, ápolása.



Iskolarendszeren kívüli önképzı, tanulási lehetıségek megteremtése és mőködtetése.



Felkelteni és ébren tartani az írott bető, a szellemi munka iránti tiszteletet, az elmúlt korok
kulturális értékeinek megbecsülését, az önmővelés iránti igényt,



A helyi nevelés- és oktatási feladatok segítése.

Feladatok:


Kulturális értékek, hagyományok egyéni és közösségi megismertetésének elsajátításának
segítése.



Az olvasói és könyvtárhasználói kultúra terjesztése és fejlesztése a könyvtárhasználók
körében. A taglétszám növelése. Kiscsoportos foglalkozások, könyvtári órák szervezése.



Az állomány folyamatos, olvasási igényeknek megfelelı bıvítése.



Óvodások, kisiskolások számára szakkör szervezése, hétvégi programok szervezése,
könyvtári szolgáltatás biztosítása.



A helyi tanterv honismereti anyagának elsajátításában való közremőködés, helyi
hagyományos programok segítése, kiadványok gondozása.

Tartalom, tevékenység:


Helytörténeti, településismertetı kiállítások szervezése.



A könyvtárhasználat, tantervben megfogalmazottak szerinti témakörök színvonalas
oktatása. Az állomány NAT szerinti átrendezése, a katalógusrendszer pontosítása (kézi és
számítógépes nyilvántartás).



A könyvtár tevékenysége, kapcsolatrendszere révén járuljon hozzá a NAT
követelményeinek, a helyi tanterv környezetfüggı elemeinek elsajátításához, a „helyiség”,
a személyesség” és a „megrendelhetıség” ismérveinek érvényesítésével.

2. TANULÓINK SZABADIDİS TEVÉKENYSÉGEI A KÖNYVTÁRBAN:
NAT mőveltségterületei szerint


Anyanyelv és irodalom
- Rendhagyó könyvtári órák,
- A magyar nyelv hete,
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- Mesemondó, versmondó, prózamondó versenyek.


Mővészetek, vizuális kultúra:
- zenehallgatás,
- videótár,



Élı idegen nyelv
- levelezések



Ember és természet
- háziverseny.



Földünk és környezetünk
- kirándulások elıkészítése, győjtımunka, helyismeret.



Ember és társadalom
- honismereti kör



Matematika



Testnevelés, sport
- sakk



Informatika
- könyvtári programok megismerése



Életvitel, technika
- gasztronómiai ismeretek.
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A PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
1. AZ ELFOGADÁS RENDJE
Az iskola pedagógiai programját a tantestület hagyja jóvá és fogadja el.
Felelıs:

igazgató

2. A PROGRAM HOZZÁFÉRHETİSÉGE
Elhelyezés:
- könyvtárban
- az iskola székhelyén és a telephelyeken a tanári szobában
- számítógépen: iskolatitkárnál

3. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS ÉS A TÁJÉKOZTATÁS RENDJE
Iskolahasználók részérıl: fogadóórákon, munkaidıben a tanítási órák közötti szünetekben
bármely pedagógustól.
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ZÁRADÉK
A program hatálya
2012. szeptember 1.

Felülvizsgálat rendje
Az önkormányzati minıségirányítási program elıírása szerint, illetve igazgatói kinevezéshez
igazodva.

A programot és módosítását véleményezik
-

Nevelıtestület
SZMK
Diákönkormányzat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Iskola egészségügyi Szakszolgálat
Fenntartó

A Szülıi Munkaközösség:
A Pedagógiai Programmal a 2012. június 15-i értekezleten egyhangúan egyetértett.

A diák-önkormányzat:
A Pedagógiai program tartalmával a 2012. június 15-i diák-önkormányzati ülésen egyetértett.

A nevelıtestület:
A nevelıtestület a Pedagógiai programot a 2012. július 26-án megtartott nevelıtestületi
értekezleten ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
A Pedagógiai Programmal Szécsi Zsolt kisebbségi önkormányzati vezetı 2010. június 17-én
egyetértett.
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Az Iskola Egészségügyi Szakszolgálat:
A Pedagógiai Program egészségnevelésre vonatkozó tartalmával Dr. Varga Géza iskolaorvos 2010.
június 29-én kelt nyilatkozatában egyetértett.

Gyomaendrıd, 2012. július 26.

P.H.
Farkas Zoltánné
intézményvezetı
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