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I.
1. Az intézmény adatai
Az intézmény hivatalos neve:
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító száma:200540
Az intézmény székhelye: 1164 Budapest, Szabadföld út 7.
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
feladatellátási helyei:
001 - Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
1164 Budapest, Szabadföld út 7
002 - Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény 1161 Budapest Érsekújvári utca 7-13.
003 - Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Beszédjavító Általános Iskolája
1162 Budapest Szent Imre utca 115.
Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Az intézmény fenntartója: Észak-Pesti Tankerületi Központ
Fenntartó székhelye: 1165 Budapest Jókai Mór utca 6.
Köznevelési és egyéb alapfeladata:
1164 Budapest, Szabadföld út 7.
 általános iskolai nevelés-oktatás 1. évfolyamtól 8. évfolyamig
(halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők,
értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi
fogyatékos)
1161 Budapest, Érsekújvári utca 7-13
 integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi
fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)
 általános iskolai nevelés-oktatás 1. évfolyamtól 8. évfolyamig
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása
(halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők,
értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi
fogyatékos)
1162 Budapest, Szent Imre utca 115.
 általános iskolai nevelés-oktatás1. évfolyamtól 4. évfolyamig
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (beszédfogyatékos)

2. Az intézmény szerkezete

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
Szabadföld úti székhelyintézmény
Intézményvezető
Tagintézmény vezető

Beszédjavító
Általános Iskola
tagintézmény
Tagintézmény vezető

Érsekújvári utcai
tagintézmény
Tagintézmény
vezető

MUNKAKÖZÖSSÉGEK
Szakmai
mk

Osztályfőnöki mk.

XV. ker.
utazó
gyp.
hálózat
mk.

XVI.
ker.
utazó
gyp
hálózat
mk.

Szakmai
munkaközösség

Szakmai
munkaközösség

Intézményünk küldetésnyilatkozata:
“A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a
tevékenységre tevékenységgel felel.” Mérei Ferenc

Intézményünk elkötelezett arra, hogy nevelő-oktató munkája során a sajátos nevelési igényű,
(tanulásban és értelmileg akadályozott) gyermek/tanuló számára egyenlő hozzáférést
biztosítson a minőségi neveléshez-oktatáshoz, a fejlesztő és terápiás foglalkozásokhoz.
Intézményünk nyitott szemléletű, gyermek- és emberközpontú, ahol az emberi értékek minél
teljesebb kibontakoztatása a cél.
Intézményünk feladata, hogy ellássa a gyermekek óvodai nevelését, tanköteles korú tanulók
általános iskolai nevelését-oktatását speciális gyógypedagógiai módszerekkel a sérülés
specifikus ellátás biztosítása céljából. A habilitációs, rehabilitációs céljaink helyi tantervünk
egészét áthatják, megmutatkoznak a tantárgyi programban, de elsődlegesen a tanítás-tanulás
napi gyakorlatában az órákon és a tanítási órán kívüli tevékenységben.
Az intézmény hatékony, sikeres működése érdekében a kiegyensúlyozott intézményi légkör
megteremtésére törekszünk. Az értelmi képességek fejlesztése mellett hangsúlyt fektetünk a
sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi, erkölcsi-etikai nevelésre. A társadalmi és tanulási
tapasztalatok széles körét biztosítjuk tanulóink számára, figyelembe véve életkori
sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket.
Célunk, hogy a pedagógus-gyerek-szülő együttes munkájaként tanulóink társadalmi
beilleszkedése jobb eséllyel valósuljon meg. Valljuk, hogy módszertani intézményünk egy
olyan bázis, ahol gyógypedagógiai tudás van. Utazó hálózatunk keretében támogatjuk, segítjük
az együttnevelésre vállalkozó iskolákat, amelyek vállalták a sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók integráltan történő nevelését, oktatását.

3. Az iskola nevelési programja
3.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
A pedagógiai program az iskola életében, a pedagógiai munkában alapvető hatástényező. A
program célokat, feladatokat, módszereket fogalmaz meg, amely hozzásegíti a pedagógusokat,
tanulókat a nevelési, tanítási-tanulási folyamat sikeres megvalósításához.
A tanulási tevékenység legfőbb célja a tanulói kompetenciák fejlesztése, melyek lehetővé teszik
az ismeretek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását, és a tevékenységekre épülő
tanulásszervezési formákat segítik elő, a differenciált tanulásszervezést, mely a gyerekek
közötti különbségekhez illeszkedik. A differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés, a
tananyag-alkalmazás, fejlesztő, tanulást támogató értékelést biztosít.
Célunk valamennyi szinten, és területen harmonikus, alkalmazkodni és beilleszkedni tudó
személyiségű gyerekeket formálni.
Tanulók
Az intézményünkben tanuló sajátos nevelési igényű, ép értelmű beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos autista, halmozottan fogyatékos, értelmileg akadályozott, ép értelmű, de
súlyos magatartási, tanulási zavarral küzdő, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek
helyzetükből adódóan módszereiben speciális, szemléletében gyermekközpontú, fejlesztő,

segítő gyógypedagógiai ellátórendszerben jutnak hozzá a számukra legmegfelelőbb
differenciált oktatáshoz és neveléshez a tankötelezettségük teljesítése során.
A nevelő-oktató munkát személyiségformáló tevékenységnek tekintjük, mely a társadalom
alapértékeit közvetíti. Minden tanulót azonos értékű, önálló személyiségnek kezelünk, akik
tiszteletben tartják más kultúrák értékeit, empátiával, alkalmazkodó-képességgel, nyitottsággal
képesek harmóniában élni környezetükkel, képesek arra, hogy személyes életútjukon a lehető
legnagyobb mértékben kiteljesedjenek.
Speciális pedagógiai gyakorlatunk során minden támogatást megadunk, hogy tanítványaink
elsajátítsák a tanuláshoz szükséges alapkészségeket, képességeket és kulcskompetenciákat
életpályájuk kialakításához, rendelkezzenek a továbbtanuláshoz, az információszerzéshez, az
önműveléshez szükséges képességekkel, ismeretekkel és tanulási technikákkal.
Célunk, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a
személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket a tanulók képességeinek
megfelelően elsajátítsák, és ez határozza meg viselkedésüket.
A sajátos nevelési igényű gyermekeket gyógypedagógiai módszerekkel fejlesztjük és
oktathatóságuk legfelső határáig juttatjuk el. A fejlesztés biztosítja számukra az egyéni tempót,
mennyiséget és minőséget. Intézményrendszerünknek arra kell törekednie, hogy olyan tudást
és műveltséget adjon és alakítson ki tanulóinknak, melyek birtokában hasznosan vehetnek részt
a szűkebb és tágabb társadalmi életük alakításában, együttműködési képességére,
kommunikációra, az információk befogadására, értékelésére legyenek képesek.
A fejlesztések céljai:
Önellátás (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása); egészségvédelem (az
egészségre káros szokások ismerete, elutasítása, a balesetek megelőzése).
 Az ember testi és lelki egészsége, az egészség megőrzés szükségességének felismerése,
az egészséges és kulturált életmód, testmozgás fontosságának elfogadása.
 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom),
felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (kitartás, szorgalom).
 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra: a barátságra, egymás elfogadására, önzetlen
segítségnyújtásra.
 A család tisztelete, a szülők megbecsülése, szeretete.
 Kulturált, udvarias, fegyelmezett magatartás és kommunikáció.
 A világ megismerésének igénye, a folyamatos önművelés iránti igény.
 Nemzeti kultúránk, emlékeink, hagyományaink, jelképeink tisztelete, ápolása,
megbecsülése.
 Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt, igény a közéletiségre, a
közösségi tevékenységre.
 Az élet tisztelete, védelme, a természeti környezet megóvása, az állatok és növények
védelme, szeretete; az élő és az élettelen természet szépsége iránti fogékonyság
kialakítása.
Az elsajátított ismeretek a gyakorlatban alkalmazhatóak és a kor igényeinek megfelelőek
legyenek. Alapelvünk, hogy a tudás megszerzésének folyamatát örömtelivé tegyük.

Az iskola minden évfolyamán fontos feladatunk – az életkori sajátosságok és egyéb
specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének megismertetése.
Pedagógusok
A pedagógusok figyelmes, szeretetteli, biztonságot teremtő, személyes példát mutató,
támogató, segítő, elhivatott, sokszínű szakmaisággal fordulnak tanítványaik felé.
 Összehangolt nevelési módszerekkel, stílussal kommunikálnak.
 A pedagógus felelős tanítványai testi épségéért, szellemi, lelki fejlődéséért.
 A tanulócsoportok számára a legmegfelelőbb, az egyéni sajátosságokhoz leginkább
igazodó, a fejlődést optimálisan segítő módszereket és tanulásszervezési módokat
alkalmaznak.
 Előnyben részesítik azokat az eljárásokat, amelyek a tanulók aktivitására, a felfedező
tanulásra alapoznak.
 Kiemelendő az élménypedagógiai módszertan, amelyben hangsúlyos szerepet kapnak a
drámapedagógia eszközei, a kooperatív technikák alkalmazása, a projektszemlélet és az
iskolán kívüli tanulási formák is. A tanítási órát egy közös alkotó tevékenységként
értelmezik.
Módszerek, eszközök
A kitűzött célok akkor valósíthatók meg, ha a pedagógiai munka a nevelési módszerek
összehangolása mentén folyik.
Azokat a nevelői módszereket, tanári stílust tartjuk eredményesnek, amelyek a tanulókban
pozitív hatást fejtenek ki.
 A ránk bízott tanulócsoportok számára a legmegfelelőbb, az egyéni sajátosságokhoz
leginkább igazodó, a fejlődést optimálisan segítő módszereket és tanulásszervezési
módokat alkalmazzuk.
 Olyan környezetet biztosítunk, amely térben és időben strukturált, jelzi a gyerekek,
tanulók számára, mit, hol, hogyan, mennyi ideig tehetnek.
 A tananyagot differenciáltan és egyénre szabottan közvetítjük a tanulók számára.
 Alapvetően fontos a közvetlen tapasztalatok szerzése minél több érzékszerv
bekapcsolásával.
 Kiemelkedő hangsúlyt kap az önállóság, a szociális és kommunikációs képességek
fejlesztése, ezért a verbális kifejezés nehézségeivel küzdő tanulók számára alternatív
lehetőségeket keresünk
 Tehetséggondozás, kiemelkedő részképességek felismerése az integráció
megalapozásához.
 A mozgásállapot fejlesztését folyamatos feladatnak tekintjük.
 Cselekvésen, tevékenykedtetésen keresztül segítjük azoknak az ismereteknek az
elsajátítását, amelyekre felnőtt életükben tanulóinknak szüksége lesz.






A tanulási folyamatot kis lépésekre bontjuk, igazodva az egyéni képességstruktúrához,
lehetőséget biztosítunk a gyakori ismétlések számára.
Kihasználjuk a játék fejlesztő hatásait a nevelés-oktatás minden területén.
Felhasználunk minden evidencia alapú fejlesztési módszert, amely hozzásegíti
tanulóinkat a jobb megértéshez, az ismeretek minél sikeresebb alkalmazásához.
Folyamatos szakmai, módszertani megújulásra törekszünk, fontosnak tartjuk a
médiatudatosságra nevelést, a médiumok felelősségteljes használatának tanítását.

Szülők
A nevelő-oktató munka sikerességéhez a család és az iskola együttműködésére van szükség. Az
iskola és a szülők kapcsolatában nagy hangsúlyt kap a folyamatos és sokoldalú kommunikáció.
Alapelvünk, hogy az iskolavezetés, a pedagógusok, a diákok és szüleik folyamatosan
törekedjenek az egymás kölcsönös megbecsülésén alapuló kommunikációra.

3.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Célunk, hogy tanulóink cselekvőképes, előrelátó, kompromisszumot kereső, döntéshozatali
képességgel rendelkező, a lehető legönállóbb életet élő felnőttekké váljanak. Feladatunk, hogy
fejlesszük, alakítsuk a harmonikus személyiség kibontakozásához szükséges szellemi, érzelmi,
erkölcsi képességeket.
Tanulóink személyisége sok területen sérült. Jellemző a magatartásszabályozók hiánya,
fejletlensége, a kommunikációs és beilleszkedési zavarok. A személyiségfejlesztéssel célunk
tanulóink személyiségének, magatartásának eredményesebb fejlesztése, szocializációjuk és
rehabilitációjuk előkészítése.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:








A tanulók erkölcsi nevelése, az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása
és meggyőződéssé alakítása.
Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.
A tanulók közösségi, társas kapcsolatokra felkészítő nevelése, az emberi együttélés
szabályainak megismertetése, együttműködési készség kialakítása, a kulturált
magatartás és kommunikáció elsajátítása.
A tanulók érzelmi, akarati nevelése során közösségeikre és önmagukra irányuló helyes,
érzelmek kialakítása. Önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség kialakítása.
A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete,
ápolása, megbecsülése.



A munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben
tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. Igényesség kialakítása önmagukkal és
környezetükkel szemben.

3.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az egészségmegőrzés az intézménynek olyan komplex feladata, amelyben több szektor
(oktatás, egészségügy, segítő szolgálatok stb.) együttműködésére van szükség. Közös
cselekvéssel meg kell tanítani, hogy az egészség nemcsak a betegség hiánya, hanem teljes testilelki
és
szociális
jóllét,
és
biztonság.
Az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód
nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és
begyakorlására. Az iskolai egészségnevelés célja, hogy példával, ráutaló magatartással, közös
ténykedéssel megtanítsa a fiatalokat, hogyan kell az egészség értékét megszerezniük,
megőrizniük, védeniük és fejleszteniük.
A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében
foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel a
táplálkozás, az alkohol és kábítószer fogyasztás, a dohányzás, a családi és kortárskapcsolatok,
a környezet védelme, a sport, a személyes higiénia területén.
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozásnak a feladata.
3.3.1 Az egészségfejlesztés célja, feladata
Kiemelt feladataink, céljaink:










az élet és az egészség alapvető értékének tudatosítása;
az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása,
az egészség megvédésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető ismeretek nyújtása
egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, helyes szokások folyamatos
gyakoroltatása és ellenőrzése,
vélemény-formálással, a tanulók ösztönzése az egészségvédő magatartás szabályainak
megtartására,
helyes a napi és heti rend kialakítása: a tanulók mozgásigényének biztosítása, játék,
testmozgás a szabadban.
egyéni szükségleteket figyelembe vevő komplex mozgásfejlesztés
az ápoltság, tisztaság igényének kialakítása önmagukkal és környezetükkel szemben
az egészségkárosító magatartás káros hatásának felismertetése, törekvés ezek
elkerülésére.

Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai:




az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása,
a kulturált étkezési szokások, az étkezések rendjének kialakítása, és az ízléses terítés
iránti igény felkeltése,
a tanulók fogyasztási szokásainak alakítása.

Személyi higiéné kialakításának feladatai:






helyes tisztálkodási és fogápolási igények kialakítása, technikák elsajátítása,
az időjárásnak, évszaknak megfelelő öltözködési szokások kialakítása,
gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozási módjainak
tanulása, ismerete, betartása,
káros élvezeti szerek veszélyeinek és fogyasztásuk következményeinek megismerése,
egészségügyi szolgáltatások rendszeres biztosítása, szükség szerint igénybevétele
(iskolaorvos, védőnő, fogorvos).

Mentálhigiénés nevelés feladatai:






észszerűen tervezett oktató és nevelőmunka, mely biztosítja a tanulók az egyenletes
terhelését,
a veszélyeztetett tanulók körének felmérése és folyamatos segítése;
személyre szabott beavatkozási lehetőségek alkalmazása, kiegészítése különböző
terápiák javaslatával,
stressz okok kiküszöbölése, feszültségoldó technikák alkalmazása,
lehetőségek biztosítása a szabadidő helyes, egészséges eltöltésére.

Környezeti higiénére nevelés:




az osztályterem tisztaságának megóvása, szépítése,
évszaknak megfelelő dekorációk készítése, használata
szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének biztosítása, jelentőségének megtanítása

3.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának céljai:






a tanulók a vészhelyzetben a legjobb döntést hozzák,
tudjanak mentőt hívni,
a felelősségteljes és szabálykövető magatartás kialakulásának megalapozása,
az életbiztonság megőrzése – életvédelem,
baleset-megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés,






a segélynyújtói szemlélet kialakítása, az egyszerűbb sérülések ellátásának megtanulása,
a balesetek megelőzése,
alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása,
beteggondozási alapismeretek nyújtása,
a sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset, valamint a hirtelen bekövetkező
egészségkárosodás alapszintű ellátása.

A tanulók értsék meg, hogy odafigyeléssel és óvatossággal a legtöbb baleset és a vele járó
fájdalom elkerülhető. Ismerkedjenek meg a vészhelyzetek vagy balesetek során elvégzendő
legfontosabb teendőkkel- segítséghívás, felnőtt értesítése, vagy mentőhívás, a könnyebb
sérülések ellátása. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon (pl.
osztályfőnöki, biológia, környezetismeret, természetismeret, életvitel, testnevelés, informatika
óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. A megvalósításba bevonjuk az
iskolaorvost, a védőnőt, az iskolapszichológust.
3.3.3 Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése
Az iskolai környezetben zajló erőszak és agresszió témája sokszor került szóba az elmúlt
években, mivel világszerte számos iskolában jelent komoly problémát. Az agresszió és a
bántalmazás az oktatás minden szintjén jelen van, iskolatípustól függetlenül. Intézményünkben
leggyakoribbak a szóbeli bántalmazások (kirekesztés, csúfolódás, fenyegetés, szidalmazás), de
volt már példa a komoly fizikai bántalmazásra, a pedagógus bántalmazására is. A nevelőtestület
egyhangúan utasítja el a bántalmazás minden formáját. és igyekszik preventív lépések
alkalmazásával a megelőzésre törekedni.
A gyermekek erőszakos viselkedése egy tünet, aminek a hátterében sokféle ok állhat.
Sajátos nevelési igényű tanulóinknál a leggyakoribb háttérok valamely pszichiátriai betegség.
A megelőzésben, a problémák jelzésében, majd a kezelésében nagy szerepe van az iskola
valamennyi dolgozójának. Elsődleges a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, minden
irreleváns tünet azonnali jelzése.
Feladatok:







megelőzés, az agressziót kiváltó ok kerülése
aktuális helyzet legmegfelelőbb kezelése
„utókezelés” (amikor a gyerek lehiggadt, beszéljük át vele a történteket, kapcsolat
felvétele a szülővel, súlyosabb esetben pszichológus, családgondozó bevonása)
külső szakemberek bevonása
hatékony konfliktuskezelési technikák elsajátítása
megfelelő érzelmi kapcsolat kialakítása

3.4 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

Célja:
Az egyén és társadalom közötti kapcsolat kialakítása, az egyes tanulók bevonása a közösségi
tevékenységekbe, a helyes állampolgári magatartás elsajátíttatása. Feladatunk, hogy
megtanítsuk a gyerekeket önállóan véleményt alkotni, véleményüket megvédeni, érvelni,
kulturáltan vitatkozni, de fogadják el egymás véleményét, képesek legyenek egymást
meghallgatni és elfogadni a különbözőségeket.
A tanulók legmeghatározóbb közössége a család, amely alapvető szociális kötődéseket,
formákat alakít ki, amelyeket az iskolában tovább kell fejleszteni, formálni, alakítani. A tanuló
fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, morális tényezőkön túl
a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek.
A tanuló az iskolai idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon fontos
annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás közötti kapcsolatrendszerére, viselkedési
formáira.

Nevelési feladatok:













beszoktatás, szokásrendek kialakítása,
valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,
az egyéni értékek felismerése,
egymás tiszteletben tartása,
szabályrendszer kialakítása,
egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban,
a másság elfogadása, a tolerancia,
társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,
mások gondjainak, nehézségeinek felismerése,
segítségnyújtás a kamaszkori testi, lelki problémák megoldásához,
életvezetési ismeretek tanítása,
megbízható munkavégzésre nevelés.

Speciális feladatok:
Alsó tagozaton:
 beszoktatás, szokásrendek kialakítása,
 a házirend szabályainak folyamatos elfogadtatása, betartása,
 az osztályközösség alakítása,
 csoportszabályok létrehozása, betartása,
 a személyközi kapcsolatok figyelése, alakítása,
 az önkorlátozó, belátó képesség fejlesztése.
Felső tagozaton:











segítségnyújtás a kamaszkori testi, lelki problémák megoldásához,
a tolerancia képességének fejlesztése, a másság elfogadására nevelés,
a kulturált beszéd, magatartás gyakorlása,
életvezetési ismeretek tanítása, felvilágosító előadások (drog, alkohol, dohányzás
veszélyeiről),
népünk kulturális örökségének jellemző vonásainak, nemzeti kultúránk értékeinek
megismertetése,
környezet iránti érzékenység, a természet tisztelete, a környezeti károk megelőzésére
való törekvés,
kommunikációfejlesztés,
önálló véleményalkotás, érvelés, vitakészség fejlesztése,
önellenőrzésre, pontos, megbízható munkavégzésre nevelés.

3.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő módszerek




felelősi és hetesi rendszer kialakítása és működtetése;
tanórai homogén csoportmunka, vagy a tanulás
segítségnyújtással, heterogén csoportalkotással
önértékelés; önellenőrzés képességének fejlesztése

támogatása

kölcsönös

3.4.2 Tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős tevékenységek során megvalósuló
közösségfejlesztési lehetőségek
A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakulása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése
nem valósítható meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében. Szükséges olyan
együttlétek kialakítása, amely mentes a tanórák kötöttségétől, az ismeretek számonkérésének
feszültségétől.









osztályműsorok összeállítása, gyakorlása, előadása
iskolai rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések
iskolai sportesemények; diáknapok, egészségnap
napközis foglalkozások
színház-, mozi-, múzeumlátogatás;
tanulmányi kirándulás;
állatasszisztált terápiák, terápiás előadások
jógafoglakozások

3.4.3 Jó gyakorlatok
A jó gyakorlat (angolul best practice) egy módszer vagy tevékenység, amely olyan újszerű,
építőjellegű megközelítéseket, technikákat tartalmaz, amely bizonyíthatóan vagy már

bizonyítottan hozzájárul az adott intézmény minőségi színvonalának emeléséhez és más
intézmények számára is átvehető példaként szolgálhat.
A jó gyakorlat tehát adott szakmai kritériumoknak megfelelő innováció, oktatási, pedagógiai,
szervezetfejlesztési gyakorlat, amely az intézmény szakmai és menedzsmentet érintő
fejlesztőmunkáját az egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja.
A jó gyakorlat a köznevelés különböző területein alkalmazott, egyéni vagy intézményi szinten
megjelenő, szemléletében és gyakorlatában innovatív és/vagy hiánypótló eljárás, módszer,
tevékenység, eszközhasználat, pedagógiai vagy szervezetfejlesztési gyakorlat, vagy ezek
együttese, amely a köznevelési intézmény működésében megtapasztalható és az intézmény
nevelési-oktatási vagy szakszolgálati feladatainak ellátását pozitívan befolyásolja.
Az érzékenyítés szakkifejezés arra a befolyásolásra, nevelésre, mely odafigyelésre, empátiára
és a „normálistól”, a megszokottól való eltérés, vagyis a másság, a kisebbség, a fogyatékosság
elfogadására nevel.
A fogyatékossággal élő személyek nehézségeibe való betekintés vagy tapasztalataik
meghallgatása hosszú távon pozitívan befolyásolja érzéseinket, nem csupán az adott személy,
de az egész csoport felé.
Jó gyakorlataink célja:
 tudásmegosztás
 SNI tanulók integrációjának segítése, érzékenyítő program segítségével
 az SNI tanulók elfogadtatása
 továbbképzések -előadások, szakmai továbbképzések, belső továbbképzések
Megvalósítás:
A jó gyakorlat a többségi általános iskolákban helyszíni segítségnyújtás, tanácsadás
keretében történik az utazó gyógypedagógusaink segítségével.
A célcsoportok:
 szülők, - előadások az SNI tanulók specialitásairól, segítség az elfogadáshoz szülői
értekezletek keretében.
 tanárok – segítségadás az elfogadáshoz, tanácsadás a tananyagokhoz, a
mindennapokhoz
 tanuló társak-elfogadás segítése osztályfőnöki órákon.
 SNI tanulók beillesztése, korrekcióval segítésük
Érzékenyítés a másság felé, elfogadtatás gimnázium tanulókkal




Előadás szervezése a középiskolás tanulóknak az SNI-s tanulókról.
Találkozások szervezése: szociális munkatevékenység végzése az intézményeinkben,
közösségi szolgálat szervezése, bonyolítása az intézményben.
közös programok szervezése, kötetlen időtöltések, szabadidős tevékenységek

Továbbképzések






Nyílt napok, bemutató órák megrendezése a nevelő testületen belül, mellyel
lehetőséget biztosítunk a tudásmegosztásra, a szakmai megújulásra, ötletek gyűjtésére.
A tudásmegosztás fő célja a megfelelő minőségi színvonalú oktatás-nevelés, a
pedagógiai innováció, új módszerek alkalmazása a megszokott mindennapi tanításban.
Külső továbbképzések tapasztal
atainak átadása nevelőtestületi értekezleteken
Szakmai műhelyek, szakmai napok, Göllesz Nap - tudásmegosztás, tapasztalatcsere,
nyílt szakmai fórum

3.5 A pedagógusok helyi, intézményi feladatai
A pedagógusok feladatainak részletezését munkaköri leírásuk tartalmazza.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.






















a tanítási órákra való felkészülés,
dolgozatok összeállítása, javítása
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
különbözeti, osztályozó, javító vizsgák lebonyolítása,
felkészítés tanulmányi, kulturális versenyekre
a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, bonyolítása
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, szülők rendszeres tájékoztatása,
részvétel nevelőtestületi, munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, önképzés,
részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban,
belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, étkezések alatt és az iskola nyitva tartási
idejében,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése és az
azon való részvétel,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok (pl.: pedagógiai program, fejlesztési terv, szöveges értékelés
stb.) készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek, szobaleltárak rendben tartása,









osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása,
továbbtanulással kapcsolatos feladatok ellátása,
az oktatáshoz szükséges taneszközök kiválasztása, az oktatáshoz kapcsolódó
szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése,
oktatási segédanyagok, mérőeszközök kidolgozása,
pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel,
az iskolai élet színesítése új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása,
részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.

Reggeli ügyeletet ellátó pedagógus feladatai:



Beosztásától függően 7 órától, vagy 7.30-tól ügyelet biztosítása;
A tanulók testi épségének biztosítása az ügyeletre kijelölt helyen

Óraközi ügyeletet ellátó pedagógus feladatai:





a folyosói rend biztosítása, baleset megelőzés;
a folyosóról nyíló tantermek zárt állapotának ellenőrzése;
udvari szünet esetén a tanulók udvarra való irányítása; udvari felügyelet ellátása
a becsengetést követően megvárja az órára érkező pedagógusokat, felügyelet nélkül sem
tanulócsoportot, sem tanulót nem hagy

Délutáni ügyeletet ellátó pedagógus feladatai:





16.00 -17.00 -ig ügyelet biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésével, jó idő esetén a
szabadban;
baleset-megelőzés;
telefonon értesíti a szülőt, aki az ügyeleti idő végéig nem érkezik meg gyermekéért,
gyermeket soha nem hagy felügyelet nélkül, megvárja a gondviselő megérkezését.

3.5.1 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai és hatásköre






Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximálisan tekintettel van a sajátos nevelési igényű, az eltérő személyiségű,
kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlődésére.
Együttműködik az iskola diákönkormányzatával, annak vezetőjével, segíti a
tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.















Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
Szülői értekezletet, szükség szerint fogadóórát tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló, törzslapok vezetése,
ellenőrzése, tanév eleji, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása,
bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése,
pedagógiai vélemények elkészítése, hiányzások igazolása.
Segíti osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Figyelemmel kíséri a tanulók szakértői és egyéb javasolt vizsgálaton való részvételét.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokra, kapcsolatot tart a területileg illetékes családsegítő központtal.
Tanulóit és a szülőket rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,
lehetőség szerint az IKT eszközök használatával.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
Részt vesz az iskolai szakmai munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
Kapcsolatot tart a napközis nevelővel és az osztályban tanító többi pedagógussal,
iskolapszichológussal, védőnővel.

3.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről fogalomhasználatában
„ kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,
Intézményünk valamennyi tanulója sajátos nevelési igényű, ezért kiemelt pedagógiai figyelmet
igényelnek. A kiemelt figyelem a gyermekről, tanulóról való széles körű információ (szakértői
vélemény, szülőktől kapott információk, orvosi diagnózisok, gyermekvédelmi iratok)
birtokában személyre szóló. Az információkat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával
kezeljük.

3.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Sokféle tehetség létezik. Van, aki a tanulásban tehetséges, van, akinek a kézügyessége kiváló,
más énekelni, mozogni, sportolni, főzni, zenélni tud kiemelkedően. Elsődleges pedagógiai
feladatunk, hogy észrevegyük, kiben milyen tehetség rejlik. A kiemelkedő képességterületek
gondozása, fejlesztése, a tanulókat sikerélményekhez juttatja, önbecsülésüket fejleszti, ezért a
hozzájárul a harmonikus személyiség kialakulásához. Az autizmus spektrum zavarral
diagnosztizált tanulók rendelkezhetnek egy-egy olyan szigetszerű képességgel, amely
kiemelkedik képességstruktúrájukból. Ezeket a képességeket funkcióba téve az életben való
boldogulásukat segíthetjük elő.
Célunk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni adottságait, képességeit, tehetségét a
számukra legmegfelelőbb, differenciált módszerekkel, változatos tevékenységen keresztül – a
személyiség harmonikus fejlődését szem előtt tartva – segítsük, fejlesszük.

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységi formák:




differenciált foglalkoztatás megvalósítása tanítási órákon és tanítási órákon kívül
tanulmányi versenyekre felkészítés, az indulás lehetőségének biztosítása
iskolai és osztályműsorokban való szerepeltetés;

3.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózásának elősegítése
Iskolánk tanulói a tanulási képességek zavara, a kommunikációs, a tanulási/ értelmi
akadályozottság, a korábbi tanulási és pszichés tapasztalatok, a szociális hátrányok miatt
kudarcot élhetnek át.
Célunk, hogy egyéni szükségletekhez igazodó, felzárkóztató programokkal csökkentsük a
kudarcok kialakulását, illetve annak megélését.
Lehetőséget adunk az első évfolyam tananyagának elnyújtott elvégzésére. A hosszabb időkeret
megfelelőbb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására.
Feladat:
 a problémák okának feltárása,
 megfelelő terápia, fejlesztő program megtervezése, kidolgozása (Alapozó terápia,
szenzoros mozgásfejlesztés, Sindelar-program, diszkalkulia- terápia, logopédiai terápia,
gyógylovaglás, jóga, kangoo, drámapedagógiai egyéni felzárkóztatás szervezése)
 egyéni felzárkóztatás szervezése,
 az elvárások és terhelhetőség személyre szabott meghatározása,
 az érintett tanulók bevonása a napközis és habilitációs foglalkozásokba,
 jó közösségi háttér kialakítása, sikerélmények kialakulásának támogatása.

Színterei:
 tanórai differenciált foglalkoztatás,
 egész napos iskolai foglalkozások,
 habilitációs foglalkozások,
 felzárkóztató foglalkozások,
 fejlesztő foglalkozások (terápiák, logopédia, mozgásfejlesztés),
 iskolapszichológusi gondozás,
 valamint iskolán kívül szervezett ismeretszerzési lehetőségek (tanulmányi kirándulás,
színház-, múzeumlátogatás), szabadidős programok.

3.6.3 Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek
Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozza. A
tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé
teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A
tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által
kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében.
A tanulási eredmények elérését segítik elő az olyan differenciáló módszerek, mint a minden
szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán hozzáférhető tanulási
környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált célkijelölés, a
többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, tanulást támogató értékelés.
A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál a
pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz
való illesztését. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az adaptálás lehetővé
teszi az egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben
személyre szabott) nevelés, oktatás során az egyéni módszerek alkalmazását. Az aktív
tanulás segítése a tanuló tehetségének, különleges nevelési-oktatási szükségleteinek vagy
fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező szakember
támogatásával történik.
3.6.4 Az eredményes tanulás segítésének elvei


Tanulási környezet

A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten osztálytermeket) lehetőség
szerint úgy kell biztosítani, hogy a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a
berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek az osztályba járó
tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, biztonságos és támogató
tanulási környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára.
A fizikai környezet, az alkalmazott módszerek feleljenek meg a tanulók speciális
szükségleteinek. (tér-idő struktúra, túlérzékenység) Az egyes terek funkciójának világosan

láthatónak kell lenniük. Fontos az egyes terek elkülönítése, ill. hogy az egyes tevékenységek
helyén csak olyan eszközök legyenek, amelyeket valóban használunk, vagy aminek ott
funkciója van.
Mindennek megvan a helye, s az alkalmazkodást az segíti, hogy az egyes helyszínekhez
különböző viselkedési szabályokat tanítunk. A zárt szekrények, a dobozokba rejtett eszközök
csökkentik az ingertömeget.


Egyénre szabott tanulási lehetőségek

Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre szabott
tanulási lehetőségek biztosításával tudja a leghatékonyabban támogatni.
Fontos alapelv, hogy a tanulók közti különbözőségeket az iskola a különféle környezeti
feltételek és az egyénenként eltérő idegrendszeri érés, valamint az egyéni képességek
kölcsönhatása eredményének tekintse.
Egyre több tudományos bizonyíték támasztja alá azt a nézetet, hogy ahhoz, hogy biztosíthassuk
minden tanuló számára a lehetőséget a teljes mértékű kibontakozásra, abból kell kiindulnunk,
hogy minden diák páratlan egyén, és oktatásukat egyedi sajátosságaik köré kell felépítenünk.
Az egyes diákok egyéni sajátosságait kell kiindulópontnak vennünk, és szem előtt kell
tartanunk, hogy a tanulás alapja valóban „nem a kor, hanem a szint”.
A személyre szabott oktatás megvalósításában kulcsfontosságú szerepet töltenek be többek
között az alábbi kérdések:






a tantárgy mely elemeit dolgozzuk fel, és milyen mélységben;
milyen tanítási és tanulási stratégiákat alkalmazzunk
milyen tanulási készségek és stratégiák szükségesek a tanuláshoz;
milyen értékelési módszereket alkalmazzunk
milyen típusú útmutatást és támogatást nyújtsunk a tanulónak

3.6.5 Ifjúságvédelmi feladatok ellátása
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység áthatja az iskolai élet egészét azzal a céllal, hogy
biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő-óvóintézkedést tegyen a
rászorulók érdekében, figyelemmel kísérje a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek
sorsát.
A gyermekvédelmi munkában a legfontosabb szerepet a gyermek kapja, a gyermek érdekeinek
képviselete, támogatása, de a támasznyújtás esetenként a családok felé is irányul. Ebben a
munkában fontos szerepe és feladata van a mindenkori osztályfőnököknek, akiknek a
gyerekekkel és a szülőkkel való közvetlen kapcsolatukból adódóan nagyobb rálátásuk van a
problémákra.

A gyermekvédelmi tevékenység fontos része:








prevenció
okfeltárás
a tanuló alapvető szükségleteinek megléte (élelem, ruházat, tanszer, stb.),
a tanuló fizikális, higiéniás és egészségi állapotának figyelemmel kísérése,
szülői értekezlet, fogadóóra, rendkívüli szülői értekezlet
a rendszeres iskolába járás folyamatosan figyelemmel kísérése – jelzés a felügyeleti
szerveknek,
Szükség esetén igényeljük a Pedagógiai szakszolgálat, az iskolai szociális munkás,
valamint a területileg illetékes gyermek-jóléti és családsegítő szolgálatok támogatását
is.

3.6.6 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló
Az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti
vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és
esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.
Ezen tanulók kötelező jelleggel vesznek részt szaktárgyi korrepetálásokon, rendszeres házi
feladat hiány esetén napközis/tanulószobai foglalkozásokon.

3.7 Pedagógusok, tanulók, szülők együttműködési és kapcsolattartási formái
A munkánk eredményes csak akkor lehet, ha megfelelő támogatást kapunk a szülőktől, ezért
fontos, hogy mindenről megfelelően informáljuk őket. Ehhez nyújt segítséget az iskolánkban
működő Szülői Munkaközösség A munkaközösségbe minden osztály egy szülőt delegál, aki
képviseli az adott közösség érdekeit. A képviselőket minden évben legalább három alkalommal,
de szükség szerint bármikor hív össze az igazgató vagy helyettese kérésére a SZM elnöke.

3.7.1 Szülőkkel való kapcsolattartás az év folyamán






szülői értekezletek; fogadóórák;
e-napló és az ehhez kapcsolódó levelezőfelület
iskola honlapja;
üzenő füzet;
probléma esetén, előzetes egyeztetés után az iskolavezetés, a pedagógusok készségesen
állnak a szülők rendelkezésére

3.7.2. Kapcsolattartás a tanulókkal

A diákok problémáikkal osztályfőnökükhöz, tanítóikhoz, tanáraikhoz fordulhatnak, szükség
esetén az iskola vezetőit is megkereshetik. Segítséget kérhetnek az iskolapszichológustól, az
iskolaorvostól és a szociális segítőtől.
3.7.3 A szakmai munkaközösségek együttműködése


Az iskolában működő szakmai munkaközösségek közt szükséges kapcsolattartásért a
tagintézmény-vezetők és a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
 A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire, amelyek az iskolán, munkaközösségen belül
szerveződnek:
 ellenőrzések és értékelések
 bemutató órák, továbbképzések
 Iskolai programok szervezése, lebonyolítása, felelősök kiválasztása
 iskolán kívüli továbbképzések
 a tanulók számára szervezett pályázatok, tanulmányi, kulturális és sportversenyek
A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésen rendszeresen tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli
ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
3.7.4 Kapcsolattartás egyéb intézményekkel

3.7.4.1 Észak-Pesti Tankerületi központ
Az együttműködés alapelve: kapcsolatunk a fenntartóval túlnyomó részben hivatalos, részben
pedig támogató, segítő jellegű.
A kapcsolattartás formái, tartalma:





részvétel értekezleteken, megbeszéléseken (intézményvezető, esetenként igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető),
beszámolók készítése, folyamatos adatszolgáltatás,
kölcsönös tájékoztatás az aktuális eseményekről,
a hivatali vezetők látogatása intézményi rendezvényeken.

3.7.4.2 XVI. kerületi Önkormányzat




A Kertvárosi Pedagógiai Napok szervezésével
A Tankerületi központtal közösen szervezett Kertvárosi Iskolaválasztó
Kakaózás a Polgármesterrel








Természetvédelmi vetélkedő szervezése, bonyolítása
Pedagógusbál szervezése
Pedagógiai kitüntetések átadása
Nyári tábor biztosítása SNI tanulók számára is gyógypedagógus. ill. gyógypedagógai
asszisztens részvételével.
Erzsébetligeti Színház ingyenes előadásai
Kertvárosi Tanyaudvar

3.7.4.3. XVI. kerületi Rendőrkapitányság
Az iskolarendőrön keresztül részt veszünk a kapitányság által a tanulók részére szervezett
prevenciós programokon. A Kerületi Kapitányság járőrszolgálata áll rendelkezésükre, ha
magatartás- szabályozási zavarral küzdő tanuló dührohama más eszközökkel nem
megfékezhető, és a Mentőszolgálat a segítségület kéri.

3.7.4.4 Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat
A gyermekvédelmi felelősön keresztül, az osztályfőnökök jelzése alapján a rászoruló
gyerekek, családok anyagi, erkölcsi, jogi megsegítése a fent nevezett intézmény
munkatársaival közösen történik. A kapcsolattartás postai és internetes formában történik,
valamint az iskolánkba delegált szociális segítőn, iskolai szociális munkáson keresztül.
Mediációs szolgálatukkal többször állnak az iskola-szülő kapcsolattartási nehézségeinek
rendezése szolgálatában.

3.7.4.5. Intézményi tanács
A törvényi előírásoknak megfelelően iskolánkban is megalakult az Intézményi tanács, mely
három tagból áll. Egy főt az intézmény, egyet a szülői szervezet, egyet pedig a Budapest XVI.
kerületi Önkormányzat delegált. A Tanács minden évben minimum 3 alkalommal ülésezik.
Ezekre a megbeszélésekre az elnök hívja össze a tagokat, az intézmény vezetője mindenkori
meghívott.

3.7.4.6. Kapcsolattartás a Kertvárosi Egészségügyi Szakszolgálattal
A védőnő és a gyermekorvos a fenntartóval kötött szerződés, megállapodás alapján végzi
munkáját.
A kapcsolattartás formái:
 évenkénti rendszeres szűrővizsgálatok,
 tisztasági vizsgálatok,





a védőnő előadásai, bemutató foglalkozásai a gyerekeknek,
szülői értekezleten tájékoztató előadások tartása,
alkalmanként esetmegbeszélések.

3.8 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata, egyéni munkarend
3.8.1 A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik,
azaz:




osztályozó vizsgákra;
javítóvizsgákra;
különbözeti vizsgákra

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára,




aki osztályozó vizsgára jelentkezik;
a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít;
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
Osztályozó vizsga:
Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése szempontjából
előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend
kérelmezhető. Az iskolánkba beírt tanuló szülője (gondviselője) az érintett tanévet megelőző
június 15-ig az Oktatási Hivatalnak benyújtott írásos kérelemben kérheti, hogy gyermeke
egyéni munkarendben folytathassa általános iskolai tanulmányait. A tanuló félévkor és tanév
végén, minden tantárgyból, előre meghatározott időpontokban osztályozó vizsgát köteles tenni.
Az iskolánkba beírt, tartósan külföldön tartózkodó tanuló, aki a szülő kérésére nem szünetelteti
tanulói jogviszonyát, hanem egyéni munkarendet kér, osztályozó vizsgát köteles tenni az év
végi osztályzatok megállapítása érdekében minden tantárgyból, a szaktanárok által, a Helyi
tanterv követelményei alapján összeállított és előzetesen kiadott vizsgaanyagból.
Osztályozó vizsgát tehet az a tanuló, akinek mulasztásai meghaladják a 250 órát, emiatt nem
értékelhető, de a tantestület határozattal engedélyezi számára az osztályozó vizsgát.
A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben le kell tennie a
tanulónak.

Javító vizsga:
Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki 1-3 tantárgyból a továbbhaladás feltételeit nem teljesítette.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal,
 esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.

3.8.2 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt
tanulmányi követelményeket valamennyi tantárgyból sikeresen teljesítette. A követelmények
teljesítését a pedagógusok év közbeni tanulói munka alapján bírálják el.
A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a
tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem
tudta teljesíteni. A tanuló részére engedélyezhető az iskola első évfolyamának megismétlése
abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról
kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt.
A második évfolyamtól kezdődően – magasabb évfolyamra akkor léphetett, ha sikeresen
teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt
legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt használja,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.

3.9 A tanuló felvételének és átvételének szabályai
Tagintézményeinkbe az illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság, valamint a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által
kiállított szakértői vélemény alapján, intézménykijelölő határozattal kerülhetnek a tanulók. Az

esedékes kontroll-vizsgálatokat az iskola és a szülő kezdeményezheti a hatályos jogszabályok
szerint. A tanulók átvétele a törvényi szabályozások szerint történik.
Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei:
Iskolánk a Szakmai Alapdokumentumában meghatározott fogyatékossági típusnak
megfelelően minden az Észak-Pesti Tankerület ellátási kötelezettségébe tartozó, XV vagy XVI.
kerületi állandó lakcímmel jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz a közoktatási törvényben
és az Szakmai Alapdokumentumában meghatározott létszámhatárig.
Tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. A gyermek átvételéről minden
esetben az igazgató dönt. Az átvételi kérelemhez mellékelni kell:







a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
szakértői bizottság által kiállított érvényes szakvéleményt
migráns tanulók esetében a gyermek Magyarországon tartózkodását engedélyező
hivatalos okiratot;
szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot;
amennyiben a szülők nem jelennek meg mindketten a beiratkozáskor, a távol levő
szülő beleegyező nyilatkozatát.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni








a szülő személyazonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt;
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
szakértői bizottság által kiállított érvényes szakvéleményt
migráns tanulók esetében a gyermek Magyarországon tartózkodását engedélyező
hivatalos okiratot;
szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot;
amennyiben a szülők nem jelennek meg mindketten a beiratkozáskor, a távol levő
szülő beleegyező nyilatkozatát.
A második évfolyamtól kezdődően a felvételnél be kell mutatni a már említett korábbi
dokumentumokon túl:





az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,
eddigi ellátásának dokumentumait,
a szakértői bizottságok javaslatát az intézményváltásra.

II. Az intézmény Helyi Tanterve
1. A választott kerettanterv megnevezése
Nevelőtestületünk az új NAT-hoz megjelenő alsó tagozatos (1-4. évfolyam) jóváhagyott
kerettantervét választotta helyi tantervének alapjául. Az ebben megfogalmazott célok, feladatok
fejlesztési területek, kompetencia fejlesztések, egyéni differenciáló eljárások követése
biztosíték arra, hogy SNI-s tanulóink megfelelően tudnak majd integrálódni a többségi tanulók
közé.
A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Tantárgy megnevezése
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Környezetismeret
Rajz, vizuális kultúra
Testnevelés
Életvitel és gyakorlat
Ének- zene
Erkölcstan

Kiadó
OFI
Mozaik
OFI
OFI
OFI
OFI
OFI
OFI

2. Kötelező tantárgyak és óraszámok

Az 1-4. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020, ált. isk.
Heti óraszám/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Etika/hit és erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Földrajz
Első élő idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Közösségi nevelés

1.
7 1
4 1
1

2.
7 1
4 1
1

3.
5 1
4 1
1
1

4.
5. 6. 7. 8.
5 1
4 1
1
1

2
2

2
2

2
2

2
2
1

1

1

5

5

1
1
5

1
1
5

Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető óra
Összes tervezett óraszám
Összesített óraszám
Maximális órakeret

22

22
2

22
2

23
2

2

22 2 22 2 22 2 23 2
24
24
24
25
24
24
24
25

NAT 2020. szeptember 1-jén az első évfolyamon – majd ezt követően minden tanévben
felmenő rendszerben kerül bevezetésre.

3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök
kiválasztásának elvei
A Nkt.tv. 46.§ (5) alapján az iskola tanulói ingyenes tankönyvellátásban részesülnek


















A NAT-ban megfogalmazott elvekkel összhangban legyenek;
a HPP-ben megfogalmazott értékeket közvetítsék;
tanterveink cél- és feladatrendszerének megfeleljenek;
színvonalasak és korszerűek legyenek;
figyelemfelkeltőek, vonzóak, szép kivitelűek legyenek;
értékállóak legyenek (ne kelljen gyakran változtatni azokat);
biztosítsák az egymásra épülést, egymáshoz kapcsolódást és kiegészítsék egymást;
jól kezelhetőek legyenek;
képességfejlesztők és problémamegoldók, az ismeretszerzést segítők, munkáltatók
legyenek;
jó minőségűek legyenek;
új tankönyv választása esetén a tartós tankönyvet részesítjük előnyben;
megfizethetőek legyenek;
1-4. évfolyamon a tömegük ne haladja meg a 3000 g-ot (napi szinten);
előnyben részesítjük a komplex: tanmenetet, tankönyveket, taneszközöket, feladat- és
értékelő lapokat, tanári segédleteket (esetleg multimédiás megoldásokat) is tartalmazó
egységcsomagokat
a tankönyvválasztást a nevelőtestület - a munkaközösségek - tanévenként felülvizsgálja
és a tankönyvrendelést megelőzően a szülőkkel egyeztet, majd döntést hoz;
a testnevelés felszerelés a legszükségesebbekre korlátozódik: tornacipő, tornanadrág,
póló, illetve tornadressz, tiszta váltó zokni, tisztálkodó eszközök, hűvös idő esetén
melegítőruha

4. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
4. 1. A beszédfogyatékos tanulók iskolai nevelésének-oktatásának irányelvei
A jelenlegi elnevezés a beszédzavart hangsúlyozza, miközben a szintén e kategóriába tartozó nyelvi
zavarok a társadalmi részvétel szempontjából általában nagyobb hátrányt jelentenek. A magyar és
nemzetközi szakirodalmi konszenzus alapján: Beszédfogyatékosok csoportjába tartozik minden olyan
tanuló, aki a beszéd és/vagy nyelv receptív folyamatainak (beszédfeldolgozás, beszédértés, nyelvi
megértés) vagy expresszív folyamatainak (beszéd és nyelvi kifejezés, produkció) szerveződésében
súlyos fejlődési eredetű vagy szerzett zavart mutat.
Jelen irányelv a továbbiakban is a törvényi elnevezés megtartása mellett, de markánsan különböző
tünetegyüttesekként mutatja be a beszéd- és nyelvi zavarokat, melléjük rendelve a különböző specifikus
ellátási szükségleteket.
Beszédfogyatékos SNI-besorolást csak azok a gyermekek/tanulók kaphatnak, akik elsődleges nyelvi
zavarral küzdenek, vagyis expresszív és/vagy receptív nyelvfejlődési elmaradásuk hátterében sem
intellektuális képességzavar, sem hallásfogyatékosság, sem autizmus spektrumzavar, sem
mozgáskorlátozottság nem áll.
Intézményi, szervezeti formák
A beszéd és a nyelv fejlődési vagy szerzett zavarával küzdő tanulók nevelését-oktatását elláthatja olyan
gyógypedagógiai intézmény, mely beszéd-/nyelvi fejlesztő, illetve diszlexiás vagy „olvasó” tagozatot,
osztályokat működtet vagy tipikus beszéd-/nyelvi környezetet biztosító, részben vagy egészében
együttnevelést vállaló befogadó iskola. Mindkét ellátási forma végső célja, hogy megfelelő készségképességstruktúrát, megküzdési stratégiákat és alapismereteket alakítson ki a sikeres társadalmi
beilleszkedés és az önálló, élethosszig tartó tanulás érdekében.
A befogadó iskola működése épülhet az osztályfoktól független teljes integrációra, vagy olyan részleges
integrációra, melyben az alsó tagozaton külön beszéd- és nyelvi fejlesztő, „olvasó osztály” elnyújtott,
sérülésspecifikus alapozást biztosít. Ezt követően a felső tagozaton válik teljessé az integráció.
A különnevelést biztosító intézmények előnye, hogy minden tantárgyban sérülésspecifikus neveléstoktatást, valamint a habilitációs-rehabilitációs órakeret mellett más kiegészítő terápiákat is tudnak
biztosítani. Az ilyen intézmények száma országszerte csekély, ezért jelenleg a beszédfogyatékos SNI
besorolással rendelkező tanulók döntő hányada részben vagy egészben integrált iskolai oktatásban vesz
részt.
Az intézménybe lépéskor szükséges a szülők és a pedagógusok (főként az osztálytanító vagy
osztályfőnök, illetve a logopédus-gyógypedagógus) közös szándéknyilatkozata és megvalósítási terve a
rendszeres együttműködésre. Javasolt erről pedagógiai megállapodást is kötni, melyben a tanuló
fejlődése érdekében vázolt közös célok és ennek elérésében mindkét fél feladatai egyértelműen
rögzítésre kerülnek. A megállapodás alapját az egyéni fejlesztési terv képezi. Annak megvalósulására
érdemes legalább évente visszatekinteni.
A befogadó iskola biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló aktívan
vehessen részt az osztály- és az iskolaközösség életében, megmutathassa tehetségét, erősségeit.

A közösség elismeri az SNI tanuló tanulásra és részvételre irányuló erőfeszítéseit, és önmagához képest
mérlegelve pozitív, előremutató és motiváló értékelést ad.
Az iskola kezdő szakaszában a kultúrtechnikák elsajátítása előtt széles alapú készségképességfejlesztéssel azok kognitív nyelvi előfeltételeinek megteremtését biztosítjuk.
A nyelvfejlődési zavarok és a verbális diszpraxia esetében az írott nyelv szokásosnál lassabb ütemű, kis
lépésekben történő, időben is elnyújtott kialakítására van szükség, annak érdekében, hogy az írott nyelvi
szimbólumok elsajátításához vezető kettős elvonatkoztatási utat (elvonatkoztatni a beszélő személyétől
és a beszéd vokális elemeitől)
A tananyag-feldolgozásban és a számonkérésben részesítsük előnyben a nem nyelvi megoldási
módokat. Pl. a különböző művészeti ágak segítségével mozgásos, dramatikus, rajzos vagy más képi
feldolgozást, digitális alkalmazásokat használhatunk, ahol a beszéd-/nyelvi zavart mutató tanuló is a
többiekhez hasonló, netán kiemelkedő képességeket mutat.
A pozitív önkép kialakulását, megélését és a következményes emocionális vagy viselkedészavarok
megelőzését szolgálja, ha megkeressük azokat az iskolai, sport-, művészeti vagy egyéb tevékenységeket,
melyekben a gyermek sikeres lehet.
Szaktárgyi szövegek esetén is a sérülés specifikusan hatékonyabb nyelvi szempontú feldolgozás a
terápiás cél: egy-egy tárgy alapszókészletének, szó- és mondatfordulatainak megértéséhez és
használatához segítsük hozzá a nyelvi zavarral küzdő tanulót.
A nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók esetében a gondolatok kifejtése, a szükséges feladatok
elvégzése szóban vagy írásban tipikus fejlődésű társaikhoz képest akár ötszörös-tizenötszörös
többletidőt is igénybe vehet (az egyéni képességektől és a pszichomotoros tempótól függően).
specifikum – integráció összefüggése
Az órai munka és a házi feladatok szempontjából is szükséges a többletidő ehhez igazodó ütemezése.
A nyelvfejlődési zavar esetén a legtöbb tananyagot lehetőleg digitális formában bocsássuk a tanuló
rendelkezésére, mivel az írott nyelvben való gyenge dekódolási képesség miatt szóbeli feldolgozással
vagy a kettő kombinációjával jobban hozzáfér annak tartalmához.
Az alapfokú képzés első szakaszának (1–4. osztály) feladatai
Az alsó tagozatos tanuló életkori sajátosságainak leginkább az aktív, cselekvéses tanulási helyzetek
felelnek meg. Az ilyen változatos kihívások hosszabb ideig tartják fenn a tanulók motivációját,
figyelmét, ezért a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló számára is igen előnyösek. Az alsó szakaszban
célszerű rövidebb feladatokat tervezni az érintett tanulók számára, és több feladatváltással fenntartani,
„frissíteni”
A Nat alkalmazása a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során
A Nat kiemelt céljainak megvalósulását a beszéd-/nyelvi zavart mutató tanulók esetében a
kommunikációs szempontból akadálymentesített tanulási környezet, a rugalmas tanulásszervezés, a
differenciált cél- és feladatkijelölés, a heterogén csoportban végzett projektmunkák és az adaptált
tananyag alkalmazása együttesen teszi lehetővé. Ezek kialakításában és sikeres alkalmazásában döntő
szerepet játszik az osztályban tanító pedagógusok, a logopédus és más, a fejlesztő teamben részt vevő
szakemberek rendszeres együttműködése. Intézményi szinten ezt szolgálja a befogadó iskola, az utazó
gyógypedagógust, utazó konduktort biztosító EGYMI és a megyei szakszolgálatok közötti folyamatos
információáramlás.

Értékelés (tanulási eredmény)
Általában elmondható, hogy a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók számára a verbális tanulási
potenciált igénylő tantárgyakban differenciált tanulási eredmények kitűzése szükséges. Ezek közül a
leginkább érintett a magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv.
Ezek értékelése alól általában a szakértői bizottság véleménye alapján mentesítést is kapnak a tanulók.
A mentesítés Janus-arcú lehetőség. Egyrészt nem teszi ki a tanulót a differenciálatlan általános ötfokú
értékelésnek, hiszen nyilvánvalóan csak adaptált célokkal tud eleget tenni a tantervi követelményeknek.
Másrészt azonban lehetetlenné teszi a tanuló továbbhaladását olyan intézményekbe, melyek az adott
tantárgyból elvárják az érdemjegyet. Jó, ha ezt már kezdettől tudatosítjuk a szülőkben is.
A szakértői vélemény nyomán intézményigazgatói hatáskörben megszületik az értékelés alóli felmentés.
Ez sokszor azt sugallhatja a tanulónak vagy a szülőnek, hogy az adott tantárgyban való helytállás „nem
is olyan fontos”. Már az iskolába lépéskor tisztázni kell, ha szükséges, a szülővel kötött pedagógiai
megállapodásban is, hogy a tantárgyi értékelés alóli felmentés csak az ötfokú érdemjegy elmaradását
jelenti. Ezzel a tanító/szaktanár hivatalosan is élhet a joggal, hogy a tanulót kizárólag saját képességeihez
mérten, a számára kijelölt tanulási eredmények mentén szöveges fejlesztő értékeléssel segíthesse. Ez
azonban a tanítóra/szaktanárra és a velük együttműködő gyógypedagógusra nagyobb felelősséget ró, és
megváltoztatja a mérés-értékelés viszonyát.
A szöveges értékelés jellemzői:
a konkrét területen elért teljesítményre vonatkozik, sosem minősíti azt, nem címkéz;
az elért pozitív eredményeket és hiányosságokat egyaránt tárgyilagos formában írja le, nem minősíti
azokat;
viszonyít a kiindulóponthoz, az előző teljesítményhez mérten értékeli a fejlődést;
mindig megjelöli a következő (proximális) fejlődési zónát, a gyermek számára is érthető formában
konkrét javaslatokat tesz, és biztat a továbblépésre.
Más tantárgyakból a beszéd-/nyelvi fejlődési zavart mutató tanuló minősítő, szummatív értékelést is
kap, melynek célja, hogy a tudáspróbák alapján jelezze, vajon elérte-e a tantervben megkövetelt
eredményeket.
Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a tanuló erősségeit, nehézségeit, a vizsgálati evidenciákra
támaszkodva megállapított közép- és rövid távú célokat, a hozzájuk vezető út lépéseit, a
fejlesztőeszközöket és a fejlesztés helyszínét.
A fő fejlesztési területek a beszédfogyatékos SNI tanulók számára a beszéd-/nyelvi képességek
fejlesztése, a nyelvi készségekhez szorosan kötődő kognitív funkciók fejlesztése, valamint a tanulási
teljesítmények fejlesztése, a reedukáció. Emellett kiegészítésként pszichomotoros, grafomotoros,
vizuális és auditív készség-képességfejlesztés fordul elő leggyakrabban. Ide sorolhatók a relaxációs és
testtudati technikák, a feszültségoldó művészeti terápiák is.

5. Mindennapos testnevelés
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése értelmében az iskola a
nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás folyik,
megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében.

A mindennapos testnevelés során az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek
egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. A mozgásszegény
életmód kialakulásának megelőzése a testmozgás megszerettetésével, a rendszeres mozgáshoz
szoktatással.

A hatékonyság érdekében megvalósítandó sajátos egészségügyi és pedagógiai
szempontok:


Minden gyermek minden nap kapjon lehetőséget a testmozgásra



Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési és
légző rendszer megfelelő terhelése;



Az eltérő adottságú tanulók számára is jelentsen örömöt, sikerélményt;



A lehető legszélesebb körben ismerkedjenek meg a szabadidősportokkal, egészségmegőrző
sportokkal, azok alapjaival, amelyek közül kiválasztva a számára megfelelőt, később
javulhat életminőségük, testi és lelki egészségük
A program fontos része a megfelelő mennyiségű játék, versengés;



Iskolánkban a mindennapos testmozgást a testnevelés órákon túl néptánc és egyéb sport – játék
foglalkozások biztosítják.
Színterei:






a testnevelési órák
az óraközi szünetek
a napközi csoportok sportfoglalkozásai
a mozgáskoordinációs egyéni fejlesztés
kirándulások, túrák, sportprogramok

A mindennapos testnevelés megvalósításának módja
Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
Ennek alapján
-

az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés
óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok
valamelyikével teljesíthet:
 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatás szervezési formákon való részvétellel,

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján
kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett
edzéseken való sportolással.

6. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményei és formái
6.1 A számonkérés, az értékelés és minősítés alapelvei

A tanév során a tanulók munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, folyamatos és
következetes ellenőrzése főként az alábbi területeken történik:
 alapkészségek és képességek;
 értelem és gondolkodás fejlődése
Számonkérni csak olyan ismeretet lehet, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a tanuló
tanára vezetésével (irányításával) hozzájuthatott.
A számonkérés a tanuló tudására irányul. A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon,
az elvárás–képesség–teljesítmény egységében kell értékelni.
Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges minősítés
mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze. A pedagógusok 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 tanulói teljesítmény hogyan változott –
fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.
A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján
történő fejlesztése az irányadó elv.
Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, a hibák
javítására

6.2 Az ellenőrzés funkciói





Folyamatos munkára készteti a tanulókat,
folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport
(osztály) adott anyagrészből elért tudásszintjéről,
a tanulók reális önértékelésének, a reális pályaválasztáshoz vezető út megtalálásának
eszköze.

6.3 Az ellenőrzés, számonkérés módjai
A legfontosabb mérőeszköz az osztályozás. Az objektivitásra törekvés érdekében %-os
teljesítménymérés is történik.
 Diagnosztikus mérés: egy-egy tanulási szakasz, pl. témakör megkezdése előtt a tanulók
aktuális készségszintjének, ismereteinek mérése, melynek célja a helyzetelemzés.
 A témazáró ellenőrző dolgozatok: a folyamat ellenőrzését szolgálják. A teljesítmény
értékelése %-os teljesítmény és érdemjegy. A helyi tanmenetek rendelkeznek a tantárgyanként
tanév közben írandó témazáró felmérésekről.
 Egyéb mérések: a munkaközösségek az éves munkatervük összeállításakor - szükség esetén
indokoltan - dönthetnek újabb szintfelmérések beiktatásáról.
 Formatív mérés: egy - egy tanulási szakasz alatt a tanulási és a problémamegoldó
képességek fejlesztése, alakítása. Tájékoztató érdemjegyek, pontozás.
 Szummatív mérés: a tanulási szakasz zárásakor a tanulói teljesítmény mérése. Értékelés
érdemjegyekkel.
Az iskola pedagógusai a tanulók tudását, munkáját a tanév során rendszeresen ellenőrzik és
értékelik, félévkor és a tanév végén – az évközi értékelések alapján – szöveggel /osztályzattal
minősítik.
A tanulmányi munka ellenőrzése, illetve értékelése feleletek, röpdolgozatok, témazáró és házi
dolgozatok, házi feladatok, gyakorlati feladatok útján történik.
A számonkérés egyik fontos alapelve, hogy a tanuló az adott tantárgy minden témakörében
rendelkezzen a minimumszintnek megfelelő ismeretekkel.
A számonkérés általános gyakorlata:
 Szóbeli felelet
5-10 perces szóbeli megnyilatkozás (valamely témakörnek vagy egy részének kifejtése felelet,
alapvetően önállóan, szükség esetén segítő vagy rávezető tanári kérdésekkel). Törekedni kell
rá, hogy erre a tanuló legalább kéthavonta egy alkalommal minden tárgyból lehetőséget kapjon.
 Évközi tesztek
Az adott témakörhöz tartozó témák tartalmának ismeretét ellenőrzik, feleletválasztásos,
válaszadásos, gyakorlati stb. feladatok formájában. A megoldás időtartama általában 15-20
perc, azonban nagyobb témakör esetén több is lehet.
 Témazáró dolgozatok
Témazáró dolgozatok megírására a nagyobb témakörök lezárását, összefoglalását követően
kerül sor. A témazárók feladatai között különböző típusú ellenőrző kérdések szerepelhetnek.
Időtartamuk általában 35-40 perc. A témazáró dolgozatok eredménye a félévi és az év végi
osztályzatok megállapításakor súlyozottan szerepel. Egy napon egy tantárgyból íratunk
témazáró vagy felmérő dolgozatot.
A diákok feleleteit azonnal, írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját legkésőbb
2 héten belül értékelni, javítani kell: ellenkező esetben annak visszajelzés szerepe háttérbe
szorul. A szülő/gondviselő értesítése a KRÉTA rendszeren keresztül történik.

Értékelés szempontjai:
 Jeles (5)
 a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz;
 a tananyagot ismeri, érti, tudja és alkalmazza;
 a tantárgy szaknyelvén is pontosan, szabatosan fogalmaz;
 ismereteit alkalmazza, és azt önállóan megfogalmazza
 Jó (4)
 a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget;
 tanári segítségre ritkán szorul;
 a tantárgy szaknyelvét ismeri, de nem mindig használja szabatosan
 Közepes (3)
 a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget;
 a tanári segítségre többször is rászorul
 Elégséges (2)
 a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel,
jártasságokkal rendelkezik;
 önálló feladatvégzésre nem képes;
 a fogalmakat nem érti
 Elégtelen (1)
 a tantervi követelmények minimumát sem tudja;
 ennek eleget tenni tanári útbaigazítással sem képes
6.4 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges
minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő
lehet:

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT - osztályzattal értékelve jeles (5)
JÓL TELJESÍTETT – osztályzattal értékelve jó (4)
MEGFELELŐEN TELJESÍTETT – osztályzattal értékelve közepes (3)
FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL – osztályzattal értékélve elégséges (2)

A szöveges minősítés tantárgyanként és tartalmanként megfogalmazott értékelő mondatok
alapján alakítható ki.

A második évfolyamtól a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük, amelyet
az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni tanulmányi munkája
alapján kell meghatározni.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból
egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a
témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy
érdemjeggyel kell értékelni.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító pedagógus értesíti.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a
szaktárgyat tanító pedagógusok:

Teljesítmény

Érdemjegy

0-33 %:

elégtelen (1)

34-50 %:

elégséges (2)

51-75 %:

közepes (3)

76-90 %:

jó (4)

91-100 %:

jeles (5)

A tanév végi osztályzattal a szaktanár a tanulónak nem a második félévi, hanem az egész tanévi
teljesítményét minősíti.
A szülőket legkésőbb májusban értesíteni kell, ha gyermekük a tantárgyi követelményeket
előreláthatóleg a tanév végéig nem teljesíti.
Ha a tanuló tanév végi osztályzata lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek
átlagától, a nevelőtestületi konferencián a testület felszólíthatja az érintett pedagógust, hogy
adjon tájékoztatást ennek okáról, illetve indokolt esetben változtassa meg döntését.
Ha ez nem történik meg, és a testület az indoklással nem ért egyet, az osztályzatot az évközi
érdemjegyek alapján a tanuló javára módosíthatja.
Az egyes − tanulmányi idő alatti és tanulmányokat záró − vizsgák időpontját a tanév rendje
tartalmazza. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

Alsó tagozat
Tantárgy

Írásbeli vizsga

Magyar irodalom

1-4. évfolyam

Magyar nyelv

1-4. évfolyam

Matematika

1-4. évfolyam

Szóbeli vizsga

Gyakorlati vizsga

1-4. évfolyam

Erkölcstan

1-4. évfolyam

Környezetismeret

1-4. évfolyam

Informatika

3-4. évfolyam

Ének-zene

1-4. évfolyam

Vizuális kultúra

1-4. évfolyam

Technika

1-4. évfolyam

Testnevelés és sport

1-4. évfolyam

A tantárgyi vizsgakövetelményeket a helyi tantervben határozzuk meg.
6.5. Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:




Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje)
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
A napi felkészülés iskolaotthoni, egész napos iskolai, napközi, tanulószobai ideje nem
lehet több 1 óránál.
A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.

7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
A csoportbontás a képességek figyelembevételével, de arányos csoportlétszámra törekedve
történik, elsősorban a magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyak tanításában.
A napközis csoportokat lehetőség szerint osztályonként vagy évfolyamonként szervezzük.
Amennyiben a létszám ezt nem engedi, akkor összevont csoportokat indítunk. Szülői kérésre
minden tanulónak mérlegelés nélkül biztosítjuk a napközit.

8. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elv
8. 1 Az iskola egészségnevelési elvei:
Az egészséget a mindennapi lét forrásaként értékeljük. Az egészségnevelés célja az
egészségmegőrzés, az egészségre nevelés, az egészséges élethez szükséges készségek
kialakítása. Az egészséges életmódra nevelés kiemelt feladataként megtanítjuk a gyerekeket az
egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére.
Felkészítjük őket arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra
vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani.
Az egészségnevelés elősegíti a környezeti- és egészségtudatosság erősödését. A pedagógiai
gyakorlatban kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a társas kapcsolatok (a konfliktuskezelés,
döntés, együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. E pedagógiai törekvés
sajátos tartalmakat és módszereket igényel a hátrányokkal küzdő gyerekeknél. Célunk, hogy a
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók mindenek felett álló érdekeit szem előtt tartva,
biztosítsuk sokoldalú fejlesztésüket, javítsuk életminőségüket, segítsük, növeljük esélyüket
mindennapos sikeres életvezetésükben.
I8. 2 Az iskola környezeti nevelési elvei
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése. A környezeti nevelés a természet, s benne az emberi társadalom harmóniájának
megőrzését, fenntartását célozza. A környezeti nevelés tartalma a fenntarthatóságra, az
emberiség jövőjének biztosítására irányul.
A környezeti nevelés komplex nevelés. Nem különülhet el egy-egy tantárgyra,
tantárgycsoportra, hanem az iskola működésének egészét, minden tantárgyát és tevékenységét
kell áthatnia.
Alapelvünk, hogy élménypedagógiai módszerekkel, változatos tanulói tevékenységformákkal,
rácsodálkozással, játékosan tapasztaltassuk meg a természeti, a környezeti szépségeket.

9. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
9. 1. Esélyegyenlőség biztosításának alapelvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban
részesüljön. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása mellett
biztosítjuk a tanítványok differenciált, egyénre szabott optimális képzésével az esélyteremtést.
Az iskolai esélyegyenlőség megvalósítása az intézmény minden nevelőjének feladata. A
tantestület minden tagjának kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítani a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és
toleráns légkör kialakítását.

9. 2. Az esélyegyenlőség biztosítását célzó intézkedéseink
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, az egyenlőség fenntartása alapvető
jelentőségű. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása iskolánkban kiemelt feladat, ezek
követelményét intézményünkben érvényesíteni kell, különösen:
 az oktatásba történő bekapcsolódás, a felvétel,
 a tanulmányi követelmények megállapítása és a teljesítmények értékelése során,
 az iskolai élethez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során,
 a pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadáshoz való hozzáférés során.
Az esélyegyenlőség biztosítását az intézmény által készített esélyegyenlőségi program is
segíti.
Az intézményi esélyegyenlőségi terv alapvető célja:



biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód
elvének teljes körű érvényesülését.
erősítse a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, az esélyteremtést, a hátrányos
helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását.

Az iskola kezdő évfolyamán a bemeneti mérések elvégzésével már a tanév elején kiszűrjük
azokat a gyermekeket, akik a mindennapi tanulás terén elmaradnak társaiktól az osztályban. A
lemaradást egyéni foglalkozáson, felzárkóztatáson, a differenciált oktatás pedagógiai
módszerek alkalmazásával igyekszünk fejleszteni.
A tanulók sikeres előmenetele érdekében egyéni fejlesztési terveket készítünk. Minden
esetben arra törekszünk, hogy az évfolyam követelményeinek az alapjait a képességeiknek
megfelelően lehető legnagyobb mértékben és szilárdan sajátítsa el minden tanítványunk.
Intézkedéseink:








A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási sikerességét befolyásoló
tényezők vizsgálata és felismerése.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi sikerességét segítő
programok kidolgozása és elindítása. Az alapkészségek fejlesztését kiemelten
kezelő programok iskolai kidolgozása és elindítása. (felzárkóztatás,
mozgásfejlesztés, Szenzomotoros és Delacato foglalkozások, Alapozó terápiák,
gyermekjóga foglalkozások).
Tanórán kívüli foglalkozások szervezése a tanulói lemaradások csökkentése és
a tehetségek gondozása érdekében.
A bemeneti mérések alkalmazásán alapuló egyéni fejlesztés kidolgozása és
iskolai alkalmazása.
Kapcsolatfelvétel az érintett tanulók szüleivel, családlátogatások, fogadóórák
tartása.
Lemorzsolódási adatok csökkentése

9.3 Az egész napos oktatás elvei, céljai
Az egész napos oktatási formát minden évfolyamon alkalmazzuk

Az egész napos oktatás jellemzői:
 egy osztálycsoportot két tanító vezet, az egyik az osztályfőnöki teendőket is ellátja;
 az oktatás délelőtt és délután is történik;
 a tanulási folyamatokat különféle szabadidős tevékenységek váltják, melyek időtartama
rugalmasan alakítható a gyerekek terhelhetőségének megfelelően;
 a tanítók tanórán kívüli tevékenységeket is vezetnek,
 az egész napos oktatású osztályokban határozottan elkülönül a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozás
Az egész napos oktatás előnyei
 az egész napra elosztott tanulás-szabadidő tevékenység sokkal jobban alkalmazkodik az SNI
tanulók életkori sajátosságaihoz;
 mivel mindkét tanító tanítási órákat és tanórán kívüli tevékenységeket egyaránt vezet, többféle
tevékenység közben ismerheti meg a gyerekeket, gyakorolhat rájuk hatást;
 jobban megismerheti tanítványai képességét, személyiségét, segítő munkája hatékonyabb
lehet

10. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési
elvei
Alapelvünk, hogy pozitív megerősítéssel, jutalmazással fejlesztjük tanulóink személyiségét. A
magatartás és a szorgalom értékelése alapvető feladat, mert a sikeres társadalmi integrációhoz,
a munkavállaláshoz szükséges szociális készségek (együttműködés, kitartás, tisztelettudó,
udvarias magatartás, közösségi aktivitás, kötelességtudás) fejlesztése kiemelt nevelési cél.
10. 1 A jutalmazás formái
A jutalmazás formáit az életkori sajátosságoknak, az egyéni motivációs bázisnak megfelelően
alkalmazzuk.
Az alsó tagozaton a tárgyi jutalmazástól közelítünk a szociális jutalmazás felé. Nem a
teljesítmény jutalmazása az elsődleges cél, hanem a hozzá vezető út, azoknak a
személyiségvonásoknak a jutalmazása, amelyek siker feltételei. Elvünk, hogy mindenki
dicsérhető, jutalmazható valamiért, a pedagógus feladata, hogy segítse a pozitív tulajdonságok
nyilvánulását. Fontosnak tartjuk, hogy az értékelés, jutalmazás a közösség előtt történjen, ezzel
is erősítve a közösségi normák betartásának értékét, elismerését.
Az a tanuló, aki magatartásában és szorgalmában a felnőttekkel és társaival udvarias,
rendszerető, kötelességtudó, a közösségi életben aktív és kezdeményező, a következő
fokozatokban részesíthető: szaktanári szóbeli dicséret;
 szaktanári írásbeli dicséret;
 osztályfőnöki szóbeli dicséret;
 osztályfőnöki írásbeli dicséret;
 igazgatói szóbeli dicséret;
 igazgatói írásbeli dicséret
Kimagasló eredmény esetén oklevél és jutalomkönyv átadására kerülhet sor a tanév végén a
tanulók, nevelők és a szülők közössége előtt.

10.2 az iskolai elmarasztalás formái
Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, házirend előírásait
megszegi, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, elmarasztalásban lehet részesíteni.
Az iskolai elmarasztalás formái
 szaktanári figyelmeztetés;
 szaktanári intés
 osztályfőnöki figyelmeztetés;
 osztályfőnöki intés;
 osztályfőnöki megrovás;
 igazgatói figyelmeztetés;
 igazgatói intés;
 igazgatói megrovás;
 tantestületi figyelmeztetés; - tantestületi intés; - tantestületi megrovás.
Az iskolai elmarasztalás kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. Ha a tanuló a kötelességeit
vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

10.3 a magatartás értékelésének alapelvei
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a második évfolyamtól félévkor és év
végén a
példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket használjuk.
A tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A
magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület
állapítja meg.

Magatartás
Viselkedés
kultúrája

Példás-5
Tisztelettudó,
udvarias,
példamutató,
segítőkész,
Fegyelmezettsége Nagyfokú
,állandó,
példamutató

jó-4
Kivetni valót
hagy maga után,
de törekvő,
irányítható
Megfelelő még
nem teljesen a
sajátja

Hatása a
közösségre

Közömbös, nem Vonakodó,
ártó, de nem is
ingadozó
építő

Pozitív, aktív,
jóindulatú

Változó-3
Udvariatlan,
szemtelen,
nyegle,
visszabeszél
Másokat zavaró,
változó, de
igyekszik

Rossz-2
Durva,
romboló,
közönséges,
rendetlen
Erősen
kifogásolható,
negatív,
fegyelmezetlen
Negatív ártó,
megfélemlítő,
agressziót keltő

Házirend
betartása
Büntetés

Betartja,
ösztönöz
nincs

Mulasztás

arra Figyelmeztetésre Részben tartja Sokat vét ellene
betartja
be
nincs
Figyelmeztetője, több
intője van
figyelmeztetője,
intője van
Igazolatlan
Több
mulasztása van igazolatlan
Több igazolatlan mulasztása van
mulasztása van
Több
igazolatlan
mulasztása van

10.4. A szorgalom értékelésének alapelvei

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a második évfolyamtól félévkor és év végén

a
a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket használjuk.

A tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A
szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület
állapítja meg.
Szorgalom

Példás-5

jó-4

Változó-3

Hanyag-2

Tanulmányi
munkája,

céltudatos,
törekvő, odaadó,
igényes a tudás
megszerzésében

Munkavégzése

kitartó, pontos,
megbízható,
önálló

képességeinek
megfelelő
figyelmes,
törekszik a jó
tanulásra, néha
buzdítani kell,
rendszeres,
többnyire önálló

eredményei
elmaradnak a
képességeitől
munkája hanyag,
akadályozó,
ellenáll
megbízhatatlan,
önállótlan,
figyelmetlen,

Kötelességtudata

Kifogásolhatatlan, feladatait elvégzi
precíz,
megbízható

képességeinek
megfelelően tanul
munkája
ingadozó,
gyakran kell
figyelmeztetni,
rendszertelen,
hullámzó,
önállótlan, nem
kitartó, feladatait
nem mindig
teljesíti
csak folyamatos
figyelmeztetésre
dolgozik

Felszerelése,

felszerelését
a
tanórákon felszerelése
rendben
tartja felszerelése néha gyakran hiányos
nem hiányosak
hiányos

Házi feladatok

Mindig
hiánytalan

Rendszerint
hiánytalan

Néha hiányos

feladattudata
nem kialakult,
feladatait még
ösztönzésre sem
végzi el.
felszerelése
mindig hiányos

Mindig hiányos

11. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, projektoktatás
Projektoktatás
A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában valamilyen összetett,
a mindennapi élethez kötődő téma/probléma áll. A projekt megvalósítása során a tanulóknak
lehetőségük van saját meglevő képességeik kipróbálására és újak kialakítására. A
projektmódszer legfontosabb értéke a munkafolyamat, a gondolkodási folyamat, a gyakorlati
tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása.
Legfőbb jellemzői:
 Az iskola hagyományos időkereteit felbontja.
 Túllép/het az iskolai élet hagyományos helyszínein.
 Sokszínű tevékenykedtetés jellemzi, az eltérő képességű tanulók mindegyikének ad a
képességeinek megfelelő feladatot, így motiváltabbá válnak a tanulók.
 Az ismeretanyag megismerési módozatai eltérnek a hagyományostól, a passzív tanulói
megközelítés háttérbe szorul.
 Főként a kooperatív technikákra épít, ezáltal kiválóan alkalmas a szociális
kompetenciák fejlesztésére is (együttműködés, felelősségvállalás, szolidaritás, stb.).
A projekt szakaszai:
– Témaválasztás
– Tervkészítés
– Szervezés
– Adatgyűjtés
– A téma feldolgozása
– Produktum összeállítása
– Értékelés, továbbfejlesztés
– Produktum bemutatása
– Projekt lezárása
A munkát a tanulás/ produktum/ cél/ a társas kapcsolatok alakulása szempontjából értékeljük.
Az értékelést a tevékenységcsoportok végzik külön-külön, a teljes résztvevői kör
(nevelőtestület, tanulók) összesíti. A produktumot a kitűzött célnak való megfelelés alapján, a
folyamatot a résztvevők aktivitása, a motivációs hatás alapján értékeljük.
A projekt témájának kiválasztását, időtartamának kijelölését a pedagógiai programban
meghatározott alapelvek, tartalmak (például testi-lelki egészség, környezet- természetvédelem,
történelmünk kiemelkedő eseményei, nemzeti, népi hagyományok), a tanulók érdeklődése,
képességei és a rendelkezésre álló erőforrások határozzák meg. Az éves munkatervben, a
tantárgyi tanmenetekben tanévre vonatkozóan határozzuk meg a projekt/projektek témáját a
résztvevők körét, a projekt időbeli elhelyezést, időtartamát.

12. Etika/Hit- és erkölcstanoktatás
A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1–8.
évfolyamán az etika tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik. A hit- és erkölcstan
oktatás tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.

