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Iskolánk névadója

(Dunacséb, 1874. január 25. – Budapest, 1933. december 5.)
„Senki sem tudja a németségét vagy magyarságát jobban szeretni, mint én […] miként az apa
és anya iránti egyforma szeretetben sem. Sohasem tudtam, melyiket szeretem jobban kettőjük
közül, és mindig az volt a leghőbb vágyam, hogy kölcsönös szeretetben és egyetértésben
éljenek […].“ (Bleyer Jakab Neugeboren Emil képviselıhöz, 1917. április 3.)
Élete, munkássága
Német parasztcsalád gyermekeként a Bácskában, Dunacsében (Tscheb, a mai Čelarevo,
Szerbia) született. Német népiskolai tanulmányai után a tehetséges fiú az újvidéki (Neusatz,
Novi Sad) magyar gimnáziumba, majd a kalocsai jezsuita gimnáziumba járt.
Ezt követően a budapesti egyetemen folytatta tanulmányait germanisztika és magyar filológia
szakon. 1897-ben szerzett bölcsészdoktori oklevelet. Szakdolgozatát „A német történelmi
népdalok magyar vonatkozásai 1551-ig” címmel írta [„Ungarische Beziehungen der
deutschen historischen Volkslieder bis 1551”]. A magyar-német kapcsolatok témája ettől
kezdve végigkísérte életét.
1897-től budapesti gimnáziumi, 1900-tól soproni főreáliskolai tanárként állt munkába. 19031904-ben állami ösztöndíjjal a müncheni és lipcsei egyetemen továbbképzésben vett részt.
Hazatérése után ismét Budapesten tanított gimnáziumban.
1908-ban meghívást kapott Kolozsvárra, az egyetemre német nyelv és irodalom tanárnak.
1911-ig maradt itt, amikor is a budapesti egyetem hívására visszatért egyetemi tanulmányai
színhelyére, ahol a német irodalomtörténet tanára volt 1919 októberéig.
1911-ben Budapesten Bleyer Jakab Petz Gedeonnal közösen megalapította az egyetemen a
Germanisztikai Intézetet.
1919. augusztus 15-től 1920. december 16-ig a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere
volt a Friedrich-, a Huszár-, a Simonyi-Semadam- és az első Teleki-kormányban.
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Friedrich kormány tagjai
1919. augusztus 21-én a nemzeti kisebbségek egyenjogúsítását érintő rendeletet bocsátott ki,
amelynek célja ezen kisebbségek számára a nyelvi-kulturális autonómia biztosítása volt.
Bleyer Jakab 1921 januárjában megalapította a „Sonntagsblatt für das deutsche Volk in
Ungarn“-t, amely az ország egyetlen német nyelvű hetilapjaként rövid idő múlva a
magyarországi németek fontos érdek- és jogi képviseleti orgánumává vált.

1923. július 15-én Bleyer Jakab egyesületet alapított „Ungarländischer Deutscher
Volksbildungsverein” (UDV) néven, amelynek haláláig vezetője maradt.
1929-ben folyóiratot alapított „Deutsch-Ungarische Heimatblätter” címmel. Számos
dolgozata jelent meg a szakfolyóiratokban. Az Egyetemes Philologiai Közlönynek
társszerkesztője volt. 1920-tól a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja programjával
nemzetgyűlési, 1926-tól egységespárti országgyűlési képviselő volt. A magyar országgyűlés
1933. május 9-i ülésén Bleyer Jakab keresztény konzervatív képviselőként a magyarországi
német kisebbség érdekeiért szólalt fel.
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Budapesten, 1933. december 5-én hunyt el, sírja a budapesti Új köztemetőben található.(22/11-203).

Főbb művei:
A magyar-hun monda germán elemei (Bp., 1906)
Gottsched hazánkban (Bp., 1909)
Hazánk és a német philologia a 19. sz. elején (Bp., 1910)
Friedrich Schlegel am Bundestage in Frankfurt (München-Leipzig, 1913)
A hazai németség (Bp., 1917)

8

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Budaörs
Nevelési program
I. Bevezetés

A pedagógiai program az Iskola működését érintő alapdokumentum. Többoldalú "szerződés",
amely alapján az érdekelt felek - tantestület, szülők, tanulók - a programban meghatározott
elvek megvalósítását tűzik ki célul. A pedagógiai program széleskörűen, és teljeskörűen fűzi
egybe közösségünk tudását, tapasztalatát és jövőt formáló akaratát. A kiindulás: a célok és
feladatok megfogalmazása, majd a végeredmény: az oktatás, a nevelés színvonalának
"mérése", minősítése egyaránt ezen program alapján történhet. Jelen pedagógiai program 8
évfolyamos képzést vesz alapul. Az oktatás magyar nyelven folyik, a nemzetiségi nyelvet és
irodalmat német nyelven tanítjuk.
Az iskola, a család után a második legfontosabb társadalmi közösség, amely döntő befolyást
gyakorol a felnövekvő gyermekek gondolkodására, világlátására, világnézetére, életpályájára.
Az alapfokú oktatás (6 éves kortól 14 éves korig) a gyermekekkel a legfogékonyabb korban
foglalkozik. A pedagógus néha több időt tölt a gyermekekkel, mint a szülő. Iskolánk ezért
elvárja a pedagógusaitól, hogy szakmailag felkészülten, emberi és etikai értékeket felmutatva,
saját pozitív életpéldájukkal neveljék, oktassák a gondjaikra bízott gyermekeket.
A hatékony oktató-nevelő munka előfeltétele a jó kapcsolat a szülők és a pedagógusok között.
Iskolánk vállalja, hogy nevelési kérdésekben segítséget nyújt a szülőknek. A szülők és
pedagógusok együttes feladata, hogy a gyermekeket megnyerjék és késztessék arra, hogy
szorgalommal, fokozott erőfeszítéssel végezzék munkájukat.
További együttes feladat, hogy a - gyermekek számára olyan fontos - bizalmon és kölcsönös
elfogadáson alapuló szeretetteljes légkör vegye körül a gyermekeket. Tudván azt, hogy a
szabályok emberi kapcsolatok nélküli megkövetelése lázadáshoz vezethetnek, a tanár - diák szülő és egyéb társas kapcsolatok ápolására különös hangsúlyt fektetünk.

I. 1. Az iskola rövid történeti bemutatása, helyzetelemzés
Az iskola 1982-ben épült. A tervrajz szerint 16 + 4 tantermes oktatási intézménynek készült.
Az épületben az 1982/1983-as tanévben - a ma már Illyés Gyula Gimnázium és
Szakközépiskola, és a "volt" 2. sz. Általános Iskola alsó tagozata került elhelyezésre. A
tanulólétszám mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban egyre nőtt. Az új
gimnáziumi épület felépítése tette szükségessé és lehetővé a megnövekedett létszámú 2. sz.
Általános Iskola szétválását.
A 3. sz. Általános Iskola - ma Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola - l988.
szeptemberétől működik önálló általános iskolaként. A tanév kezdetére a gimnázium új
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épülete nem készült el, így öt alsó tagozatos osztály még a 2. sz. Általános Iskolában, két első
osztály pedig ideiglenesen óvodában és a Polgármesteri Hivatal nagytermében kezdte ezt a
tanévet. Az épület teljes birtokbavételére az 1988/1989-es tanév 2. félévében került sor.
Az eddigi vezetés tudatos fejlesztéssel érte el, hogy az iskola német nemzetiségi oktatási
intézmény legyen. A fő cél a német nyelv tanításának a megszervezése volt, ennek
megfelelően alakították ki a német nemzetiségi osztályokat. Az iskola helyzetét és jövőbeni
feladatai döntően meghatározta, hogy 1994-ben a városi önkormányzat az alapító okirat
módosításával német nemzetiségi oktatási intézménynek nyilvánította az iskolát. E feladat
rendkívül összetett és bonyolult, mivel nem egyszerűen csak a német nyelv oktatásáról van
szó, hanem a német kultúra megismertetéséről és hagyományainak ápolásáról.
A nemzetiségi oktatás mellett az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettünk az idegen nyelv
(angol), és a természettudományos tantárgyak emeltszintű oktatására is.
A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – a szakmai alapdokumentum szerint két feladatot lát el, ami egyben két oktatási formát is jelent. Az oktató-nevelő munka két
helyszínen folyik:
- az Iskola téri épületben a nyolc évfolyamos általános iskola működik,
valamint biztosított a német nemzetiségi nyelvoktatás (nyelvoktató forma),
- az Árpád utcai épületben a sajátos nevelési igényű (enyhe és középsúlyos
értelmi fogyatékos) gyermekek nevelése és oktatása folyik.

I. 2. A Bleyer
feltételrendszere

Jakab

Német

Nemzetiségi

Általános

Iskola

I. 2.1. Személyi feltételek
A nevelőtestület tagjai jól felkészült szakemberek, közülük sokan több diplomás
pedagógusok. Többen évek óta kiemelkedő munkát végeznek. Magas szintű pedagógiai
munkát végez a nevelők nagyobb csoportja, közöttük vannak kiemelkedő egyéniségek, akik
mozgatórugói a nevelőtestületnek. A munkaközösség-vezetők szoros kapcsolatot építettek ki
csoportjaikkal. Vannak meghatározó csoportok, akiknek véleménye irányadó a többség
számára.
A tantestület szemléletváltásával, megújulásával, az iskola arculatának kialakításával,
eredményes oktató-nevelő munkájával tovább emelheti rangját az iskolának.
A nevelőtestület munkáját 3 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő könyvtáros, 1 fő iskolapszichológus,
2 fő iskolatitkár, 5 fő pedagógiai asszisztens és rendszergazda segíti.

I. 2. 2. Tárgyi feltételek
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A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Budaörs város lakótelepén épült. Az
épület szinte teljes felújítása megtörtént 2008-ban;
új emelettel történő bővítés,
kicserélték a nyílászárókat,
valamennyi tanteremben kiépült az internet hozzáférés lehetősége
korszerű világítást alakítottak ki,
átfestették az ajtókat, színes az osztálytermek fala
felújították a vizesblokkokat,
a folyosók lábazatot és új burkolatot kaptak.
sportudvarát teljesen felújították
megtörtént az épület teljes akadálymentesítése (lift)
kibővült az ebédlő
megtörtént a nyaktagok felújítása, átépítése is
műfüves focipálya került az udvarra
az udvari kézilabdapálya lefedésre került (fűthető épület)
új játszótérrel bővült az udvar
Az osztálytermek száma huszonnégy, és négy szaktanterem segíti az oktató munkát
- technika terem, oktató konyhával
- kémia-fizika szaktanterem
- informatika terem
- táncterem
- valamint több csoportbontást szolgáló terem.
A testnevelés órák, valamint a sportfoglalkozások színtere a tornacsarnok, valamint az
udvaron lefedett kézilabdapálya. Testnevelés órákon valamennyi tanulócsoportnak lehetősége
van használni.
A tanulásban és olvasás megszerettetésében fontos szerepe van a könyvtárnak, amihez jól
felszerelt olvasóterem tartozik, valamint az itt elhelyezett számítógépek segítségével
lehetőség van az Internet használatára is.
A szaktárgyakhoz kapcsolódó taneszközök beszerzését az ütemtervnek megfelelően
folytattuk, cseréjükre, megújításukra folyamatos lehetőséget biztosítunk.

II. Pedagógiai hitvallásunk
Mottó:

"Félig sem oly fontos az, amit
tanítunk gyermekeinknek, mint az,
hogy’ tanítjuk. - Amit az iskolában
tanultunk, annak legnagyobb
részét elfeledjük, de a hatás
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melyet egy jó oktatási rendszer
szellemi tehetségeinkre gyakorol,
megmarad."
Eötvös József
A mi iskolánk olyan, ahol a gyermekek megszerezhetik a meghatározott általános
műveltséget, megtanulják a demokratikus közösségi élet gyakorlati szerepeit, elsajátítják a
legfontosabb erkölcsi és etikai normákat, önálló ismeretszerzésre válnak képessé,
megismerkednek a modern technikai eszközökkel és információhordozókkal, s megtanulják
azok gyakorlati alkalmazását.

III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,
feladatai, céljai, eszközei, eljárásai
III. 1. Pedagógiai alapelveink
1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek keretében:
 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott
követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük,
 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére
tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban,
 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására
törekszünk:
 tanuló és tanuló,
 tanuló és nevelő,
 szülő és nevelő,
 nevelő és nevelő között.
2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb
pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket
kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.
Ennek érdekében:
 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és
számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető
alapműveltséget nyújt,
 iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a
természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl,
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melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük
formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,
az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű
fejlesztésében látjuk,
fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a
munkának becsülete legyen,
törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni
a rosszat,
törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
normáinak és helyes formáinak kialakítására,
szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk
eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy
mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a
szülőföld iránti szeretetet,
szeretnénk a német nemzetiségi, a nemzeti és a helyi hagyományokat
megismertetni és ápolni iskolánk valamennyi tanulójával,
erősítjük a nemzetiségi identitástudatot.

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván
venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:
 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről,
tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők,
valamint városunk érdeklődő polgárai,
 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található
iskolákkal és közművelődési intézményekkel,
 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi
hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle
városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű
megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen.
4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.
Ennek érdekében
- biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képességkibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt,
illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés
követelményeinek.
5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés
eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
- humánus,
- erkölcsös,
- fegyelmezett,
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-

-

művelt,
kötelességtudó,
érdeklődő, nyitott,
kreatív, alkotó,
becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,
képes a problémák érzékelésére és megoldására,
gyakorlatias,
képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,
jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),
van elképzelése a jövőjét illetően,
becsüli a tudást,
öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban,
ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,
képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni,
képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni
szóban és írásban,
a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,
ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
 a természet, a környezet értékeit,
 más népek értékeit, hagyományait,
 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését
biztosító szabályokat,
ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
formáit és módszereit,
szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
képes szeretetet adni és kapni,
szereti hazáját,
megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
szellemileg és testileg egészséges, edzett,
egészségesen él,
szeret sportolni, mozogni,
megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy a felsorolt tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden
egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.
Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb
diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.
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III. 2. Iskolánk értékrendszere
1. A tudásvágy mint érték
Iskolánk tanulója
· legyen kreatív, fejlett problémamegoldó gondolkodású,
· legyen igénye minél több tudás megszerzésére,
· legyen képes önálló ismeretszerzésre, feldolgozásra.
2. Az erkölcs mint érték
Iskolánk tanulója
· legyen becsületes és megbízható,
· legyen nyílt, őszinte, cselekedeteiért vállalja a felelősséget,
· legyen helyes erkölcsi ítélőképessége,
· ismerje a meglévő emberi értékeket, viselkedésnormákat.
3. Az anyanyelv – német, magyar - tudatos védelme és ápolása
Iskolánk tanulója
· ismerje anyanyelvét, annak fejlődését,
· tanulja meg, hogy az anyanyelv nemzetmegtartó erő,
· tanulja meg, hogy az anyanyelv a kulturális örökségünk és gondolkodásmódunk
hordozója, gondolataink közvetítője,
· kerülje a trágár beszédet, fogalmazzon pontosan és szabatosan,
· tanulja meg, hogy a világos nyelvi, fogalmi gondolkodás, beszéd és írás erkölcsi
kérdés, egyéni felelősség is.
4. Társas viszony (interperszonális értékek)
Iskolánk tanulója(t)
· legyen képes új környezetbe beilleszkedni, a közösség normáit magáévá tenni,
ahhoz alkalmazkodni,
· jellemezze türelem és megértés
· jellemezze a közösség véleményén alapuló reális önismeret, önértékelés,
· legyen igényes a társas kapcsolataira,
· jellemezze a felnőttek tisztelete, az öregek megbecsülése.
5. Az egyén viszonya önmagához
Iskolánk tanulója
· rendelkezzen fejlett esztétikai érzékkel,
· legyen igényes környezetére, külső megjelenésére, munkájának minőségére,
· tudja elviselni a kudarcot, legyen képes a hibákból tanulni,
· értelmezze helyesen a szabadság fogalmát (az iskola neveljen belső fegyelemmel
rendelkező, szabad embereket).
6. Társadalmi és kulturális értékek
Iskolánk tanulója
· szeresse hazáját, ismerje annak múltját, jelenét, cselekvő hazafiság jellemezze,
· munkájában legyen felelősségteljes, kitartó, körültekintő, a nemzet számára is
hasznos,
· tartsa fontosabbnak az örök emberi értékeket a könnyen elveszíthető anyagiaknál,
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· értse és érezze a család, mint a legkisebb társadalmi egység jelentőségét,
fontosságát,
· tartsa tiszteletben a kulturális értékeket,
· ismerje és becsülje meg más népek, nemzetiségek kultúráját, szokásait.
A nemzetiségi osztály(ok) tanulója
ismerje meg a kisebbség történelmét, szellemi és anyagi kultúráját
őrizze a hagyományokat és teremtsen újakat
ismerje meg a kisebbségi jogokat és gyakorolja azokat
vállalja másságát, mutassa meg másoknak is a kisebbség értékeit.
7. A természet világához való viszony
Iskolánk tanulója
· óvja az élet minden formáját, védje az élőlényeket,
· fordítson nagy figyelmet a környezetére és a környezete védelmére,
· legyen képes egészséges életet élni,
. legyen képes elutasítani az egészséget romboló káros hatásokat.
Az értékek rendszerének ismerete nagyon fontos minden diákunk számára. A gyerekek
számára érthetőbb formában megfogalmazva szeretnénk minden tanulónkhoz eljuttatni
ezeket.

III. 3. Az iskola nevelési és oktatási feladatai, célkitűzései,
módszerei és nevelési eljárásai
 Az ezredfordulónak megfelelő természet- és társadalomtudományos műveltségkép
kialakítása tanulóinkban
 Megfelelő, továbbépíthető ismeretekkel, tudással rendelkező tanulók nevelése
 Az ország és lakóhelyünk hagyományait, környezeti értékeit ismerő, tisztelő, ápoló
fiatalok nevelése
 A kompetencia alapú oktatás bevezetésének eredményeként reális önismerettel, énképpel, az alapvető erkölcsi normákkal rendelkező fiatalok nevelése, akik ismerik
képességeiket, lehetőségeiket, céljaikat, tisztában vannak azok elérésének
módszereivel
 Tolerancia kialakítása, konfliktuskezelés technikájának elsajátíttatása
 Hétköznapi tudás alkalmazására, tanulásra való igény kialakítására
 Hatékony, önálló tanulási technikák tudatosítása, a gyermekek felkészítése az
élethosszig tartó tanulásra.
 SNI-s tanulók integrált oktatása, esélyegyenlőség érvényesítése
 Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása
 Széleskörű szabadidős programokat kínálunk
 Egyéni fejlettségi szinthez igazított differenciált ismeretek átadása
 Tanulói önállóság, problémamegoldó képesség fejlesztése
 A tantestület egységes szemléletének kialakítása
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai, eszközei és eljárásai az
intézményi értékrend és alapelvek mentén:
Cél
A kompetencia-alapú
oktatás keretében a
kulcskompetenciák
fejlesztése.
A kulcskompetenciák
fejlesztése tanórai és
tanórán kívüli fejlesztése

Feladat
A kulcskompetenciák az
adott szaktárgyi
fejlesztésén túl, kereszt
tantervi fejlesztései is
bekerüljenek az oktatónevelő munkába.

Az alapműveltség
megszerzése, az
élethosszig tartó tanulás
képességének kialakítása.
A helyi tantervben az
alapműveltség
kialakításánál figyelembe
vesszük a tanulók
meglévő ismereteit,
melyek alapján fontosnak
tartjuk a tudáskülönbségek
tudatos kezelését.
Konstruktív pedagógiai
módszerekkel törekszünk
arra, hogy
a tanulás középpontjába a
tanulók belső értelmező
kereteinek feltárása,
működtetése és
újraalkotása kerüljön.
Fő szempont az önálló
ismeretszerzés utáni igény
kialakítása.
Egyéni fejlettségi szinthez
igazított differenciált
ismeretek átadása
A helyi tantervben az

A meglévő tudásszint
feltárása, összetett,
rendszert alkotó kognitív
struktúrák belső
fejlesztésének segítése, a
kritikai gondolkodás
fejlesztésének beépítése az
órai feladatokba.

Kiemelt feladat: a tananyag
egyéni tanulási utakká való
átalakítása. Az önálló
ismeretszerzés utáni igény

Eszközök és eljárások
Személyközpontú,
személyiségfejlesztő,
konstruktív, interaktív
pedagógiai módszerek
alkalmazása.
A pedagógusok
szemléletváltozásának
segítése, előadások,
konferenciák, műhelyfoglalkozások, hospitálások,
tréningek, tanács-adás,
mentorálás által.
A gyermekek előzetes
ismereteinek,
tudásszintjének,
képességeinek feltárása
diagnosztizáló
módszerekkel, mérési
eredmények összegzése,
egyéni és/vagy csoportos
fejlesztési terv készítése.
SDT szaktárgyi
alkalmazása,
IKT eszközök
készségszintű használata
kooperatív óraszervezés,
Egyéni, páros,
kiscsoportos, kooperatív,
projekttanulási forma

Szaktárgyi versenyek,
tehetséggondozás,
differenciált
képességfejlesztés,
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alapműveltség
kialakításánál figyelembe
vesszük a tanulók egyéni
fejlettségéhez –
mennyiségben és
minőségben – igazodó
ismereteket, jártasságokat,
képességeket és
készségeket. Tartalmi,
mennyiségi és minőségi
differenciálást szolgáló
pedagógiai módszerekkel
törekszünk arra, hogy
a tanulás középpontjába a
tanulók belső értelmező
kereteinek feltárása,
működtetése és
újraalkotása kerüljön.
A tanulásszervezés
struktúrájának átalakítása
A merev órakeretek
átalakítása, átszervezése,
melyben modulok,
projektek, integrált
oktatás, tanórán kívüli
tevékenységek kapnak
helyet.
A pedagógusszerep
átalakulásának
tudatosítása: támogató,
tanulásszervező,
mentoráló/facilitáló szerep
kialakítása.

Partnerség, horizontális
tanulási modell kialakítása
más intézményekkel.
Jó gyakorlatok átvétele.
A hagyományokból
táplálkozó, és a jövőre
koncentráló értékrend
kialakítása intézményi,

kialakítása. Az iskola
elsődleges, kiemelt feladata
a biztos alapkészségek
kialakítása minden
gyereknél.
A tanulók számára annyi és
olyan jellegű
tevékenységre kell
lehetőséget biztosítani,
amennyire az adott
fejlettségi fokán szüksége
van ahhoz, hogy egy-egy
ismeret biztos készséggé
válhasson.

Interaktív tanítási
technikák alkalmazása
IKT eszközök, kooperatív
óraszervezés,
Egyéni, páros,
kiscsoportos, kooperatív,
tanulásszervezési módok,
módszerek.

Az új struktúra alapján a
tanmenetek átgondolása,
átalakítása

Egyéni, differenciált
tanmenetek
műveltségterületi szinten,
szakmai műhelyfoglalkozások. Egy osztályban
tanítók összehangolt
pedagógiai munkája.

A pedagógusok szemléletváltásának segítése, támogató, fejlesztő „mag”
létrehozása.
Különböző fejlesztési
területeken a legkiválóbbakból álló fejlesztőcsoportok létrehozása.
Információszerzés,
továbbítás, beépítése a
hétköznapi gyakorlatba.
Adaptáció.
A személyes és szociális
kompetenciák fejlesztése.
Az egészséges és
környezettudatos életmód

A pedagógusok szemléletváltozásának segítése,
előadások, konferenciák,
műhelyfoglalkozások,
hospitálások, tréningek
tanácsadás, mentorálás
által.
Intézmények látogatása,
hospitálás,
partnerkapcsolatok
felvétele.
Közösségi foglalkozások,
iskolán kívüli
tevékenységek, szakkörök,
mindennapos testnevelés,
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csoportos és személyi
kialakítása.
szinten.
Az intézmény meglévő
hagyományainak ápolása.
A jövő iskoláját szolgáló
új értékrend kialakítása.
Szabad, önállóan
gondolkodó egyéniségek
nevelése, akik mély
önismerettel rendelkeznek,
képesek a másokkal való
együttműködésre,
konfliktusaik kezelésére,
problémáik megoldására,
a másság elfogadására. Az
álláspontjukat meg tudják
fogalmazni, kézenfekvő
számukra a kötelességek
betartása, jogaik
gyakorlása.

drámaórák, művészeti
nevelés, erdei iskolák
iskolai táborok,
egészségnevelési program.

III. 3. 1. Az iskolai célok teljesülése szempontjából fontos kritériumok
Elért eredményeink megtartásának színterei:
TAMOP 3.1.4 pályázatban elért eredményeink 5 év fenntartási kötelezettségen túl, hosszú
távú fenntartás a cél.
 Egységes módszertani
kultúra (belső továbbképzések, hospitálások,
tapasztalatcserék)
 Tanulást segítő kompetencia alapú tanterv és tanmenetek megtartása,
továbbfejlesztése
 Tevékenységközpontúság
 Gyermekközpontú szemlélet
 Az már meglévő és az újonnan fejlesztett pedagógiai projektjeink, moduljaink
beépítése és továbbfejlesztése
Elért eredményeink megőrzését értéknek tekintjük, ha:
 a tanulók jól érzik magukat az iskolában, s azt kifejezésre juttatják ( elégedettségi
vizsgálat, iskolai rendezvények látogatottsága, tanulói részvétel a szabadidős programok
szervezésében, stb.),
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 a tanulói hiányzások legalább 95%-a igazolt mulasztás,
 a tanulók magatartás és szorgalom minősítésének átlaga közelít a jóhoz
 ha az iskolában, és az iskolán kívül egyaránt kulturáltan viselkednek diákjaink, s ezt a
külső környezet észleli ( pozitív visszajelzések, elégedettségi vizsgálatok),
 tanulóink motiváltak, képesek a tanulásra, tanulmányi eredményük adottságaiknak,
képességeiknek megfelelő,
 a tanulók minimum 95 %-a megfelel a tantervi követelményeknek,
 a szakaszonkénti diagnosztikus vizsgák eredménye megfelel a tanulók tanulmányi
eredményének,
 a továbbtanulási arány megközelíti a 100 % - ot.
 ha tanulóink szívesen sportolnak, aktívan vesznek részt sportrendezvényeken az
egészséges életmód szabályait elfogadják, s megpróbálják betartani ismerik a drog, az
alkohol és a cigaretta káros hatásait, elítélik, visszautasítják ezek használatát.
 ha a szülők elégedettsége pozitív marad, illetve még pozitívabbá válik az iskola oktatónevelő munkáját illetően
 ha a pedagógusok jól érzik magukat az iskolában, s magukénak érzik azt (szívesen töltik
szabadidejük egy részét közösen, elégedettségi vizsgálatok).

III. 3. 2. Az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre
irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

1. Szokások kialakítását
célzó, beidegző
módszerek.

2. Magatartási modellek

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

- Tények és jelenségek

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

bemutatása.
- Műalkotások bemutatása.
- A nevelő személyes
példamutatása.
3. Tudatosítás (meggyőződés - Magyarázat, beszélgetés.
kialakítása).
- A tanulók önálló elemző
munkája.

közösség tevékenységében.
- A követendő egyéni és
csoportos minták kiemelése
a közösségi életből.
- Felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról.
- Vita.

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat
sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencvenöt százaléka a nyolcadik
évfolyam végén:
 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy
tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei
alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében
megfogalmazott követelményeknek.)
 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek
a későbbiekben megfeleljen,
 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,
 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.

III. 4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai
1.

A pedagógusok alapvető feladatai
-

A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői
utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.

-

Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét)
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.

-

Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.

-

Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.

-

A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes
megtartása.

-

Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek
munkájában.

az
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2.

3.

4.

-

Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.

-

A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.

-

A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.

-

Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.

-

A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.

A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
-

Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.

-

A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése
(tanmenetek, éves programok).

-

Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.

-

A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon

-

Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon

-

A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő
módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.

-

A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási
órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon.

-

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a
tanítási órákon.

-

A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.

A tehetséges tanulók gondozása
-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók
részére.

-

Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok
önálló szervezése, segítség a szervezésben.

-

Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.

-

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
belüli versenyekre, vetélkedőkre stb.

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése
-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.
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5.

6.

7.

8.

-

A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.

-

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.

-

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók felkészítésének segítése javító vagy osztályozó vizsgára.

-

Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel
küzdő tanulók körében.

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
-

Szabadidős programok szervezhetők iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).

-

Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi
ünnepség).

-

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.

-

A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös)
programok.

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
-

Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.

-

Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a
programok szervezésében, részvétel a programokon.

-

Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben,
részvétel a kirándulásokon, táborokon.

Munkafegyelem, a munkához való viszony
-

A munkaköri kötelességek teljesítése.

-

Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.

-

Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.

-

Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében
-

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.

-

Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
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9.

10.

11.

12.

13.

-

Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.

-

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
-

Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel.

-

Továbbképzéseken való részvétel.

-

A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.

-

Publikációk szakmai
kiadványokban.

(pedagógiai,

szaktárgyi)

témákról

folyóiratokban,

Az iskolai munka feltételeinek javítása
-

Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.

-

Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.

-

Az iskolai alapítvány működésének segítése.

-

Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása
(innováció).

-

Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.

-

Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában
-

Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.

-

Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.

-

Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

Aktív részvétel a tantestület életében
-

A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.

-

Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, a szervezés segítése.

-

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.

Az iskola képviselete
-

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.

-

Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.

-

Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről
a helyi médiában.

-

Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
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14.

15.

-

Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.

-

A település rendezvényein, eseményein való részvétel.

-

Lehetőség szerinti részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális,
sport, stb. életében, civil szervezeteiben.

A vezetői feladatok ellátása
-

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.

-

Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.

-

A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus
kollégákkal
-

A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.

-

Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a
tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé.

-

Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.

-

Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a
pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok
elfogadása).

III. 5. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
Az osztályfőnök feladatai
-

Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.

-

Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.

-

Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend
kialakítást és elfogadását.

-

Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.

-

Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.

-

Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.

-

Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.

-

Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.
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-

Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.

-

Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább
havonta – tájékoztatja a szülőket.

-

A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal
írásban értesíti.

-

Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.

-

Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.

-

A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.

-

Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.

-

A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.

-

Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.

-

Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.

-

Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai
munkáját.

-

Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.

-

Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.

-

Az iskolaorvosi szolgálattal együttműködve, figyelemmel kíséri a tanulók egészségi
állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket. (pl. tartós
betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).

-

Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.

-

Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára.

-

Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész
tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.

-

A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.

-

Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az
osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban
előírt rendelkezések alapján jár el.

-

A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat,
azokra előre felkészül.

-

Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.

-

A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.
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Elkészíti az osztályfőnöki
osztályfőnöki tanmenet).

-

Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.

-

Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.

-

Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.

-

Kitölti és vezeti a KRÉTA osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és
szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról.

-

Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.

-

Figyelemmel kíséri
szakszerűségét.

az

munka éves

osztály

tervezetét (osztályfőnöki

tantermének

gondozottságát

és

munkaterv,

pedagógiai

Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv
- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.
- Osztályfőnöki tanmenet a felső tagozaton (az osztályfőnöki órák éves terve).
- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.
- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői
értekezletek tervezett témái.
- Az osztály diákközösségének vezetői.
- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.
b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.
- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.

Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
- Tanulók száma, ebből leány
- Állami nevelt (gondozott)
- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló
- Sajátos nevelési igényű tanuló
- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló
- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul
- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (egyéni tanrend)
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Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók
Más településről bejáró tanuló
Nem magyar állampolgár
Évfolyamismétlő

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
- Tanulók száma
- Osztályozott tanulók száma és aránya
- Osztályozatlan tanulók száma és aránya
- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga
- Az osztály tanulmányi átlaga
- Kitűnő tanulók száma és aránya
- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén
- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén
- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén
- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya
- A bukások száma tantárgyanként
- A lemorzsolódással veszélyeztetett (közepes szint alatti tanulmányi átlageredmény,
1,1 mértékű romló tanulmányi átlageredmény) tanulók száma
- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei
- Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az
elért helyezések)
- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma
és az elért helyezések)
- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői
 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar,
matematika)
 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján
 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma
és aránya
 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók
száma és aránya
 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók
száma és aránya
 Továbbtanulás iskolatípusok szerint
 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya
 Technikumba felvett tanulók száma és aránya
 Szakképző iskolába felvett tanulók száma és aránya
 Egyik felsoroltba sem felvett tanulók száma és aránya
A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési
szempontjai az első félév és a tanév végén:
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-

Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új
tanulók, távozók).
Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális
elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi
munka).
A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).
Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.
Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók).
A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények
felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel).
A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a
szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).
Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat:
 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek?

Az osztályfőnöki órák témái
Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki
óráin
- A házirend szabályainak megbeszélése.
- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.
- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.
- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.
- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.
- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek
megbeszélése.
- A kerékpáros közlekedés szabályai.
Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és
kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a
szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vételével.
- Az internet káros hatásai. (esetleg szakemberek bevonásával)
- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja.
- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati
elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vétele.
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Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév
végén.
Megemlékezés az Aradi Vértanúkról, a Magyar Kultúra Napjáról, a Költészet
Napjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.
Osztálykirándulás előkészítése.

Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként:
5. évfolyam
Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is
tanulni kell. Nehéz és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban.
Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. Ami
érdekel, amit szívesen csinálok.
Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. Szokás,
szenvedély.
Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör
megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása.
Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk egészségesen.
Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes
felhasználásáról.
Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb
összefüggései.
Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás illemtana:
színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand.
Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése.
Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban
(hétköznapok, ünnepek).
Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. Az
egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása.
Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen.
Tömegközlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek.
Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és
vidéki közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés
szabályait!
6. évfolyam
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Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás,
emlékezet. Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás.
Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt, és
az egyéb szellemi képességeket!
Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes
adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és
szenvedély: jó és rossz szokásaink.
Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a
helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként való
elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem
kialakulásában!
Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra,
mentálhigiénia. Növekszem, változom.
Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó
jellemzőit! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit.
Tananyag: Tudni illik Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás.
Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság.
Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete.
Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi érés,
nemi higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban.
Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az
egészséges élet alapfeltétele!
Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak
bővítése. Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés
(országúti, vasúti, városi).
Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár biztonsági
felszereléseit!
7. évfolyam
Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód
testkultúra, mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és a
médiák. A reklám hatása.
Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros
szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról!
Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum,
képességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik,
örömök, félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések.
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Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői örököltek,
mások megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem alakulásában!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség,
számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés.
Képesség és teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi
szempontjai. Munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az
átképzés. Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör,
képesítés, képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban
dolgozni, testi erőt kifejteni, technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben dolgozni,
szellemi munkát végezni stb.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes
munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség
állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat.
Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a pályaválasztásban.
Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai.
Veszélyhelyzetek kialakulása.
Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a
KRESZ szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút,
főútvonal!
Tananyag: Tudni illik Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana.
Hogyan? Miről? Kamaszszerelem.
Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása.
8. évfolyam
Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat
önmagamról és másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat,
énideál, értékek. Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem,
akaraterő, felelősség. Különbözőségek és hasonlóságok. A másik egyediségének,
másságának elismerése, tisztelete. A másik megismerése. Kommunikáció. Vitatkozás,
versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs,
világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség, kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság,
önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember, mint értékelő lény. Az értékelés
szempontjai. Az értékelés nehézségei. A legfontosabbnak tartott értékek. Az ember, mint
erkölcsi lény. Választás és döntés, szándék és tett. A rossz, a hibázás és a bűn. Az
erkölcsös cselekedet (jót jól). Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy,
szükséglet, lehetőség, igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és
viselkedés. Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői.
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Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett!
Legyen képes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az
értékek felismerésére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra,
mások józan, igazságos megítélésére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási
lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen
képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó mozgatókat!
Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit!
Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli
gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás,
kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és teljesítmény
összefüggése. Az önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai. A munkahelyi
ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Megbeszélés,
vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka.
Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a
testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes
munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség
állapotát, az átképzés szükségességét.
Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák
megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás
leírások. Pályaszintek, egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság,
továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások.
Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése, elemzése. Érdeklődés,
érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési területek: Szabadban dolgozni,
növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni. testi erőt kifejteni,
formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni. Technikai feladatokat
ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta környezetben
dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékekkel dolgozni, építőiparban,
laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a
pályaválasztásban. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok
támogatása.
Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok
szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban.
Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk
kapcsolata, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés.
Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett,
segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti,
vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni!
Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően
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A tanulást is tanulni kell
Tanulást segítő tevékenységek
Egészséges életrend
A helyes napirend kialakítása
A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége
Ünnep a családban
Az ünnepek szerepe az emberek életében
Ismerem-e önmagam?
A megismerés forrásai
Baráti kapcsolatok
Részvétel a házi munkában
A nyári szünidő tervezése
A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás
Fiúk és lányok barátsága
A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság
Igazmondás, hazugság
A serdülők biológiai és higiéniai problémái
Fejlesztő játékok tanulása
Tudni illik, hogy mi illik
Illemtan a gyakorlatban
Lakásunk kultúrája
Pályaválasztásra készülünk
Önállóság a tanulásban
Konfliktusok az osztályban
Igaz barátok az osztályban
A kulturált magatartás szabályai
Viselkedés ünnepi alkalmakkor
Bírálat, önbírálat
A család funkciói
Konfliktus a családban
Fizikai és szellemi munka
A pénz szerepe életünkben
Ápolt, divatos megjelenés
Hogyan rendezném be otthonomat?
A vendéglátás illemtana
A határainkon túl élő magyarság
Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban
Az étkezési kultúra
Az iskolaválasztás gondja
A család pályaválasztási elképzelései
Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában
Törekvés a harmonikus életre
Jövőnkre készülünk
Harcban önmagunkkal
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Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban
Ügyintézés a mindennapokban
Barátság, szerelem, szexualitás
Házasság és család, a felbomló család
Hétköznapok és ünnepek a családban
Korunk jellemző betegségei
A fiatalkori bűnözés
A hivatalos helyen való viselkedés illemtana
Különféle tanulási módszerek
A jó időbeosztás, a helyes napirend
Közösségfejlesztő játékok
A kulturált viselkedés alapjai, illem
Ismerős, haver, barát
Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása
Árulkodás, becsület, "betyárbecsület"
Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség
Közlekedési szabályok, utazási illemtan
Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése
Megjelenés, öltözködés
A sport szerepe az egészséges fejlődésben
Helyem a családban, szüleink tisztelete
Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás
Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása)
Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye
A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása
Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége
Iskolai hagyományok megismerés
Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek.
Szerelem és házasság
Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink.
Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése
Családi hagyományok, ünnepek
A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia
Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési
eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen
A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése
Megélhetés, gazdálkodás, jólét
Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága
Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink
Helyünk Európában
Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások
Az információszerzés lehetőségei
Családi munkamegosztás, segítés otthon
A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás
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Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás,
tánc, képzőművészet stb.)
Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása
Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása

IV. A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel
kapcsolatos pedagógiai feladatok
IV. 1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A tanulók erkölcsi nevelése. Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése,
tudatosítása és meggyőződéssé alakítása (szociális kompetenciák).
2. A tanulók értelmi nevelése. Az értelmi képességek, illetve az önálló
ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ
megismerésére való törekvés igényének kialakítása (hatékony, önálló tanulás
kompetenciájának fejlesztése).
3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Az emberi
együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának
tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása (szociális kompetenciák). A
kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása, a vita-kultúra kialakítása
(anyanyelvi kommunikáció).
4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. Az élő és élettelen környezet
jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és
aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
5. A tanulók akarati nevelése. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének
kibontakoztatására vonatkozó igény kialakítása. A kitartás, a szorgalom, a
céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
6. A tanulók nemzeti, német nemzetiségi nevelése. A szülőhely és a haza múltjának
és jelenének megismertetése. A nemzeti - nemzetiségi hagyományok, a nemzeti
kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A
hazaszeretet érzésének elmélyítése (szociális és állampolgári kompetenciák).
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7. A tanulók állampolgári nevelése. Az alapvető állampolgári jogok – kisebbségi
jogok -, és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi
jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az
iskolai (nemzetiségi programokon való részvétel a nem nemzetiségi oktatásban
résztvevő tanulók számára) és a helyi közéletben való részvételre (állampolgári
kompetencia).
8. A tanulók munkára nevelése. Az emberek által végzett munka fontosságának
tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló
tevékenységek
gyakoroltatása
(kezdeményezőképesség
és
vállalkozói
kompetencia).
9. A tanulók testi/egészséges életmódra történő nevelése. A tanulók testi
képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett
személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem
fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
Az eredményes munka feltétele, hogy a pedagógus maga is rendelkezzen közösségi
vonásokkal, és ezáltal alkalmas legyen a személyiségfejlesztéssel járó feladatok elvégzésére,
valamint tudatosan mutasson példát szakmai felkészültségből, korrektségből, emberségből.

IV. 2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. Az
iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez)
kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos,
tervszerű nevelői fejlesztése.
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek
fejlesztésében. A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk
kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm - a
felnőttek elvárásainak megfelelni akaró - személyiségének lassú átalakulásától az
autonóm - önmagát értékelni és irányítani képes - személyiséggé válásig.
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3. Az önkormányzás képességének kialakítása. A tanulói közösségek fejlesztése
során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak
maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek,
illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. A tanulói közösségeket
irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének
tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által
történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által
szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott
a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz
tapasztalatokat gyűjthetnek.

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. A tanulói közösségre
jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és
tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása (identitástudat).

IV. 3. A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak
megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti
formák
1. A tanulói személyiség fejlesztésének egyik legfontosabb színtere a hosszabb tanításitanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek
a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is
tartsuk.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük
azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók
tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják.
c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis
az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a
legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és
az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. E feladat megoldását a tanítási
órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák segítik:
 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni
képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál,
ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.
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A kompetencia alapú oktatása bevezetésével tudatosabbá válik a gyermekek szociális
kompetenciájának fejlesztése.
A különböző tanulásszervezési eljárások (kooperatív csoportmunka, projektpedagógiai,
probléma alapú tanulás) alkalmazása minden kolléga munkájában megtalálható, így nem csak
személyhez és tantárgyhoz kötődik egy-egy módszer, hanem az egész iskola jellemzője.
Így a gyermekek hatékony és aktív személyiségfejlesztésben részesülnek.

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli
tevékenységek segítik:
a) Hagyományőrző tevékenységek
 Fontos feladat az iskola névadójának, Bleyer Jakab emlékének ápolása. Ezt
szolgálja az évenkénti megemlékezés a névadó születésnapjáról, és halálának
évfordulójáról.
 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő
alkalmakkor: Bleyer Jakab születése alkalmából, 1956. október 23. emlékére,
1848-as szabadságharc emlékére március 15-én, karácsonykor, illetve a 8.
osztályosok ballagásakor.
 Minden tanévben - nemzetiségi iskolaként – valamennyi nemzetiségi
rendezvényen való részvétel (Márton-nap, Tavaszi Ifjúsági Nemzetiségi Napok,
stb.)
 Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak az Aradi Vértanúk
Emléknapján, a Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak, a Holokauszt
áldozatainak emléknapján, a Magyar Kultúra Napján, a Költészet Napján, a Föld
napján és a Nemzeti Összetartozás Napján.
 Karácsonyi és Húsvéti kézműves foglalkozások, Halloween Party
b.)

Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a
tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában
diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 4-8.
osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja.
A diákönkormányzat tevékenységét az intézmény vezetője által megbízott nevelő
segíti.

c.)

Diákétkeztetés. A tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna)
részesülhetnek.

d.)

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, képesség-kibontakoztató felkészítés
és integrációs felkészítés
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Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán
kívüli tehetséggondozó
és felzárkóztató foglalkozások segítik.
 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk.
 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére
képesség-fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika
tantárgyakból. 1-7. évfolyamon tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
 Nyelvvizsga lehetőség – ELTE Origo Nyelvi Centrum – Junior Nyelvvizsga (a
vizsga díját a szülőnek vállalnia kell). A vizsga 3 részből áll, írásbeli, hallásértés,
szóbeli - a vizsgán 6. illetve 7. évfolyamos diákok vehetnek részt.
Nyolcadik évfolyam végén B1 német próbanyelvvizsga (ÖSD Zertifikat B1) és
angol B1 nyelvvizsga lehetőségét kínáljuk fel tanulóinknak, melyek célja, hogy
objektív képet adjon a diákoknak, a szülőnek, a pedagógusnak a gyerekek
haladásáról, pillanatnyi nyelvi tudásáról (a vizsga díját a szülőnek vállalnia kell).
e) Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.
Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak
ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók
- egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,
- fejlődésének elősegítése,
- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.
Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató
felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy
csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben.
A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása,
tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program
alkalmazásával történik.
f.)

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója. Az iskolai
sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók testedzését,
valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli
sportversenyekre.

g.) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek nemzetiségiek,
művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös
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érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az
iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola
dolgozója.
h.) Versenyek, vetélkedő, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (nemzetiségi, szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők,
melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. Részt veszünk a Bolyai
Matematika és Magyar, valamit a Zrínyi Matematika Verseny megyei fordulójának
lebonyolításában. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való
részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók
felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a
szaktanárok végzik.
i.) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi
követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a
tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A
projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy
több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során –
elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása
történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló
közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet
(projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója
zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a téma napok, amelyek az
egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel,
iskolánk névadójával, nemzeti összetartozással (Határtalanul!) illetve a nemzetiségi
honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, egy
hetes) témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai
munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák meg.

j.)

Partnerkapcsolat – Eschwege cserediák program; Texasi vendégtanárok látogatása;
közvetlen kapcsolat a Diósdi International School of Budapest amerikai iskolával. Egy
nyelv tanulása során a legfontosabb, hogy az ne csak elvi síkon mozgó dolog
maradjon, hanem legyen lehetőség a tanultakat gyakorlatban is használni, kipróbálni.
Iskolánkban régóta és igen intenzíven folyik a német nemzetiségi nyelv oktatása, s
ezen keresztül egy világnyelv elsajátítása is. A partnerkapcsolat létrehozását az
alábbiak motiválták:
1. Legyen lehetőségük a tanulóknak a már megszerzett tudásukat szóban, írásban
használni, s ezáltal megélni, hogy voltaképp mit jelent a nemzetiségi német
nyelv (az anyanyelv) tudása.
2. A partnerkapcsolat által legyen lehetőségük arra, hogy a német és angol nyelvi
kultúrát, népet, országot, szokásokat és embereket megismerjék, s ezáltal még
nyitottabbak, érdeklődőbbek, toleránsabbak legyenek a „másság” iránt.
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k.)

Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői az osztályok számára tanulmányi
kirándulást szervezhetnek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. (A kirándulás egyéb pontjait az
SZMSZ szabályozza.) Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű –
gyermekei is részt tudjanak venni.
A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők
biztonságos utaztatása érdekében a szervezéssel vagy a szállítással foglalkozó cégektől
minden eseten előzetesen írásbeli nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a szolgáltatás
személyi és tárgyi feltételei megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak: a
gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és érvényes műszaki vizsgával
rendelkezik. Az utazásnak minden nap 23 óráig be kell fejeződnie, amennyiben ez
nem lehetséges, a sofőrök pihenése érdekében, az utazást meg kell szakítani, és a 23
óra – hajnali 4 óra közötti időszakban – a gépjárművezetők pihenéséről gondoskodni
kell ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják.
Az utazást szervező pedagógus köteles az intézményvezető helyetteseken keresztül az
intézményvezetőt tájékoztatni a következő adatokról (írásban leadni): utazás és szállás
helyszíne (úti cél, útvonal), indulás és érkezés helye és várható ideje, pontos utas lista
(gyerekek, felnőttek), a tanuló törvényes képviselőjének elérhetősége.
Rendelkezések betartásáért minden esetben a kísérő pedagógusok a felelősek, az
utazáson részt vevő önkéntes kísérők a pedagógusokat nem helyettesíthetik, a
vonatkozó rendelkezések betartásáért nem vonhatók felelősségre.

l.)

Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítésén felüli ismeretbővítést
segíthetik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül
tartó erdei iskolai foglalkozások. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Erdei iskola akkor
szervezhető tanítási idő alatt, ha a szülők legalább 80%-a vállalja, hogy gyermeke
részt vehet a programon. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű –
gyermekei is részt tudjanak venni.

m.)

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egyegy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett
csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a
pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a
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programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban
halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
n.)

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők
anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák,
kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos
rendezvények stb.). Szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek
minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb
szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos
helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.

o.) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti. (Részletesen lásd. az SZMSZ Könyvtári
Szabályzatában.

V. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos

pedagógiai tevékenység helyi rendje
Minden tanuló egyéniség, képességstruktúrája, személyisége összetett. Többségük az egyes
területeken eltérő fejlettségi szinten áll, de ez az eltérés még a normál övezetbe tartozik, nem
igényel különleges bánásmódot. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátása, szélsőségesen
eltérő képességeikhez, viselkedésükhöz való viszonyulás magas színvonalú felkészülést
igényel a pedagógusoktól. Az így kidolgozott módszerek, hatékonyan segítik minden tanuló
egyéni sajátosságának megismerését, a hozzájuk való megfelelő viszonyulást.
V.1. Egységes célok
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében is érvényesek a többségi csoportnál alkalmazott
útmutatások. Hangsúlyosan a következő szempontok kerülnek előtérbe:
- A tanulók személyiségének megismerése, megértése, elfogadása, egyéni képességeik korai
felismerése, folyamatos segítésük.
- Kiemelten fontosnak tartjuk az egész személyiség harmonikus fejlesztését, az érzelmi
nevelést.
- Arra neveljük a gyerekeket, hogy egymást elfogadják, megértsék, segítsék társaikat,
legyenek képesek felismerni egymás értékeit.
- A tanulókkal megpróbáljuk megértetni és elfogadtatni, hogy különböző területeken eltérő
szinten képesek teljesíteni.
- Olyan iskolai légkört teremtünk, ahol a gyerekek jól érzik magukat.
- Tanórán változatos pedagógiai módszerek alkalmazunk.
- Sokszínű tanórán kívüli programokkal a különböző képességek kibontakoztatását segítjük.
V.2. Személyi és tárgyi feltételek
Személyi feltételek
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátását segítő szakemberek az intézményben:
2 fejlesztő-gyógypedagógus, 1 fejlesztőpedagógus, 3 utazó logopédus, 1 pszichológus, 1
gyermekvédelmi felelős.
Tárgyi feltételek (speciálisan felszerelt termek)
2 gyógypedagógusi fejlesztő szoba
1 pszichológusi szoba
1 logopédiai szoba
V.3. Folyamatterv
- Az elsősöket év elején csoportos mérésekkel vizsgáljuk. (Logopédus, fejlesztőpedagógus,
pszichológus közreműködésével.) A mérések adatai és a pedagógusok megfigyelései alapján
felismerhetjük a csoportra jellemző tendenciákat, az egyéni különbségeket, lemaradást,
tehetségvonásokat.
- Az osztályban tanító pedagógusok, a speciális pedagógusokkal megtervezik a tanulók
differenciált ellátását.
- Szükség esetén a szülővel egyetértve a szakszolgálati intézményekbe utaljuk a tanulót,
szakvélemény, vagy szakmai segítség céljából
-A szakértői véleménnyel rendelkező tanulók ellátását a szakszolgálat javaslata alapján
tervezzük meg.
V.4. A speciális feladatellátásból adódó elvárások az intézmény pedagógusaival
szemben:
- törekedjen a tanulók speciális szükségleteinek megismerésére
- toleránsan viselkedjen tanítványai eltérő adottságaival szemben
- alkalmazzon olyan módszereket, melyek a tanulók egyéni képességeihez igazodnak
- az értékelés során legyen tekintettel az egyéni adottságokra
- folyamatosan tartsanak kapcsolatot egymással a gyermekfejlesztésében résztvevő
pedagógusok, speciális szakemberek
A szülőkkel szemben:
- fogadja el gyermeke különbözőségét
- gyermeke egyéni szükségleteiből adódó feladatait lássa el
- biztosítsa a differenciáló foglalkozásokon való részvételt, felszerelést
- rendszeresen informálódjon személyesen is gyermeke fejlődéséről
A tanulókkal szemben:
- a tőle elvárható legmagasabb színvonalon lássa el feladatait
- jelenjen meg a speciális foglalkozásokon, használja ki a tanulószoba, napközi adta
lehetőségeket
V.5. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
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A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását az iskolánk alapdokumentuma szerint látja el:
Törekszünk, hogy iskolánkban a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján integráltan
nevelhető tanulók osztályonkénti létszáma ne haladja meg az osztálylétszám 10 %-át. A
sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése, együtt fejlesztése minden tanórára és
foglalkozásra kiterjed.
SNI tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei
Lehetőség szerint a többségi tantervi követelményeknek való megfelelés. Szükség esetén az
SNI tanulókra kidolgozott követelményrendszert alkalmazzuk.
- A részképesség zavarok tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése
gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli a területileg
illetékes tanulási képességeket vizsgáló szakértői rehabilitációs bizottság szakvéleményének
figyelembe vételével.
- A rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése terápiás megsegítéssel, egyéni
fejlesztési terv alapján történik.
- A fejlesztendő részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni kell
indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata
alapján az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés
lehetőségét.

V.6. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátása
Célok:
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók speciális szükségleteinek
felismerése,
- megelőzés,
- a lemaradást mutató területek fejlesztése, adaptív, az egész személyiségre ható segítés
A fejlesztő foglalkozások szervezése
Fejlesztésbe vonás:
a. Szakvélemény alapján,
b. Csoportos és egyéni mérések, szűrések alapján
c. Az osztályban tanító pedagógus jelzése alapján, (Amennyiben várhatóan néhány hónapnál
tovább szükséges a segítség, szakvéleményt kérünk)
Tartalma:
a. Speciális képességfejlesztő modulok
b. Tantárgyi megsegítés, gyakorlás, újratanítás más modalitásokon keresztül
c. Személyiségfejlesztő programok, tréningek
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V.7. A beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermekeket az illetékes
egészségügyi és speciális pedagógiai szakellátásra irányítjuk. A későbbiekben a vizsgálati
eredményektől és javaslatoktól függően döntünk további iskolai foglalkoztatásuk
megszervezéséről: esetfeljegyzések, családi háttérelemzés készítése, esetmegbeszélések
szervezése szülők bevonásával, a Pedagógiai szakszolgálatok segítségének megkérése, s
végső esetben a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhatóság bevonása.

V.8. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
Cél:
Az intézményünkbe bekerülő tanulók képességeinek feltárása, folyamatos figyelemmel
kísérése és fejlesztése. Az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes tanulók
felismerése, képességeiknek kibontakoztatása, fejlesztése.
Fejlesztendő kompetenciaterületek:


Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia területén:
Egyéni tervkészítés, megméretés, kockázat felvállalása (versenyek),
 Digitális kompetencia területén:
Önálló információkeresés Interneten (előadások készítése, újságszerkesztés)
 Szociális és állampolgári kompetenciák területén:
Közjó iránti elkötelezettség, csoportmunkában konfliktus megoldási készség
 Önálló tanulás
Saját tanulás megtervezésének, megszervezésének képessége
Feladat:
A feltárt képességek alapján minden, a gyerekkel foglalkozó pedagógus végezzen tudatos
fejlesztő munkát. A nevelők tevékenységeken keresztül tájékozódjanak a tanulók
képességeinek szintjéről minden hozzájuk kerülő új tanulónál, tanulócsoportnál.










az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a tehetséggondozó foglalkozások;
az iskolai sportkör;
a szakkörök;
versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);
a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
a továbbtanulás segítése.
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V.9. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
1. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:
a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő
célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése.
Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,
a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.
b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető
feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen
belül feladatai közé tartozik különösen:







a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,
családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében,
a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,
segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,
a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását
kezdeményezi,
tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.
c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését
veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit
az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni,
megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és
ifjúságvédelem területén:
 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,
 meg kell keresni a problémák okait,
 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,
 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek
.
d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk
együttműködik a területileg illetékes:
 Pedagógiai Szakszolgálattal nevelési tanácsadóval,
 Gyermekjóléti Szolgálattal,
 Családsegítő szolgálattal, Gyámhivatallal,
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 Polgármesteri Hivatallal,
 Gyermekorvossal,
 továbbá a gyermekvédelemben
egyházakkal, alapítványokkal.

résztvevő

társadalmi

szervezetekkel,

e) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:














a felzárkóztató foglalkozások,
képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés,
a tehetséggondozó foglalkozások,
az indulási hátrányok csökkentése,
a differenciált oktatás és képességfejlesztés,
a pályaválasztás segítése,
a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
a családi életre történő nevelés,
a napközis és a tanulószobai foglalkozások,
az iskolai étkezési lehetőségek,
az egészségügyi szűrővizsgálatok,
a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok),
 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás),
 a szülőkkel való együttműködés,
 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

V.10. Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek
szolgálják:










az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a felzárkóztató órák;
az egész napos iskolai-nevelés oktatás
a diákétkeztetés;
a felzárkóztató foglalkozások;
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata, tartós tankönyvek kölcsönzése;
a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;
a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;
a családlátogatások;
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a továbbtanulás irányítása, segítése;
az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége;
tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatás;
szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak
érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben
részesüljenek.

VI. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok
VI. 1. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei,
kapcsolattartásának formái
Az iskola közösségeinek együttműködése
Az intézmény vezetősége és a nevelőtestület együttműködése
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető segítségével
a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. Az együttműködés fórumai:
- a vezetőség ülései,
- az iskolavezetőség ülései,
- a különböző értekezletek,
- megbeszélések,
3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
4. A vezetőség az aktuális feladatokról a tanári helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, valamint
írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
5. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
ülés döntéseiről, határozatairól,
- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
vezetőség, az iskolavezetőség (az intézményvezetői tanács) felé.
6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaközösség vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az vezetőséggel, az
iskola vezetőségével.

A szakmai munkaközösségek együttműködése
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
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tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
- iskolán kívüli továbbképzések,
- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
intézmény vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök
tájékoztatják:
- az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén
és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a KRÉTA naplón keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az intézményvezetőjéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez,
a diákönkormányzathoz.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel.

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon.
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán
kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);
- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;
- sportélet;
- túrák, kirándulások szervezése;
- kulturális, szabadidős programok szervezése;
- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap).
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5. Ezekben a kérdésekben
- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az
osztályfőnököknek ki kell kérniük;
- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének
összeállítása előtt az intézményvezetőnek ki kell kérnie.
6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a
diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a
nevelőtestület és az intézményvezető felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott
rendelkezéseinek elfogadása előtt,
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
- a házirend elfogadása előtt.
8. A diákönkormányzatot az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más külső
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a
diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.
9. Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés
előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének
teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője.

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az intézmény vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az intézményvezető legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai
vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Egyéni megbeszélések
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről,
tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez;
valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a
pedagógus között.
b) Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve
tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
b) Szülői értekezlet.
Feladata:
- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
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-

a szülők tájékoztatása
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
 a helyi tanterv követelményeiről,
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről,
problémáiról,
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és
továbbítása az iskola vezetősége felé.

c) Fogadó óra.
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás,
szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás,
továbbtanulás stb.)
d) Nyílt tanítási nap.
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
e) Írásbeli tájékoztató.
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű
programokról.
3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai
munkaterv évenként határozza meg.
4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetőségéhez, az adott ügyben érintett
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével,
nevelőtestületével.
6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az intézmény vezetőjétől, valamint nevelőitől az iskolai
munkatervben évenként meghatározott intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi
fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének
előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) joga van megismernie.
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8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
- az iskola honlapján;
- az iskola fenntartójánál;
- az iskola irattárában;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola nevelői szobájában;
- az intézmény vezetőjénél;

VI. 2. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,
együttműködése iskolán kívüli intézményekkel
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
- Az intézmény fenntartójával és működtetőjével: Érdi Tankerületi Központ
- A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel
- A területileg illetékes szakszolgálattal
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.
2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot
tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
- Az iskolát támogató PRO BUDAÖRS 3. alapítvány kuratóriumával.
- A településen működő közművelődési intézményekkel
- BSC-vel és BDSE-vel
- Az egyházak helyi gyülekezeteinek képviselőivel
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és az
az intézményvezető-helyettesek felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel
kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti.
3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot
tart fenn az iskolaorvossal és a Védőnői Szolgálat illetékes egészségügyi dolgozóival, és
segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse
rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal. A munkakapcsolat
felügyeletéért a kijelölt intézményvezető-helyettes a felelős.

VII. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
- osztályozó vizsga,
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- különbözeti vizsga
- pótló vizsga,
- javítóvizsga.
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné.
4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.
5.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
7. Az osztályozó/különbözeti és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a
kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei,
illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY
Magyar nyelv és
irodalom
Nemzetiségi nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Nemzetiségi hon és
népismeret
Etika/Hit-és erkölcstan

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

GYAKORLATI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
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Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Magyar nyelv és
irodalom
Nemzetiségi nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Történelem, társadalmi
és állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Nemzetiségi hon és
népismeret
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

ÍRÁSBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI

SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

2020-tól bevezetésre kerülő NAT tantárgyaival kiegészítve.
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv és
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
irodalom
Nemzetiségi nyelv és
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
irodalom
Idegen nyelvek
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
Matematika
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
Nemzetiségi hon és
SZÓBELI
népismeret
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Etika/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Digitális kultúra
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Magyar nyelv és
irodalom
Nemzetiségi nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika/Hit és erkölcstan
Történelem
Állampolgári ismeretek
Természettudomány
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Nemzetiségi hon és
népismeret
Hon- és népismeret
Dráma és színház
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

GYAKORLATI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

VIII. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg –
minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a szülő személyi igazolványát;
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-

a gyermek személyi azonosítóját (lakcímkártyáját);
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- a gyermek személyi azonosítóját (lakcímkártyáját);
- a szülő személyi igazolványát;
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek,
valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az
intézményvezető dönt.
6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt
van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az
intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezető
helyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi
kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között
sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend
tartalmazza.

9. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie
azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján
– nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt
követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül
megismételheti.
10. Az Árpád utcai enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat oktató-nevelő
tagozatra csak olyan tanulókat lehet felvenni, akiket a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság értelmi fogyatékosnak nyilvánított és a kiadott
szakvéleményen a kijelölt intézményként iskolánkat nevezte meg.

IX. Pedagógiai folyamatok az iskolában
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IX. 1. A tanítási- tanulási tevékenység
Az iskola legfontosabb tevékenysége a tanulás-tanítás tevékenysége, a teljesítményképes
tudás kialakítása.
A tanulás motivációs rendszerének kialakítása kisiskolás korban
 az adottságok, tehetségek megerősítése, az elismerési vágy kialakítása, a fejlődést gátló
tényezők megszüntetése
 az iskolához, osztályhoz való kötődés kialakítása, mint a tanulás fontos motívuma.
 a társakhoz való viszony kialakítása, fejlesztése (segítőkészség, együttműködés,
egészséges versengés)
 helyes tanulási szokások kialakítása (megfelelő feladatok, rendszeres gyakorlás, sikeresen
teljesíthető feladatok, pozitív értékelési rendszer)
Értelmi képességek fejlesztése
 Megismerési képesség: A megfigyelés, a tapasztalat útján szerzett ismeretek biztosítása,
ezek megfogalmazása. A logikus gondolkodásmód kialakítása
 Kommunikációs képesség: Olvasási készség, íráskészség, beszédkészség fejlesztése. A
szövegértés és a szövegképzés kialakítása.
 Gondolkodási képesség: A logikai gondolkodás, a kombinációs készség, a szervezési
készség fejlesztése megfelelő szabályjátékokkal, a kisiskolás korosztályhoz illő játékos,
manipulációs formában.
Informatikai képesség kialakítása


Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák - a könyvtár - használata. A film, a TV,
a videó, a fényképezőgép stb. használatával ismerjék meg az információ útjának
lehetőségeit.

Nyelv-tanulási képesség kialakítása


A kisiskolás korban szeressék meg és kedvvel tanulják az idegen nyelvet. Játékos
formában, de intenzíven tanuljanak, ezáltal fejlődik idegen nyelvi kifejezőkészségük, ami
felnyithatja a nyelvtanulás és a nyelvhasználat között meghúzódó, nehezen leküzdhető
gátat, s természetesebbé válik a nyelv élőbeszédszerű használata.

A tanulás motivációs rendszerének kialakítása a 12-14. életévben
A tanulás fejlesztése
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A tanulási tevékenység céltudatos tevékenységgé alakítása. Egy-egy műveltségi területhez
vagy tantárgyhoz kötődés erősítése igen fontos, ezzel is megkönnyítjük a pályaválasztást. A
tanulás értékeinek és megbecsülésének a tudatosítása.
Értelmi képességek
 megfigyelések, kísérletek, önálló munkák írásbeli megfogalmazása
 a csoportmunkákban való szerepek kialakítása (team tényezők, menedzser-szemlélet
alapjainak kialakítása, vállalkozási kedv erősítése).
Kommunikációs képesség
 megnyilatkozásra való biztatás, motiválás szóban, írásban, mozgásban, különböző
tevékenységi formákban
 az ismeretek szelektálása, szóbeli közlés megtervezése, véleménynyilvánítás, érvelés
kultúrája
 a kommunikációs zavarok, gátlások leküzdése
 a kommunikációs énkép helyes megítélése
Gondolkodási képesség
 a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
 az elvont gondolkodásmód továbbfejlesztése
Információs képesség
 a könyvtár, mint információgyűjtő, információtároló és információterjesztő intézmény
használata
 a használói magatartás és a művelődési szokások kialakítása
 a hagyományos és nem hagyományos információhordozók és eszközök, valamint
tömegkommunikációs eszközök megismertetése, mindezek felhasználása az önálló
ismeretszerzésben
 a számítógép, mint a legfontosabb közvetett információs eszköz megismerése,
mindennapos alkalmazása
 az INTERNET felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban
 az ismeretek kreatív felhasználásának képessége

A délutáni foglalkozások, mint a tanulási tevékenység speciális területe:
 lehetőség szerint minél több tanuló részvétele a napközis tevékenységben
 a tanulásban fokozott segítség nyújtása
 a személyiség fejlődésének elősegítése tartalmas délutáni szabadidős tevékenységgel
A szabadidő irányítása
A szabadidőnek szoros összefüggésben kell lenni a tanítási és tanulási tevékenységgel.
 a szabadidős tevékenységek biztosítsák a tanulók számára a napi tevékenységek okozta
feszültségek feloldásának lehetőségét
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 elégítsék ki egyéni érdeklődésüket, és segítsék a tehetségek fejlődését
 ezek a tevékenységek biztosítsanak kereteket a személyiségfejlesztés számára a nevelés
érdekében

IX. 2. A tanórán kívüli művelődési és tanulási tevékenységek
szervezése
- A délutáni foglalkozások működésének rendjét a feladattal megbízott
intézményvezető helyettes dolgozza ki és rögzíti.
- Szakkörök, fakultatív tevékenységek, szaktárgyi versenyek, pályázatok a
szaktárggyal kapcsolatban,
- Az iskola énekkara, nemzetiségi énekkara sajátos diákkörként működik, a
tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben. Vezetője az intézményvezető által
megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és
rendezvények zenei programját.
- A testnevelés mellett tömegsport foglalkozások keretén belül lehetőség van a
rendszeres sportolásra, a mindennapos testedzésre.
- logopédiai foglalkozások (szűrések szerint)
- A hit- és vallásoktatás lehetőségét az erkölcstan/hit és erkölcstan oktatás mellett is
az iskola biztosítja.
- erdei iskolák
- tanulmányi kirándulások
- téli (sí) és nyári táborozások (nemzetiségi olvasótáborok, szabadidős táborok, nyelvi
táborok külföldön Németország, Ausztria)

IX. 3. Iskolai rendezvények, ünnepélyek, hagyományaink
Intézményünk több évtizedes múlttal rendelkezik és kialakult hagyományai vannak, melyeket
megtartunk, továbbfejlesztünk, illetve új programokat tervezünk, melyeket igyekszünk
hagyománnyá fejleszteni.
Legfontosabb hagyományaink, amelyek a magyar és a német kultúra ápolását is
szolgálják:
- az iskola névadójának születése alkalmából rendezett "Bleyer-díjkiosztó ünnepség"
- állami, nemzeti ünnepeink színvonalas megünneplése
- iskolánk névadójának emléktábla koszorúzása
- tanévnyitó, tanévzáró ünnepély
- koszorúzás iskolánk névadójának sírjánál
- a hagyományos karácsonyi "színház" továbbfejlesztése
- partneriskolánkkal való kapcsolat ápolása
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- cseretáborok szervezése (elsősorban német nyelvterületre)
- nyári táborok szervezése
- sportnapok, versenyek
- tehetséggondozó táborok
- az év tanulója cím odaítélése
- testvérosztályok Mikulás napi műsora és ajándékozása
- Márton-nap
- Halloween Party szervezése
- karácsonyi kézműves foglalkozások
- húsvéti játszóház, kézműves foglalkozások
- bolhapiac
- karácsonyi vásár
- szülők bálja
- farsangi bálok
- leendő első osztályosok fogadása, ajándékozása, suli-ovi
- Fiókaavató
- gyermeknap, pedagógus nap megünneplése
- író-olvasó találkozó a könyvtárban

61

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Budaörs
HELYI TANTERV
I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak ezek óraszámai
I. 1. Tantervek
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az
alábbi kerettantervekre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”,
2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”,
valamint
a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 3. sz. mellékletében szereplő nemzetiségi oktatásnevelésre vonatkozó kerettanterv valamint
a Kormány 5/2020. (I.31.)Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról szóló 110/2012 (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról.

I.2. A 2020-2021-es, a 2021-2022-es és a 2022/2023-as tanévre
vonatkozó szabályozás 2-4., valamint 6-8. évfolyamon:
1. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai
és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott
kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek
által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven
százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben
szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a
tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.
2. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával
az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson (lásd a táblázatokban).
3. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható kerettantervek közül az
alábbi tantervek alapján tanít:
ÉVFOLYAM
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam

VÁLASZTOTT KERETTANTERV
Ének-zene „A” változat
Magyar nyelv és irodalom „A”változat
Biológia-egészségtan „A” változat
Fizika „B” változat
Kémia „A” változat
Ének-zene „A” változat

4. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol vagy német nyelvet tanulják.
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5. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával
– lásd a táblázatokban - az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e
tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson.
6. Iskolánkban az oktatás alapvető szervezeti formája az osztályrendszerű tanítás.
A csoportbontást a tantárgy sajátos jellege, valamint a tanrend szervezése határozza meg
A német nemzetiségi nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a technika, életvitel és gyakorlat, az
informatika órákat csoportbontásban tanítjuk.
A német nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv tantárgynál a csoportbontás
lehet vegyes (nem képességek szerinti) vagy az osztály összetétele alapján lehet képességeket
figyelembe vevő csoportbontás is.
A csoportbontás a mindenkori osztálylétszámok függvényében történik. A csoportbontási
létszám alsó határa 23 fő.
7. Kötelezően választható tantárgy az etika/hit- és erkölcstan. Az etika órák párhuzamos
osztályoknak közösen is szervezhetők. A hittan órák a párhuzamos évfolyamokon
összevonhatók.
8. Iskolánkban 2. osztálytól a magyar nyelv és irodalom két önálló tárgyként jelenik meg a
tantárgyi struktúrában: magyar nyelv, magyar irodalom. A tantárgyak év közbeni értékelése,
félévi és év végi minősítése is külön-külön történik.

A 2020/2021. tanévtől kezdődően a korábbi NAT alapján meghatározott
óraszámok, melyeket fokozatosan felváltják felmenő rendszerben a NAT
2020 alapján készített óraszámok:
NEMZETISÉGI NYELVOKTATÁS ÓRASZÁMAI
Tantárgyak
Német nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Etika/Hit és erkölcstan
Német népismeret
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Összesen

1.évf.
4
3
4
4
1
1
1
2
1
1
5
27

2.évf.
5
3
4
4
1
1
1
1
1
1
5
27

3.évf.
5
3
4
4
1
1
1
1
1
1
5
27

4.évf.
6
3
4
4
1
1
1
2
1
1
5
29

Tantárgyak
Német nyelv és irodalom

5.évf.
5

6.évf.
5

7.évf.
5

8.évf.
5
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Magyar nyelv
Magyar Irodalom
Angol nyelv *
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgár ismeretek
Etika/Hit és erkölcstan
Német népismeret
Természetismeret
Földrajz
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Hon és népismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és
gyakorlat
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Összesen

2
2
2
4
2

2
2
2
4
2

2
2
2
4
2

2
2
2
4
2

1
1
2

1
1
2

1
1

1
1

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

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

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

5
1
31

1
5
1
31

1
5
1
34

1
5
1
34

*választható/fakultatív nyelvóra szülői kérésre
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok (természettudományos)
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv

3

3

3

3

Magyar irodalom

4

4

3

3
2

Idegen nyelvek
Matematika

4

4

4

4

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

ebből: környezetismeret

1

1

1

1

1

1

magyar irodalom
matematika
Rendelkezésre álló órakeret
Tantárgyak
Magyar nyelv

1

1

1

1

25

25

25

27

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

2

2

2

2
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Magyar irodalom

2

2

1

2

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

3

3

3

Történelem, társadalmi és állampolgári ism.

2

2

2

2

Etika/Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

Biológia-egészségtan

2

1

Fizika

2

1

1

2

1

2

Kémia
Földrajz
Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Hon- és népismeret

1
1

1

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

3

3

3

ebből: matematika

1

2

1

1

természettudományi gyakorlatok

1

1

kémia

1

földrajz

1

fizika

1

biológia

1

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

IDEGENNYELVI ( ANGOL)
Tantárgyak
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető órakeret
ebből: magyar nyelv
matematika

1. évf.
3
4

2. évf.
3
4

3. évf.
2
4

4
1
1
2
2
1
5
2

4
1
1
2
2
1
5
2

4
1
1
2
2
1
5
3
1

4. évf.
2
4
2
4
1
1
2
2
1
5
3
1
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angol
Rendelkezésre álló órakeret
Tantárgyak
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Etika/Hit- és erkölcstan
Természetismeret
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Hon- és népismeret
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
ebből: angol
magyar nyelv
matematika
Rendelkezésre álló órakeret

2
25
5. évf.
2
2
3
4

2
25
6. évf.
2
2
3
3

2
25
7. évf.
1
2
3
3

2
27
8. évf.
2
2
3
3

2

2

2

2

1
2

1
2

1

1

2
2
1
1
1
1

1
1
2
2
1
1

1
1
5
1
3
1
1
1
31

1

1
1
1

1
1

1
5
1
2
2

1
1
5
1
3
2

28

1
28

5
1
3
2
1
31

I/3. 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben első és ötödik
évfolyamon bevezetett óraszámok a módosított NAT 2020 alapján:
IDEGENNYELVI (ANGOL)

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek/angol/német
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret

1. évf.
7

2
4
1

2. évf.

3. évf.

4. évf.

3
4
2
4
1

2
3
2
4
1
1

2
3
4
4
1
1
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Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Digitális kultúra
Rendelkezésre álló órakeret
Tantárgyak
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Etika/Hit- és erkölcstan
Természettudomány
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Hon- és népismeret
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Osztályfőnöki
Rendelkezésre álló órakeret

2
2
1
5

2
2
1
5

24
5. évf.
2
2
4
4
2

24
6. évf.
2
2
4
4
2

1
2

1
2

2
1

1
1

1
1
5
1
28

1
1
1
5
1
28

2
2
1
5
1
24
7. évf.
1
2
4
3
2
1

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

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

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

1
1
5
1
30

1
5
1
30
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TEHETSÉG / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (ANGOL)
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek/angol/német
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Digitális kultúra
Rendelkezésre álló órakeret
Tantárgyak
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Etika/Hit- és erkölcstan
Természettudomány
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Hon- és népismeret
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Osztályfőnöki
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
7

2. évf.

3. évf.

4. évf.

1
5
1

3
4
1
5
1

2
2
1
5

2
2
1
5

2
3
1
5
1
1
2
2
1
5
1
24
7. évf.
1
2
3
4
2

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

24
5. évf.
2
2
3
5
2

24
6. évf.
2
2
3
5
2

1
2

1
2

2
1

1
1

1
1
5
1
28

1
1
1
5
1
28

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

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

1
1
5
1
30

1
5
1
30
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NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ PROGRAM ÓRASZÁMAI
Tantárgyak
Német nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Etika/Hit és erkölcstan
Nemzetiségi népismeret
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Összesen

1.évf.
4
7

2.évf.
5

3.évf.
5

4.évf.
6

4
1
1

3
4
4
1
1

1
1

1
1

1
5
25

1
5
26

2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
5
26

2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
5
27

Tantárgyak
Német nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Etika/Hit és erkölcstan
Nemzetiségi népismeret
Természettudomány
Földrajz
Biológia
Fizika
Kémia
Hon és népismeret
Dráma és színház
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Összesen

5.évf.
5
2
2
4
2

6.évf.
5
2
2
4
2

7.évf.
5
1
2
3
2

1
1
2

1
1
2

1
1

8.évf.
5
1,5
2
3,5
2
1
1
1

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

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

1
1
1

1

1
5
1
31

1
5
1
31

1
1
1
1
1
5
1
29

1
1
1
1
5
1
30

I/4. 2021. szeptember 1-től felmenő rendszerben első és ötödik
évfolyamon bevezetett óraszámok a módosított NAT 2020 alapján:
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NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ PROGRAM ÓRASZÁMAI
Tantárgyak
Német nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Etika/Hit és erkölcstan
Nemzetiségi népismeret
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Összesen

1.évf.
4
7

2.évf.
5

3.évf.
5

4.évf.
6

4
1
1

3
4
4
1
1

1
1

1
1

1
5
25

1
5
26

2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
5
26

2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
5
27

Tantárgyak
Német nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Etika/Hit és erkölcstan
Nemzetiségi népismeret
Természettudomány
Földrajz
Biológia
Fizika
Kémia
Hon és népismeret
Dráma és színház
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Összesen

5.évf.
5
2
2
4
2

6.évf.
5
2
2
4
2

7.évf.
5
1
2
3
2

1
1
2

1
1
2

1
1

8.évf.
5
1,5
2
3,5
2
1
1
1

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

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

1
1
1

1

1
5
1
31

1
5
1
31

1
1
1
1
1
5
1
29

1
1
1
1
5
1
30

IDEGENNYELVI (ANGOL)
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv

1. évf.
7

2. évf.

3. évf.

4. évf.

3

2

2
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Magyar irodalom
Idegen nyelvek/angol/német
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Digitális kultúra
Rendelkezésre álló órakeret
Tantárgyak
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Etika/Hit- és erkölcstan
Természettudomány
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Hon- és népismeret
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Osztályfőnöki
Rendelkezésre álló órakeret

2
4
1

4
2
4
1

2
2
1
5

2
2
1
5

24
5. évf.
2
2
4
4
2

24
6. évf.
2
2
4
4
2

1
2

1
2

2
1

1
1

1
1
5
1
28

1
1
1
5
1
28

3
2
4
1
1
2
2
1
5
1
24
7. évf.
1
2
4
3
2
1

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

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

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

1
1
5
1
30

1
5
1
30

Szülői igény esetén általános képzés is választható.

II. 1. Nemzetiségi oktatás-nevelés
A nemzetiségi oktatás-nevelés célja, hogy a gyermek a német nyelvet, mint elődei nyelvét
sajátítsa el, gondolatait, véleményét és javaslatait ki tudja fejezni ezen a nyelven.
A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és
megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta érzékelhető előrehaladott
asszimilációs folyamat következtében megnőtt a nevelési és oktatási intézmények szerepe a
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nyelv, a kultúra és az identitás továbbadásában. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a
már említett asszimiláció következtében az oktatási intézmények nem építhetnek a tanulók
otthonról hozott nyelvi ismereteire. Az oktatás eredményességének érdekében ennek a
megváltozott helyzetnek tükröződnie kell a fejlesztendő kompetenciákban és a közműveltségi
tartalmakban is. A tantárgy sajátosságát, a család érték- és hagyományközvetítő szerepét és
azok tiszteletét egyre inkább át kell vállalnia az iskolának. Ennek ismeretében, ehhez
igazodva alakítjuk ki a célokat és feladatokat is. Így jutnak egyre nagyobb szerephez a tanórán
kívüli programok, projektek, az iskola kapcsolattartása a hagyományőrző intézményekkel.
Ezek között a szűkebb nemzetiségi környezet - Budaörs - történetének, kultúrájának
megismerése, a helyi nemzetiségi hagyományok ápolása szerepel. Ugyanakkor a tanulók
segítése abban, hogy megtalálják, megőrizzék és fejlesszék nyelvi és kulturális identitásukat.
Cél a megbízható nyelvismeret megszerzése és a mindennapi élethelyzetekben való biztonságos
kommunikáció. Az A2 illetve B1 szintű sikeres nyelvi szint/Junior Nyelvvizsga a 8. évfolyam
végére.

II. 5. Nem osztály, illetve nem tanórai keretben folyó tevékenységi formák








napközi
énekkar
szakkörök
tanfolyamok
tömegsport
felzárkóztató és képességfejlesztő foglalkozások
könyvtári foglalkozások

A tehetségfejlesztést segítő tevékenységi formák:
Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos tényező a pedagógusok oktató munkája,
mely a lehetőségekhez mérten legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni
fejlettségéhez, képességeihez, az egyes műveltségi területeken (tantárgyakban) nyújtott
teljesítményéhez.
E cél elérését segítik elő a kötelező tanítási órákon felül az alábbi tehetséggondozó
foglalkozási formák:








tanulmányi versenyek: házi, területi, városi, megyei és országos versenyek
vers- és prózamondó verseny (magyar, német és angol)
helyesírási verseny
pályázati rendszer (mese-, versíró-, rajzpályázatok, stb.)
tehetséggondozó foglalkozások (szakkörök, középiskolai előkészítők)
csoportbontás (nemzetiségi nyelv és irodalom, idegen nyelv,)
fakultáció

Felzárkóztatást, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket segítő foglalkozások
 a korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás.
 napközis foglakozások
 differenciált óravezetés
 sportversenyek, tömegsportolási lehetőségek,
 mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása valamennyi évfolyamon
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 önálló könyvtárlátogatás

II. 7. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a miniszter által kiadott
kerettantervekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból
teljesítette.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el. A 2.-8. évfolyamon minden tantárgyból elégséges év végi
osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
Ha a tanuló egy, kettő vagy három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, akkor az adott
tanév augusztus hónapjában javítóvizsgát tehet. Háromnál több tantárgy sikertelen teljesítése
esetén az évfolyamot ismételni köteles.
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha
 az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
 egyéni tanrendes volt.
Ha a tanuló összességében a tanév során 250 óránál többet mulaszt (igazolt és igazolatlan),
vagy valamelyik tantárgy kötelezően előírt óraszámának 30 %-ánál többről hiányzik, akkor a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet vagy az adott évfolyamot ismételni
köteles.

III. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és
szorgalmának ellenőrzése és értékelése
Az egész évben megvalósuló tanórai ellenőrzés nagy jelentőségű az oktatás folyamatában,
mert a tanár, a szülő, a tanuló így állandóan figyelemmel kísérheti az előmenetelt, illetve a
felmerülő nehézségeket.

III. 1. Tanulmányi munka értékelése, a beszámoltatások (írásbeli, szóbeli)
formája, rendje, korlátai
A tanulók értékelése alapvetően a Köznevelési Törvényben meghatározottak szerint történik:
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények teljesítését az
egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli
munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a
régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
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A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, nemzetiségi
nyelv és irodalom, élő idegen nyelv, (a 2-8. évfolyamon), történelem, fizika, kémia, biológia
és egészségnevelés, földrajz ellenőrzésénél:
- a félév és az év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről írásbeli dolgozatban
is tanúbizonyságot tesznek.
- a nevelők a tanulók munkáját 1-1 témakörön belül szóban és írásban is
ellenőrizhetik.
- az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit
átfogó témazáró dolgozatot írnak.
A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal
legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
Kiemelten fontos a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében minél többször
ellenőrizni a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében minden
tanuló félévenként legalább egyszer felel szóban az előző bekezdésben felsorolt tantárgyak
esetében.
A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban
az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében
előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló
képességei, eredményei hogyan változtak - fejlődtek-e vagy hanyatlottak - az előző értékelés
óta.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:
-

-

-

Év közben az első évfolyamon és második évfolyam első félévében minden
tantárgyból, valamint első-negyedik évfolyamon technika, rajz, ének-zene,
testnevelés, erkölcstan/hit- és erkölcstan tantárgyaknál szöveges értékelést
alkalmazunk.
A második évfolyam a második félévétől a tanulók teljesítményét, előmenetelét
matematika, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, német nemzetiségi
nyelv és irodalom, német nemzetiségi hon és népismeret tantárgyakból
érdemjegyekkel minősítjük.
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor a
tanulók teljesítményét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a
tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
JÓL TELJESÍTETT
MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
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FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL
-

-

-

Az első évfolyamon félévkor és év végén, második évfolyamon félévkor a tanulók
munkáját szövegesen értékeljük a Kréta felületén.
Második évfolyam 2. félévében, valamint harmadik-negyedik évfolyamon év
közben és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal értékeljük.
A második évfolyam második félévétől-nyolcadik évfolyamon a tanulók
teljesítményét, előmenetelét év közben és év végén minden tantárgyból
érdemjegyekkel minősítjük.
A félévi és év végi osztályzatok megállapításánál a kerekítési szabályok a
következők: 1,7, 2,7, 3,7, 4,7 érdemjegy átlagnál az osztályzatot minden esetben
felfelé kell kerekíteni. Az alatta lévő 0,2 tizednél a pedagógus mérlegelési joga,
hogy milyen érdemjegyet ad. A tanév közben kapott osztályzatok – témazáró
dolgozatok, feleletek, kiselőadás, gyűjtőmunka, füzet értékelése – nem
egyenrangúak. A témazáró dolgozatok jegyei két osztályzatnak számítanak.

Az értékelés szabályai
Az évközi teljesítmény értékelésének és minősítésének módja
Az egyes tantárgyak sajátosságait is figyelembe véve általában az a tanuló
jeles (5)
aki a tantervi követelményeknek a számonkéréskor kifogástalanul eleget tesz, a tananyagot
ismeri, érti, önállóan tudja alkalmazni, képes az önálló munkavégzésre, a feladatok
megoldására, a tantárgy szaknyelvét pontosan használja, szabatosan fogalmaz;
jó (4)
aki a tantervi követelményeknek a számonkéréskor megbízhatóan, kevés, jelentéktelen
hibával tesz eleget, az ismereteit kis tanári segítséggel tudja alkalmazni;
közepes (3)
aki a tananyagot csak pontatlanul vagy hiányosan képes felidézni, gyakran szorul a
számonkérés során tanári segítségre;
elégséges (2)
aki a számonkéréskor folyamatos tanári segítségre szorul, a továbbhaladáshoz csak a
szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik, önálló feladatvégzésre alig képes;
elégtelen (1)
aki számonkéréskor a tantervi minimumot folyamatos tanári segítséggel sem képes teljesíteni.
Az évközi teljesítmény értékelésének és minősítésének rendje
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Az értékelést elsősorban az alapján végezzük, hogy a tanuló teljesítménye hogyan viszonyul
az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. Noha törekszünk a személyre szabott
értékelésre, a teljesítmények minősítésekor a tanulók esetleges gyengébb képességeit vagy
hátrányos helyzetét addig a pontig tudjuk figyelembe venni, amíg ez nem sérti az objektivitás
elvét, ugyanakkor minden lehetséges eszközzel segítjük őket a minimumszint elérésében.
A tantárgyi követelményeket, illetve az értékelés és a minősítés szempontjait, formáit a
szaktanárok a tanév elején részletesen ismertetik a tanulókkal.
Az osztályfőnökök az első szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket a számonkérés
formáiról, a félévi és az év végi minősítés szempontjairól.
Az értékelés és a minősítés szakmai és pedagógiai kifogástalanságáért a tanító, szaktanár
felel.
A tanítónak, szaktanárnak követhető módon és naprakészen kell vezetnie a különböző
számonkérési formáknál adott érdemjegyeket KRÉTA osztályozó naplóban, és a számon kért
tananyagot is be kell jegyeznie.
Ha a tanító szaktanár a szorgalmi feladattal (például kiselőadás, külön házi feladat stb.)
szerzett érdemjegyet nem tekinti teljes értékűnek, az osztályozási naplóban meg kell
különböztetnie a többi érdemjegytől. Ilyen esetben a tanuló elégtelen félévi vagy év végi
osztályzatot kaphat, ha a tantárgyi minimumkövetelményeket nem teljesítette.
A szaktanár a tanulók teljesítményének értékelésében az osztályozó naplóba írt
érdemjegyeken kívül más jelöléseket is alkalmazhat (kisjegy, pluszpont stb.), de erről a tanév
elején tájékoztatnia kell a tanulókat, és a beszámításuknak követhetőnek kell lennie a tanulók
és a szülők számára.
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból
félévente legalább négy érdemjeggyel kell értékelni. Ez alól kivételt képeznek azok a
tantárgyak, melyek oktatása csak heti egy órában történik. E tárgyakból félévente legalább
három érdemjeggyel kell értékelni a tanulók munkáját.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti az elektronikus
naplón keresztül.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
valamennyi írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a 2. évfolyam második félévétől a 8. évfolyam
végéig a következő arányok alapján végzik:
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Teljesítmény
0-40 %
41-59 %
60-75 %
76-90 %
91-100%

Érdemjegy
elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)
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Sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók értékelése
A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI), a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók (BTMN) a törvény értelmében differenciált bánásmódra, elbírálásra jogosultak.
A differenciált bánásmód:
- Személyre szabott követelményeket jelent az életkori és a tantárgyi sajátosságok figyelembe
vételével.
- Mennyiségi és minőségi differenciálást a dolgozatoknál is.
- Differenciált házi feladatot – elsősorban mennyiségi szempontból.
- Több időt a feladatok megoldására.
- Több segítséget, könnyítést a tananyag feldolgozásában.
- Részképesség-zavaros gyerektől csak a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges
ismeretanyagot követelhetjük meg.
Fontos a pozitív megerősítés: azokat a készségeket, képességeket erősítjük, amelyikben a
tanuló jól teljesít.
Figyelembe kell venni a tanuló egyéni tempóját is.
A szakvéleményben leírtak szerint lehetősége van szóban felelni az írásbeli számonkérés
helyett.
Egyéni bánásmód jelentése, hogy segíteni a tanulót a részképesség gyengesége miatt a
számára lassabban, nehezebben végrehajtható tevékenységekben, pl. szorzótábla használata.
Meggyőződni arról, hogy megértette a szöveget. Lehetőség van rá, ne az osztállyal írja a
felmérőket, ha osztályozzuk, hanem a segítő szakemberrel. Helyesírását nem osztályozzuk,
vagy személyre szabottan értékeljük, ha a szakvéleménye előírja.
Fontos a motiváció, a pozitív megerősítés.
Teljesítményüket mindig fejlődésük tükrében, önmagukhoz képest figyeljük és értékeljük.
A bizonyítvány jegyzetében az SNI vagy a BTMN tényét rögzítjük a szakértői vélemény
iktatószáma alapján.
Magasabb évfolyamba lépés feltétele, hogy a tanuló valamennyi osztályozandó tantárgyból
legalább elégséges eredményt érjen el, azaz teljesítse a továbbhaladás feltételeit, amelyet a
helyi tanterv rögzít.
Ha nem sajátítja el a helyi tantervben megjelölt továbbhaladáshoz szükséges ismereteket,
készségeket, képességeket, akkor egyéni fejlesztési terv alapján próbáljuk eljuttatni a
magasabb évfolyam legalább minimum követelményeinek sikeres teljesítéséhez.
A BTMN és SNI tanulók esetén a szakértői vélemény javaslatai az irányadóak.

III. 3. A tanulók magatartásának értékelése
A tanulók havi magatartásának értékelésénél és minősítésénél a 4(II. félévétől)-8. évfolyamon
a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat alkalmazzuk.

Magatartás

példás (5)

jó (4)

Változó (3)

rossz (2)

1. Aktivitás

jó,

közepes,

gyenge

negatív, vagy
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példamutatás
felelősségérzet

felelősségtudat
jellemzi

időnkét
"feledékeny"

2. A közösségi
célokkal való
azonosulás,
hatása a
közösségre,
emberi kapcsolat.

Aktív,
segítőkész,
kezdeményező
jóindulatú

Gyakran
ingadozó

közömbös,

negatív: ártó
(goromba)

3. Törődés
társaival

gondos,
segítőkész

Általában
segítőkész

Ingadozó

közömbös, gátló

4. Házirend
betartása

Betartja, de néha részben tartja be
hibázik

5. Viselkedés
kultúrája,
hangneme

udvarias,
kulturált, a
többiek felé
példaértékű

6. Fegyelmezett- másokra pozitív
sége
hatást gyakorló

ingadozó

romboló,
felelőtlen,
megbízhatatlan

Részben tartja be sokat vét ellene

Kevés
kívánnivalót
hagy maga után

nyegle,
udvariatlan

goromba,
közönséges,
durva, romboló

Megfelelő

Gyenge,
ingadozó

elégtelen, erősen
zavaró

Magatartásból adott érdemjegy követelményei a következők:
Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki
- A közösség pozitív kezdeményező tagja. – felelősi feladatait példásan elvégzi
- A tanulói házirendet betartja.
- - Társaival, nevelőivel és szüleivel szemben tisztelettudó és udvarias.
- Becsületes, őszinte, fegyelmezett, segítőkész, megbízható, a rábízott feladatok teljesítésében
- Óvja az iskola berendezését.
- Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása.
Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki
- Szívesen vesz részt a közösségi munkában, felelősi feladatait jól végzi.
- A tanulói házirendet betartja.
- Az órákon fegyelmezett, de az óraközi szünetekben, a délutáni foglalkozásokon fegyelme
lazul.
- Udvarias, segítőkész, becsületes és őszinte.
- Nincs írásbeli intője vagy megrovása
Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki
- A tanulói házirend gyakran megszegi, befolyásolható a helytelen viselkedés irányába.
- Az órákat időnként zavarja, az óraközi szünetekben, a napköziben szertelen.
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- Felelősi feladatait pontatlanul, hiányosságokkal végzi.
- Udvariatlan, időnként csúnyán beszél, esetlegesen füllent vagy hazudik.
- Viselkedése következményeként előfordul, hogy kárt okoz.
- Előfordul késés (3 késés egy igazolatlan óra).
- Osztályfőnöki intője van, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy ennél magasabb fokú
büntetése.
Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki
- Rossz cselekedetet kezdeményez, s ebbe az ingadozókat is bevonja.
- A házirendet sorozatosan megszegi, az órákat rendszeresen zavarja.
- Óraközi szünetekben, napköziben társai testi épségét veszélyezteti, gyakran okoz kárt,
szándékosan rongál.
- Felelősi feladatait elhanyagolja.
- Társaival, vagy a felnőttekkel szemben durva, rendszeresen udvariatlan, tiszteletlen, csúnyán
beszél.
- Tettéért a felelősséget nem vállalja, hazudozik, hibáit másokra hárítja.
- Több alkalommal igazolatlanul mulaszt
- Több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy ennél
magasabb fokú büntetése.
A tanulók magatartását és szorgalmát az 1. osztályban valamint 2. évfolyam első félévéig a
félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szöveges értékeléssel minősíti a Kréta naplóban,
illetve a bizonyítványban. 2. évfolyam második félévétől 8. évfolyam végéig a tanuló
magatartását az osztályfőnök minden hónap végén – az osztályban tanító, nevelő kollegák
véleményének kikérése után - érdemjeggyel értékeli. A magatartás félévi és év végi
osztályzatáról az osztályfőnök a havi érdemjegyek átlaga és a nevelőtestület véleménye
alapján dönt. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye határozza meg az
osztályzatot.

80

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Budaörs

III. 4. A tanulók szorgalmának értékelése
A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való
viszonyát, munkavégzését, valamint kötelességtudatát értékeli.
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a 4. évfolyam (II. félévétől)-8.
évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat
használják.
Szorgalom
1. Tanulmányi
munkája
2. Munkavégzés
3. Általános
tantárgyi
munkavégzés.
Önálló munka

példás (5)
igényes,
céltudatos tudás
megszerzése
kitartó, önálló,
pontos,
megbízható
pontosan elvégzi
feladatait

jó (4)

igen jó

6. Tanórán kívüli igen sokszor,
információk
rendszeresen
felhasználása

hanyag (2)

figyelmes

Ingadozó

hanyag

rendszeres

hullámzó,
rendszertelen

megbízhatatlan

ösztönzésre
dolgozik

Önállótlan

feladatait nem
végzi el

önálló munkái,
felszerelése
gyakran hiányos

önálló munkái és
felszerelése
nincs, vagy az
állandó
hiányosság
jellemzi
gyenge vagy
nincs

4.
mindenben
ösztönzésre
Kötelességtudata pontos,
szorul időnként
kifogásolni valót
nem hagy maga
után
5.
Munkabeosztás
- önellenőrzés
- önálló
munkavégzés

változó (3)

jó

Közepes

előfordul

ritkán

egyáltalán nem

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki
- Képességének megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt
- Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi.
- A tanult anyaghoz gyűjtőmunkát végez, vagy hozzáolvas, kiselőadással készül.
- Munkavégzése pontos, megbízható, munkatempója jó, órák alatt aktív.
- Segíti társai - esetleges lemaradókat - munkáját.
- A tanórán kívüli foglalkozásokon, iskolai és más versenyeken önként részt vesz.
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Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki
- Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt.
- Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, a tanórán többnyire aktív.
- Munkatempója mérsékelt.
- Többletfeladatot ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti.
Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki
- Tanulmányi teljesítményében elmarad képességeitől
- Tanulásában, teljesítményében hullámzó, gyakori hiányosságai vannak az órai, valamint a
házi feladataiban.
- Néhány tantárgyat nem kellőképpen tanul, lemaradását általában nem pótolja.
- Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel
dolgozik.
- Közösségi munkában nem vesz részt, elhanyagolja azt.
Hanyag érdemjegyet kap az a tanuló, aki
- Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében.
- Rendszeresen nem tanul, nem készít házi feladatot, felszerelését hiányosan, vagy nem hozza
el.
- Több tantárgyból nem teljesíti a minimum szintnek megfelelő a követelményeket.
- A tanulással szemben közömbös, órai munkáit a passzivitás jellemzi.
- Munkatempója messze elmarad képességeitől.
- A közösséget tanulmányi munkájában hátráltatja.

III. 5. A tanulók jutalmazásának és büntetésének elvei:
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
- példamutató magatartást tanúsít, vagy
- folyamatos jó tanulmányi eredményt ér el, vagy
- az osztály, illetve iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy
- iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy
- bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez
az iskola jutalomban részesíti

III. 5. 1. Az iskola jutalmazási formái
a.) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret
- napközis nevelői dicséret
- osztályfőnöki dicséret
- intézményvezető -helyettesi dicséret
- intézményvezetői dicséret
- nevelőtestületi dicséret
b.) 3-8. évfolyamon a tanulmányi munka alapján összegyűjtött jeles (5) jegyek száma
alapján az alábbi dicséretek adhatók:
- ötven jeles érdemjegy után osztályfőnöki dicséret
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- hetven jeles érdemjegy után intézményvezető -helyettesi dicséret
- kilencven jeles érdemjegy után intézményvezetői dicséret
- százharminc jeles érdemjegy után nevelőtestületi dicséret.
Versenyeken elért eredmények alapján:
- területi versenyen elért helyezésért szaktanári dicséret
- városi versenyen való eredményes szereplésért osztályfőnöki dicséret
- városi, területi, megyei versenyen elért IV.-X. helyezésért intézményvezetőhelyettesi
- városi, területi, megyei versenyen elért I.-III. helyezésért intézményvezetői
dicséret
- országos versenyen elért I-X. helyezésért nevelőtestületi dicséret
c.) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén:
- szaktárgyi teljesítményért
- példamutató magatartásért
- kiemelkedő szorgalomért
- példamutató magatartásért és szorgalomért
dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni.
Azon tanulókat, akik tanulmányi, kulturális és sport versenyeken kimagasló eredményeket
érnek el, őket iskolagyűlés keretében a tanulóközösség előtt megdicsérjük.
d.) Az egyes tanévek végén az első évfolyamos tanulók kiválóan teljesített értékelés esetén
oklevelet, a másodiktól nyolcadik évfolyamon, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt
elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola
közössége előtt vehetnek át.
Azon tanulóknak, akiknek a tanév során csak 1 vagy két négyes osztályzatuk van (kivétel a
témazáró dolgozatra kapott jegy) a bizonyítványba a jeles érdemjegy helyett kitűnő kerülhet
bejegyzésre.
e.) Az iskolai szintű versenyek első helyezettjei könyvjutalmat, második és harmadik
helyezettjei oklevelet vehetnek át az iskola közössége előtt.
f.) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve bemutatókon eredményesen szereplő
tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek.
g.) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
h.) A BLEYER-DÍJ ( az év diákjai – évente két tanuló) odaítélésének szempontjai
az adott tanévben:
- tanulmányi munkában
- tanulmányi versenyeken
- sportban
- közösségi munkában, egyedi kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
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i.) Azok a tanulók, akik képességeik alapján elért eredményeibe a legtöbb munkát fektették,
de bizonyítványuk nem jeles vagy kitűnő, az osztályfőnök javaslatára tanév végén elismerő
oklevelet kaphat.
A dicséretet írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni.

III. 5. 2. Az iskolai elmarasztalás formái
Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy
* a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy
* igazolatlanul mulaszt, vagy
* bármely módon árt az iskola hírnevének - elmarasztalásban lehet (kell)
részesíteni.
Formái:
- beírás az osztálytükörbe (a hónap végén az osztályfőnök áttekinti és
mérlegeli a beírásokat, ha szükséges büntetési fokozatot adhat)
- szaktanári figyelmeztetés
- szaktanári intő
- szaktanári rovó
- napközis nevelői figyelmeztetés
- napközis nevelői intő
- napközis nevelői rovó
- osztályfőnöki figyelmeztetés
- osztályfőnöki intő
- osztályfőnöki megrovás
- intézményvezető -helyettesi figyelmeztetés
- intézményvezető -helyettesi intő
- intézményvezető -helyettesi rovó
- intézményvezetői figyelmeztetés
- intézményvezetői intő
- intézményvezetői megrovás
- tantestületi figyelmeztetés
- tantestületi intő
- tantestületi megrovás
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
- a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni.
A büntetést írásba kell foglalni, és a szülő tudomására kell hozni a KRÉTA felületén.
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IV. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi
feladatok meghatározása
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz
kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
 hét közben az írásbeli és a szóbeli házi feladat feladását úgy kell megtervezni,
hogy egy átlagos képességű tanuló az
 1. évfolyamon 45-60 perc
 2. évfolyamon 50-65 perc
 3-4. évfolyamon 60-75 perc
 5-6. évfolyamon 90-105 perc
 7-8. évfolyamon 120-135 perc alatt fel tudjon másnapra
készülni.
 Az 5-8. évfolyamon a házi feladatok (írásbeli és szóbeli) feladását úgy kell
megtervezni, hogy egy-egy tantárgyból történő felkészülésre elegendő legyen a
25-30 perc.
 Az új ismeretet feldolgozó órán csak egy hozzákapcsolódó szóbeli lecke
adható fel.
 A szóbeli lecke feldolgozása egyéni haladási ütemben történik.
 az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra),
valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi
feladatot; kivételt képez ez alól harmadik és negyedik évfolyamon a nyári szünetre
adható egy házi olvasmány
 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos
(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem
írásbeli házi feladatot; kivételt képez ez alól a nyári szünetre adható maximum két
házi olvasmány
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V. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának elvei
1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag
feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.
2. A tankönyvellátás az általános iskolában alanyi jogon biztosított. A tankönyvrendelésben
az iskola az iskola könyvtárán keresztül biztosítja a tartós tankönyvek kölcsönzését. A
tanulók számára kölcsönzött tartós tankönyvek használati jogát addig az időpontig
biztosítja az iskola, ameddig az adott tantárgyból a felkészítés folyik. A tanuló, illetve a
kiskorú szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az
iskolának megtéríteni, a tankönyvet beszerezni.
3. A tanulói jogviszony megszűnésekor a tanuló köteles a kikölcsönzött tartós tankönyveket
az iskola könyvtárának visszajuttatni.
4. A tartós tankönyvek kölcsönzésének és használatának részletes szabályait az iskolai
könyvtár SZMSZ-e tartalmazza.
5. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van. Ezek
testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és gyakorlat (pl.
tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.).
6. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező
tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs
munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve
alapján.
7. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetére a szülők kötelessége.
8. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz
használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító
esetben vezetünk be.
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VI. Nemzetiségi hon és népismeret az általános képzésben
részesülő osztályok számára
1. osztály
Témakörök
-

Élet a családban, a család, családtagok
Élet a faluban

Megvalósítási javaslatok:
-

A Heimatmuseum meglátogatása, szakszerű vezetéssel történő megtekintése, és az ott
látottak irányított feldolgozása (feladatlapokkal)
A sváb népviselettel való ismerkedés
Fakultatív keretek között rongybabák készíthetők az eredeti viselet alapján
Beszélgetés a régi településszerkezetről: Budaörs nevezetességeinek megtekintése séta
keretében: templom, Kőhegy, Kőhegyi Kápolna

2. osztály
Témakörök:
-

Foglalkozások: a paraszti életmód
Ünnepek

Megvalósítás:
A régi foglakozásokkal való ismerkedés kézműves foglalkozások keretében:
mézeskalács készítés, fazekasság (agyagedények készítése)
- A égi budaörsi pincesor meglátogatása, a hagyományos szüreti eszközök
megtekintése, kipróbálása.
- A kékfestés technikájával való megismerkedés a Heimetmuseum segítségével.
- Márton napi lampionok készítése, a Márton napi ünnepségen és az azt követő sváb
bálon való részvételre ösztönzés.
- Beszélgetés a régi sváb húsvéti szokásokról: tojásfestés hagyományos technikákkal
(viaszozással mintázott tojások, hagymahéjjal színezett tojások)
3. osztály
-

Témakörök:
- Ételek, főzés, sütés
- Házak és berendezési tárgyak
- Gyereknek lenni régen és ma
- Az iskola korábban és ma
Megvalósítás:
- Régi receptek gyűjtése
- Az ételnevek sváb neveivel való megismerkedés
- Régi házak (Heimatmuseum) berendezésének lerajzolása
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Régi használati eszközök funkcióival való megismerkedés
Régi játékok gyűjtése, kipróbálása
Egyszerűbb játékok elkészítése
A régi iskolai eszközökkel való megismerkedés, beszélgetés keretében párhuzamok
vonása a mai és a korábbi iskolás gyerekek élete között.
4. osztály
-

Témakörök
- A gyerekek szerepe a családban, feladataik, kötelességük
- A település régi lakói, etnikai hovatartozásuk
Megvalósítás
- Régi családot ábrázoló fényképek gyűjtése
- Egy régi budaörsi lakos meghívása
- Egy régi parasztház megtekintése, lerajzolása
5. osztály
Témakörök
- Az iskola régen
- Munka a ház körül
- Családtörténet: honnan származnak, miért élnek a svábok Budaörsön?
- Természetismeret
Megvalósítás
- Régi tankönyvek, bizonyítványok gyűjtése
- Téli foglalkozások: kötés, fonás, koszorú fonása
- Családfa összeállítása
- Térkép készítése Budaörsről régen és ma
6. osztály
Témakörök
Történelem
Ünnepi ételek
Gyerekek élete ma és korábban
Megvalósítás
Mondák megismerése ( Törökugrató, 24 Ökrös Hegy)
Heimatmuseum megtekintése
Konyhai berendezések, eszközök gyűjtése
7. osztály
Témakörök
Történelem
Ünnepi öltözet, viselet
Jelentős magyarországi német költők, művészek, kultúra
Megvalósítás
XVIII-XIX századi betelepülés
A hagyományos Úrnapi körmeneten hordott ünnepi viselet megfigyelése
Unser Bildschirm – tévé adás megtekintése
Valeria Koch magyarul is megjelent versei
8. osztály
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Témakörök
Történelem
Kitelepítés
Jogrendszer
Megvalósítás
Svábok Mária Terézia korában
Jakob Bleyer munkássága az első világháború után
Gyarmaty Lívia: Együttélés, vagy a Budaörsi Passió film megtekintése
Interjú készítése
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VII. Iskolai egészségnevelési program
1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:


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



tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;



a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából
legfontosabb ismeretekkel
- a táplálkozás,
- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,
- a családi és kortárskapcsolatok,
- a környezet védelme,
- az aktív életmód, a sport,
- a személyes higiénia,
- az elsősegély-nyújtás alapismeretei,
- a szexuális fejlődés
területén.

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:
- testnevelés órák, táncórák
- játékok, labdajátékok (kézilabda),
- az iskolai sportkör foglalkozásai;
- tömegsport foglalkozások;
- úszásoktatás, korcsolyázás, görkorcsolyázás
-

2. évfolyamon „Porci-Berci” mozgás- és gerincjavító program

b) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret,
Testnevelés tantárgyak tananyagai

Természetismeret,

Biológia,

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
ismeretek;
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d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára;
e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások lehetőségei:
- szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt; csecsemőápolási, táplálkozási, túra);
- minden évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;
- minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos
osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan;
f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
- félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki
óra megtartásában;
- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A
tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános
szűrővizsgálaton kell részt venniük.)

VII. 1. A mindennapos testnevelés megvalósításáról
Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon az
alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük:
o Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban. A testmozgás
megvalósul a testnevelés és táncórák (nemzetiségi és társastánc), a tömegsport
foglalkozásokon, valamint a napközis foglalkozások keretén belül minden nap
szervezett játékos foglalkozásokon és nagyszünetben (20 perces) a tornacsarnokban
tartott zenés aerobic tornán.
o Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a
keringési és légző-rendszer megfelelő terhelése
o Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna. A testnevelési
tananyag egészében a gerinc - és izületvédelem szabályainak betartása. Minden
testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még az
eltérő adottságú tanulónak is.
o A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás
programban.
o A testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan
sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében).
o A testmozgás - program játékokat és táncot is tartalmaz.

VIII. Iskolai környezeti nevelési program
1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
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-

a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő
szokásrendszer megalapozása;

-

tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához
szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi
környezet zavartalan működését elősegíthetik;

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából
legfontosabb ismeretekkel:
 a környezet fogalmával,
 a földi rendszer egységével,
 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
 a környezetvédelem lehetőségeivel,
 lakóhelyünk természeti értékeivel,
 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival
kapcsolatosan.

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagai
b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
ismeretek;
c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a
környezeti értékek felfedezésére;

-

évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap
(témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel,
akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára;

-

minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a
településen;

-

a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában.

VIII. 1. A tanítás utáni foglalkozások feladatai az egészséges életmód és a
környezeti nevelés terén
E két terület feladatait leginkább a szabadidős foglalkozás keretében tudjuk megvalósítani.
Ugyanakkor a jól működő napközis csoport egész délutáni tevékenységébe be kell, hogy
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épüljenek ezek az elemek:
1. Kulturált étkezési szokások
2. Higiénikus környezet biztosítása kialakítása:
- kézmosás, törölköző, szalvéta használata
- szekrények rendje, tisztán tartása
- tanulás alatti padrend
3. Megfelelő testtartás tanulási időszak alatt
- megfelelő világítás, szellőztetés
4. A külső foglalkozások során megfelelő ruházat
5. A helyes öltözködés a külső időjárási viszonyoknak megfelelően
6. Egészséges táplálkozás, megfelelő vitaminbevitel
7. Frissítő élénkítő gyakorlatok a délutáni tanulás közben
8. Havi egy alkalommal tervezhető kirándulónap szervezése
9. Minél több, szabad levegőn játszható játék tervezése
10. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása
11. Egészségvédelmi, környezetvédelmi programok tervezése (pl. akadályverseny a
Föld napján) kirándulás a Madarak Fák napján, vetélkedő az Egészség Világnapján)
Fogápolási hónap
Tanítás utáni foglalkozások keretén belül:
 Minden hónapban egy alkalommal kirándulónap figyelembe véve az időjárást és
időkorlátot.
 Sportprogramokkal egy időben - a nem mozgó tanulók részére - a témához
kapcsolódó filmvetítések, szellemi vetélkedők szervezése.
 Sok "szabadfoglalkozás" helyett esetelemzések, szituációs játékok szervezése
Egészségnevelés tevékenységi körébe tartozó gyakorlat megszerzésére irányuló
foglalkozások (sebkötözés, fertőtlenítés, salátakészítés, fogmosás stb.)
A konkrét programokat az iskola mindenkori éves munkatervének egészségnevelési fejezete
tartalmazza.
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IX. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések
A pedagógiai program érvényességi ideje
1. Ezen pedagógiai program érvényessége 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba
felmenő rendszerben, a 2014. évi, 2015. évi, 2016. évi 2017. évi valamint a 2020. és
2021. évi módosításokkal, - visszavonásig érvényes.
2. Módosítására akkor kerülhet sor, ha azt a nevelőtestület kétharmados többséggel
indítványozza. Módosítása során az elfogadásra érvényes eljárási szabályok az
irányadók.
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan felülvizsgálja.
- A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a
pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények
megvalósulását.
A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
- az intézmény vezetője;
- a nevelőtestület bármely tagja;
- a nevelők szakmai munkaközösségei;
- a szülői munkaközösség;
- az iskola fenntartója.
2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézmény
vezetőjének jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt
ki kell kérni az iskolai szülői munkaközösség véleményét.
3. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni
a fenntartó egyetértését.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet
címe: www.bleyer.sulinet.hu
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az intézmény
vezetőjétől, intézményvezető-helyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a
nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett
időpontban.
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4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
- az iskola honlapján;
- az iskola fenntartójánál;
- az iskola irattárában;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola nevelői szobájában;
- az intézmény vezetőjénél;
- az intézményvezető helyetteseinél;
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X. A pedagógiai program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó
záradékok
A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programjának módosításait
az iskolai szintű Szülői Munkaközösség a 2021. év február hó 10. napján tartott ülésén
véleményezte és elfogadásra javasolta.
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív)
………………………………………………..
Intézményi Szülői Munkaközösség Elnöke
A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programjának
módosításait a nevelőtestület a 2021. év február hó 01. napján tartott ülésén elfogadta.
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma
és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)
A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját a mai napon
jóváhagytam.
Kelt: Budaörs, 2021. _______________
.................................................
intézményvezető
Nyilatkozat
A Pedagógiai Program módosítása a fenntartóra többletkötelezettséget nem hárít.
Kelt: Budaörs, 2021. _________________
……………………………………
intézményvezető

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját az
intézmény fenntartója ellenőrizte.
Kelt: Budaörs, 2021. _________________
.................................................
Tankerületi Igazgató
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