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2.

PRÆAMBULUM

Iskolánk katolikus általános iskola, amely illeszkedik hazánk közoktatásába. Fontos feladatnak
tartjuk a gyermek Istentől kapott tehetségének feltárását, a gyermeki személyiség minél
teljesebb kibontakoztatását, ismeretünk, tudásunk és szeretetünk közvetítését. Iskolánk tanterve
négy alapértékre épül:
2.1. Öt tétel az IGAZSÁGRÓL

1. tétel: Az igazság abszolút, föltétlen
Az igazság nem más, mint a valóság végtelen teljességének birtoklása. Az igazság fogalmának
lényegi tartalma a létezés, a lét nyilvánvalóvá válása. A Biblia tanúskodik Isten hűségéről, és
Aquinói Szent Tamás szerint minden, ami igaz, Isten igazságából meríti igazságát. Ez igazolja
minden igazság abszolút, föltétlen jellegét. Egész életünk nem más, mint az igazságban való
növekedés. Isten hűsége-igazsága már a történelemben is megjelenik, de teljesebben a "visio
beatifica"-ban, a boldog színelátásában tapasztaljuk meg. Ha ezt az abszolút jelleget tagadjuk,
akkor az emberek közötti kommunikáció alapjában összeomlik. A szaktudományok leszűkítik
az igazság fogalmát, itt az igazság pusztán a dolog és az értelem; a tárgy és a megismerés
egymásnak megfelelése. A keresztény ismeretelmélet a megismerésről két dolgot hangsúlyoz:
egyrészt a valóság kimeríthetetlenül gazdag, minden kérdésünkre tud valamit válaszolni, s épp
arra a kérdésünkre válaszol, amelyet felteszünk neki; másrészt minden megismerésünk egész
emberségünket érinti, minden megismerésünkben személyiségünk egésze van jelen. Rajtunk
áll, hogy látásmódunkat beszűkítjük vagy kitágítjuk, a jelenségeket egysíkúan vagy
sokoldalúan vizsgáljuk, a valóság felé felszínesen vagy elmélyülten közeledünk.
2. tétel: Az ember bűnös módon elnyomhatja az igazságot
Az üdvösségtörténet beszámol arról, hogy épp Lucifer (a Fényhozó) lett a hazugság atyjává.
Földi életünkben állandóan tudatában kell lennünk annak, hogy csak útban vagyunk az igazság
felé. Megismerésünk mindig egyoldalú, kiegészíthető, sohasem befejezett. Tévedéseinkből
tanuljunk alázatot, a kritikát mindig fogadjuk nyitott szívvel. Életünkben a hazugság nemcsak
a hamis, szándékosan félrevezető kijelentésekben jelenhet meg, hanem az igazság
elkendőzésében vagy kicsinyítésében is. A személyiség belső kibontakozása megköveteli a
belső őszinteség kialakítását, hogy az ember ne zárkózzék el a bűn beismerése elől, mert csak
így fogadhatja Isten megbocsátó kegyelmét. Csak a hazugság mindenféle formájának
legyőzésével juthat az ember Isten közelébe.
3. tétel: A keresztény ismeretelmélet elkerüli az idealista és a materialista egyoldalúságot
Az idealizmus az anyaggal szemben úgy hangsúlyozza a szellem magasabbrendűségét, hogy az
anyag valódi értéke elhomályosul. A keresztény felfogás középpontjában a megtestesülésáll,
tehát egyaránt megbecsüljük a szellemet és az anyagot. Úgy gondoljuk, hogy gazdagodást
jelent, ha egy eszme az anyagban is megjelenik. Krisztus a szentségekkel az ember testét és
lelkét egyaránt megszenteli. A kereszténység lényegéhez tartozik a test feltámadásának
tanítása. A materializmus szerint az ember minden életjelenségét meg lehet magyarázni
"alulról", az anyagból. Vannak lelki jelenségek, de lélek nincs. Lenin szerint az igazság,
szabadság, egyéniség csak burzsoá érdekeket álcázó jelszavak. A materializmus logikáját
Spinosa vitte végig következetesen: "Az ember olyan, mint egy kukac; úgy is viselkedjék, tehát
mint egy kukac, akkor boldog lesz. Ne álmodja különbnek magát."
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4. tétel: A keresztény ismeretelmélet elkerüli az empirizmus és a racionalizmus
szélsőségeit
Az empirizmus (neves képviselője David Hume †1776) szerint megismerésünk egyedüli alapja
és tartalma az érzékelés. E szerint a valóság oksági összefüggései megismerhetetlenek.
Szerintük pusztán a megszokás és a hiedelem hoz két jelenséget ok-okozati kapcsolatba. Milyen
szegényessé válik így az igazság fogalma! Ez az út logikusan az agnoszticizmushoz, a
megismerés tagadásához vezet. A racionalizmus (neves képviselője René Descartes †1650)
szerint a megismerést függetleníteni kell az érzékeléstől. Az igazság kizárólag fogalmi
ismeretet jelent. E felfogásnak két súlyos hibája van. Először is fogalmi ismeretünk a
kimeríthetetlenül gazdagvalóságnak mindig csak egy részletét képesmegragadni. Másodszor,
ha lemondunk az érzékelésről, tudatunkat börtönbe zárjuk. A keresztény ismeretelmélet
egyaránt fontos szerepet tulajdonít az érzékelésnek és a fogalmi megismerésnek. Ennek
hátterében az áll, hogy az anyagot és a szellemet egyaránt valósnak, s dialektikusan
összefüggőnek tartjuk. A mi felfogásunk szerint a megismerő alany és a megismerhető valóság
között megfelelőség van, s ez a biztosítéka annak, hogy érzékelésünkkel nem pusztán fenomént
(látszatot), hanem a valóság megnyilvánulását fogjuk fel.
5. tétel: Az európai kultúra, az igazság prioritására épül
Ugorjunk vissza 2000-2500 évet, s tanúi lehetünk Európa születésének. A görög
filozófiaértékrendje az igazság (az ideák) prioritását vallotta. A római jog a "sine ira et studio"
elvére épült, tehát elutasított minden szubjektivitást, pártosságot. A kereszténység pedig ezt
hirdette: "Kezdetben volt az Ige (Logosz)." (János 1,1) Mindhárom eszmerendszer tehát
értékrendjében abszolút és megkérdőjelezhetetlen elsőbbséget biztosít az igazságnak. Íme, ez
Európa bölcsője. S a "gyermek" csodálatos ifjúvá fejlődött. Milyen büszke Aquinói Szent
Tamás az atyai (Arisztotelészi) örökségre, s milyen öntudattal vallja minden természetes és
természet-fölötti érték alapjának az igazságot. Az angyali doktor ismeretelméleti realizmusa
győzedelmeskedett Averroës "kettős igazságot" hirdető tanaival szemben, s hosszú századokra
stabilizálta az Európai értékrendet. Eltelik 500 év, és Kant filozófiájában újra megjelenik a
"kettős igazság" hirdetése: "Kénytelen voltam lemondani a tudásról, hogy eljuthassak a hithez."
E szakadást Szent Tamás ontológiájával cáfolhatjuk: "A teremtmények létüket ugyanazon Isten
ajándékozó jóságának köszönhetik, Aki újabb ajándékaként isteni természetét is fölkínálja az
embernek. Nincs két igazság, mert az egyetlen Isten a forrása az általunk kétféleképp (tudással,
hittel) megismert egyazon igazságnak." Amikor a kereszténység az igazság elsőbbségét védi,
az európai kultúráért száll síkra, mert ha megszűnik az igazság prioritása, elpusztul az európai
kultúra.
2.2. Öt tétel a JÓRÓL

1. tétel: A jóság abszolút, föltétlen
A keresztény morális szerint a valós viszonyoknak megfelelő cselekvést nevezzük jónak. Ez a
meghatározás elutasítja az erkölcsi relativizmust és szubjektivizmust, a jóság fogalmát az
igazság fogalmára építi. A keresztény tanítás tehát a "logosz" elsőségét hirdeti az "ethosz"-szal
szemben. A logosz nélkül az akarat vak, az igazság világosságára, vezetésére, rendező és
formáló erejére szorul. Csak az értelem győzheti meg és vezetheti az akaratot. Az akarat
akarhat, cselekedhet és alkothat, de nem láthat. A logosz ad stabilitást az akaratnak, e nélkül
semmi sem áll biztosan, minden változik, az élet csak törtetés, az ember sehol sem talál
megnyugvást.
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2. tétel: Az akarat nem abszolút hatalom, nem alkotja az igazságot, hanem megtalálja azt
Az igazság azért igazság mert igazság. Minden olyan kísérlet, amely hasznossági vagy
bármilyen más szempontból latolgatja az igazságot, aláássa az értékrendet. Az igazságnak nincs
arra szüksége, hogy igazolja magát az akarat előtt, hisz az akarat ebben teljesen illetéktelen. Ha
az igazságtól függetlenedve az ember mondja meg, hogy mi jó és rossz, akkor az ember Istenpózban tetszeleg. Ez a szerep a nagy lelkeknél tragikus, kicsinyes lelkeknél pedig nevetséges.
Az élet a végső elsőbbséget minden vonatkozásban nem a cselekvésnek, hanem a létezésnek
adja, mert végeredményben nem a cselekvés a fontos, hanem a létezés. Nem az a végső, amit
teszünk, hanem amik vagyunk.
3. tétel: A legsúlyosabb bűn a hazugság
A világ két táborra oszlik, az Igazság és a Hazugság táborára. Az első tábor Istené, a másik
vezére a Sátán, a hazugság atyja. A hazugság megkötözi az embert, s kizárólag az igazság teheti
szabaddá (v.ö. János 8,32). A szabadulás feltétele, hogy a gondolkodás ismerje el az igazságot,
a szellem némuljon el az igazság felsége előtt. Csak így gyógyul az akarat makacssága, csitul a
törtetés hajszája, és csak így hallgat el a rossz kívánságok kiáltó hangja. Ha valaki hibázik is,
de az igazságot tiszteli, még megtérhet. Ha azonban az alapigazságokat támadja, akkor ezzel az
élet szent rendjét forgatja ki sarkaiból.
4. tétel: A legtündöklőbb erény a remény
Amikor Pál apostol leveleiben a keresztény életvitelről ír, sokkal többször említi a reményt,
mint a hitet. Valóban, a remény az élet motorja, a reménytelenség, a kétségbeesés pedig az
ördög egyetlen hatékony fegyvere. Amíg a remény egy szikrája él az emberben, visszatalálhat
az Istenhez, aki fenntartás nélkül visszafogadja tékozló gyermekét.A remény az embert képes
kiemelni a legsötétebb veremből is. Hadd idézzük itt Boldog Kolombiere Kolos imádságát: "Az
emberek megfoszthatnak becsületemtől, vagyonomat elveszíthetem, a betegség elveheti
erőmet, az eszközök hiányozhatnak, hogy Neked szolgáljak, a bűn megfoszthat kegyelmedtől,
de a Beléd vetett reményemtől soha. Ezt megőrzöm életem utolsó leheletéig. A pokol
valamennyi hatalma hasztalan iparkodik tőlem ezt elragadni. Tudom, hogy bizalmam nem
múlja felül nagylelkűségedet. Soha sem fogok kevesebbet kapni, mint amennyit tőled remélek.
»Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem.«"
5. tétel: Ha a jót választom, akkor a szabadságommal élek, ha a rosszat, akkor visszaélek
vele
Helyesen állítja a középkor, hogy a szimmetria az ördög találmánya. Nem egyenértékű
életünkben a jónak vagy a rossznak a választása. Amikor a jót választom,
növekszemszabadságomban, amikor pedig a rosszat, beszűkül szabadságom. Gondoljunk csak
a kábítószerre! A sejthez kötött hiányérzet olyan, mintha minden egyes sejtemre egy bilincs
kerülne.A gonosz ott csap be, hogy igazi szabadságnak épp a rossz választását tünteti fel: “Hát
miért nem tehetném meg ezt vagy azt?". - Ezzel a félrevezetéssel megfoszt szabadságomtól,
emberi méltóságomtól, tönkreteszi istenkapcsolatomat.
2.3. Öt tétel a SZÉPRŐL

1. tétel: A szépség abszolút, föltétlen
A filozófia perennis definíciója szerint: "A szépség a belső igazság és jóság napfényre jutása."
A szépségnek tehát az igazság és a jóság a lelke, s mivel ezek abszolút értékek, ezért a szépség
is abszolút érték. Aki ezt tagadja, a művészetet hitvány játékká fokozza le. A szépség vajúdás
árán születik meg, úgy, hogy minden ellenállás ellenére is napfényre jut a belső igazság és jóság.
A szép elutasít minden idegent, minden hamisat, minden rendetlenséget. Minden igazi szépség
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erkölcsös, ezzel szemben a szépséghajhászás erkölcstelen. Az önkitárásnak belső
szükségességből kell származnia, amit az örök értékű törvények igazolnak, engednek meg, sőt
parancsolnak. Az olyan önkitárás, amely csak a külső formában keres létalapot, az semmit sem
ér.
2. tétel: A szép a szív tápláléka
Testünket az étel táplálja, értelmünket az igazság, szívünket pedig a szép. Gondoljunk csak a
népművészet csodálatos alkotásaira. Elemi igény él minden emberben a szép iránt. Az iskolában
a pragmatizmus, az időhiány, életünkben a szegénység nem indokolhatja, hogy szívünket
éhhalálra ítéljük. Hadd idézzek itt egy kínai bölcsességet: "Ha mindent elveszítettél, és semmid
sem maradt,
csak két karéj száraz kenyér a zsebedben, add el az egyik karéjt, s vegyél az árán virágot, hogy
legyen tápláléka a szívednek.".
3. tétel: Isten alkotóművészetével senki nem versenyezhet
Szívleljük meg, és fogadjuk el Szent Bernát tanúságtételét: "Hidd el nekem, amit tapasztalat
alapján mondok: több olvasnivaló van az erdőkben, mint a könyvekben.".Istennek van
fantáziája ahhoz, hogy minden fűszálat, falevelet különbözőnek teremtsen, minden hópehely
más és más. Újra meg újra gondoljuk át, hogy mindezt értünk, emberekért teremtette, nekünk
kedveskedik ezekkel. A természet gazdagságának végtelenségét találóan fogalmazta valaki:
"Ha egyetlen fűszálat megismernénk, megismernénk az Istent.".
4. tétel: A művészet föltárja létünk titkait
Martin Heidegger így ír Van Gogh-nak egy pár parasztcipőt ábrázoló festményéről: "Íme, egy
pár otromba parasztcipő... A kép voltaképpen nem ábrázol semmit. És mégis. A lábbeli
kitaposott belsejének sötét nyílásából a munkásléptek fáradtsága mered elénk. Az otromba
lábbeli megbízható súlyosságában benne sűrűsödik a lassú járás szívóssága a szántóföld
messzenyúló, örök egyforma barázdái között, amelyek fölött a zord szél süvít. Bőrébe beivódott
a föld zsíros nyirka. Talpai alatt ott lapul a föld néma biztatása, gabonaajándékának csendes
érlelődése és érthetetlen maga-feladása a téli ugar puszta kopárságában. Ezt a lábbelit áthatja a
panasztalan szorongás a biztos kenyérért, az újra átvészelt ínség szótlan öröme, a szülés
érkeztén érzett remegés és a halál fenyegetésétől kelt reszketés. A földhöz tartozik ez az eszköz,
és a parasztasszony világa őrzi meg... De mindezt talán csak a képbeli lábbelin látjuk." - Van
Gogh festménye által a létező léte megvilágosodott, a lét kilépett rejtettségéből (Dr. Turay
Alfréd: Filozófiatörténeti vázlatok 104. oldal).
5. tétel: A művészet segít, hogy önmagamra találjak, és önmagam fölé emel
A művészi alkotás a tökéletesség utáni vágyból fakad. Az ember minden csalódás ellenére sem
adja fel azt az eszmét, hogy léteznie kell a tökéletesnek. A művészet erősíti reményünket, hogy
egyszer majd el is érjük azt, tehát minden műalkotás ígéretet hordoz. Így szól a lélekhez,
serkenti fejlődését,
finomodását.A
műremekek sokszor vádolnak bennünket
kicsinyességünkért, bezáródó világunkért,
önzőségünkért. Üzenetük József Attila szavaival fogalmazva: "A mindenséggel mérd magad!".
A művészet szabadabbá tesz, "feloldja a nagy hallgatást, a magányt. Ismét megtanulunk
szabadon lélegezni és kezünket felemelve megszüntetni merevségünket." (M. Rothko)
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2.4. Öt tétel a SZENTRŐL

1. tétel: A "szent" abszolút, föltétlen érték
A "szentség" (sanctitas) nem egy mozzanata Isten lényegének, hanem azonos vele. Isten
igazságossága, hűsége, jósága szentségében gyökerezik. Az Ő szentsége a teremtmények
szentségének forrása és mintája. Mivel Isten maga a szentség, ezért megbecsül és értékel
7mindent, ami tökéletes, illetve a tökéletességet szolgálja. A Biblia szavával élve Isten utálja
mindazt, ami lerontja a tökéletest, Isten utálja a bűnt.
2. tétel: "Egy dolognak van értelme csupán: szentnek lenni."
Az idézett mondatot Graham Greene Hatalom és dicsőség c. regénye főhősének szájából halljuk
nem sokkal halála előtt. Sőtér István, a mű fordítója a "kegyelem detektívregényének" nevezi
ezt a könyvet. Bepillanthatunk a lélek legrejtettebb szentélyébe, ahol Isten formálja az embert.
Egy konkrét élet kereteiben megtapasztalhatjuk, hogy amikor elárad a bűn, túlárad a kegyelem.
Ennek a kegyelemnek eszközei azok a szentségek, amelyeket egy méltatlan pap szolgáltat ki, s
az alázat és bűnbánat, amely épp ezt a papot is elvezeti az istenszeretet legnagyobb fokára, a
vértanúsághoz. Életünk legnagyobb lehetősége, hogy ezt a teljesen ingyenes isteni ajándékot, a
szentté formáló kegyelmet elfogadjuk.
3. tétel: A "szent"-et megközelítjük az ünneplésben
Az ember fölé eget az ünneplés teremt. A magyar ünnep szó hátterében az "üdvnap" áll, tehát
az ünnep, az üdvösség napja. Azt éljük át, amit Kosztolányi a Hajnali részegség c. versében
megfogalmaz, hogy egy Nagy Úr vendégeiként élünk itt a földön. Ünneplés nélkül börtönben
senyvedünk, még akkor is, ha ezt a börtönt világnak nevezzük. A titkokba (születés, halál, örök
hűség,) az ünnep ihletett pillanataiban tekinthetünk be. Itt éljük át a szeretet pazarló jóságát.
Ünnepek nélkül elszürkül, kicsinyessé válik életünk. Az ünneplés az ég utáni honvágy és
remény ébrentartása.
4. tétel: A "szent"-et megtapasztaljuk a liturgiában
A liturgia által, legfőképpen pedig a szentmiseáldozatban valósul meg a megváltás műve. A
liturgiának hatalma van az idő és a tér felett, itt és most meg is jeleníti, meg is valósítja azt,
amiről szól. A liturgiában találkozik a Mennyasszony, az Egyház Vőlegényével, Krisztussal,
aki meghalt érte, hogy Ő szent és szeplőtelen lehessen. A liturgia látható jeleivel a végtelenül
gazdag láthatatlan javakban részesít minket. A mennyei haza felé való zarándokutunkon ébren
tartja bennünk a reményt, és csodálatos erőt biztosít ezen az úton. Szent Ágoston figyelmeztet
bennünket, hogy készüljünk a liturgia ünneplésére: "Szívünket tegyük befogadóvá, működjünk
együtt az isteni kegyelemmel, hogy az kárba ne vesszék bennünk.".
5. tétel: Ha semmi sem szent, létezésünk alapjait semmisítjük meg
Ha valakinek az anyját szidják, s az illető bicskát ránt elő, megértjük az indulatot, mert az
édesanyja előtte szent. De tegyük fel a kérdést, méltó-e az ember névre, aki szenvtelen arccal
hallgatná végig anyja gyalázását. Milyen heroikus küzdelmet folytatnak orvosok egy-egy élet
megmentéséért, mert számukra az élet és az orvosi hivatás szent. Méltó-e az orvos névre, aki
akár ártatlan magzatokat, akár magatehetetlen öregeket gyilkol meg? A valamirevaló ember
előtt szent a női tisztesség is. Amikor Bánk hírt kap Melinda meggyalázásáról, szinte eszét
vesztve fakad e keserű szavakra: "Semmi sincsen olyan gyalázatos, mint visszaélni az asszonyi
gyengeséggel. Az Alkotónak szentségébe betörés ez."
- igen, a Teremtő szentségét sérti ez a gyalázat. Ha megszűnik a szent tisztelete, az élet üressé,
banálissá válik, kipusztul minden nemes emberi érzés, minden hősiesség.
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,,Mily börtön rabja a lélek a földön?
Miért nem tud kitörni idelentről,
hogy lába végre csillagokon járjon,
Istennek éljen, s magának meghaljon?''
(Néri Szent Fülöp)
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3.

ISKOLÁNK NÉVADÓJA, NÉRI SZENT FÜLÖP
ÉLETÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE

Néri Fülöp (Filippo Romolo) Firenzében született 1515. július 21-én. Édesapja közjegyző és
alkimista volt. Édesanyja korai elhunyta után az ötéves gyermeket édesapjának idős
mostohaanyja nevelte igen nagy szeretetben. A gyermek Fülöp mindenki kedvence volt, már
akkor derű és közvetlenség áradt belőle.
Első képzését szülővárosának Szent Márk-konventjében a dominikánusoktól kapta. Apja 1533ban a Montecassino közelében lévő San Germanóba küldte nagybátyjához tanulni és dolgozni.
Fülöp mindössze három évig maradt a városban, ahol hosszasan időzött Szent Benedek
iskolájában.
Az itt eltöltött idő alatt megvetette az alapokat a magas tökéletességhez az ottani kiváló
szerzetes, Evoli Özséb tanítása révén.
1536-ban Rómában találjuk, ahol Krisztust követve teljes szegénységben élt. A firenzei
vámhivatal vezetőjénél kapott szállást és igen egyszerű ellátást, mint fiainak nevelője. Teológiai
előadásokat hallgatott az ágostonosoknál és a Sapienza Egyetemen. Szabadidejében beteg,
elesett embereket látogatott a Szent Jakab-ispotályban. Hirtelen elhatározással abbahagyta
tanulmányait. Napjai ettől fogva utcai apostolkodással teltek. Gyakran időzött a San
Sebastiano-katakombaföld alatti vértanúsírjainál, fölkeresett egy-egy templomot és néhány órai
imádkozás után előcsarnokaikban aludt. Rendkívüli látomásokban és kegyelmekben részesült.
Egy látomásában Keresztelő Szent János, Firenze védőszentje kiszólította remeteéletéből az
apostoli munkába.
Harminchat évesen, 1551 májusában gyóntató atyja, Persiano Rosa rábeszélésére fölvette a papi
rendet. Beköltözött a „San Girolamo della Carita” testvérület házába. Itt bontakozott ki sokféle
megpróbáltatás után fő alkotása, az oratórium. Lelki gyermekeinek egyre növekvő tábora
alakult ki körülötte, délutánonként kicsiny cellájában kezdődtek a beszélgetések. Az
oratóriumban mindig előre meghatározott témáról, tapasztalatokról, mint például a szentek
életében, az Egyház történetében előfordult eseményekről esett szó. A Fülöp köré gyűlt
csoportosulás egy lelki családot képezett, amely a Szentírással való ismerkedés után együtt
keresett fel kórházakat, templomokat és tett kirándulásokat a szabadba. Vállalkozásaik egyre
bővültek: „oratóriumokat” tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt. Délután és esténként
népnyelvű énekléssel és imádsággal körmeneteket rendeztek, héttemplom-búcsújárásokat,
amelyeken idővel a római kúria legfelsőbb körei is részt vettek.
1564-ben művének újabb állomása kezdődött, a pápa közbelépésére át kellett vennie a
firenzeiek római templomának és egyházközségének vezetését. Fülöp érdeklődése továbbra is
a nagy plébániák fölött álló oratórium-körnek szólt, amely egy résztvevő elbeszélése szerint
„Róma város vallási életének középpontját jelentette”. A közötte és XIII. Gergely között
kialakult baráti kapcsolat biztosította műve számára a Szentszék támogatását. Amikor helyet
adott a Nuova Chiesának, az Újtemplomnak, a város minden rendjéből és rétegéből ezrek
találkoztak az oratóriumban. Az oratoriánus papok és testvérek itt élő nagy csapatából alakult
meg az „Oratórium Kongregációja”, amely 1575. július 15-én pápai jóváhagyást kapott. Ez idő
alatt teljesen megvilágosodott előtte hivatása és feladata: a klérus azoknak a világi
keresztényeknek a példáján épüljön, akik a világban helyzetüknek megfelelően élik a
tökéletesség életét. A népet ezután a belsőleg megújult papság fogja vezetni a keresztény életre.
Így lett Néri Fülöp a firenzei „Róma második apostolává”. 1593-ban, többszöri betegeskedés
után lemondott elöljárói tisztjéről. 1595. május 25-én reggel még „örömtől ujjongva” bemutatta
a szentmisét, másnap reggel azonban Fülöp meghalt. Szentté avatásának eljárása halálát
követően két hónappal megkezdődött.
Pedagógiai Program

13 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

4.

SZŰKEBB PÁTRIÁNK ÉS ISKOLÁNK BEMUTATÁSA

4.1. Történelmi visszatekintés

Rákosszentmihály - Pusztamihály néven - a középkorban is fennállt település volt. Nevét egy
Szent Mihály tiszteletére emelt templomról kapta. I. Lajos uralkodásának idején az
országgyűlés és a hadak gyülekezési színhelye volt. A török hódoltságig a szigeti apácák
birtokolták a területet, amely a török uralom ideje alatt lakhatatlanná vált. Az 1880-as évektől
a földeket felparcellázták, és a település 1883-ban már 150 lakost tartott nyilván. 1878-ban épült
fel a Csömör-Szentmihálypuszta földbirtokosságának első iskolája. Az igazi fejlődés a József
főherceg-telep létesítésével 1887-ben kezdődött. A legtöbb ház ez idő tájban, 1894-ben épült.
1902. december 1-jén, Rákosszentmihály elnevezéssel, önálló községgé alakult. A település
fejlődését nagymértékben elősegítette a lóvasút (1893), majd a HÉV (1912) megindulása. 1902ben készült el a római katolikus plébániatemplom - Módl Lajos tervei alapján - a Templom
téren, amelynek plébániája és közössége egyben iskolánk alapítója lett. Rákosszentmihály
1950. január 1-jétől a főváros XVI. kerületének része.
Iskolánkat a Rákosszentmihályi Egyházközség, a hittanos gyermekek szülei és a keresztény
tanárok kezdeményezésére dr. Fülöp Béla és Fülöp Dezső plébános atyák kezdték szervezni. A
szülők összefogásából 1996-ban alakult Kovász Egyesület segítette a munkát, és létrehozta a
Néri Szent Fülöp Katolikus Iskoláért Alapítványt. Az áldásos és kitartó munka eredményeként
az iskola 1997 szeptemberében nyitotta meg kapuit 186 diákja előtt. Örömünkben az időközben
elhunyt Béla atya sajnos már nem osztozhatott, de testvére, Fülöp Dezső plébános úr 2000
szeptemberében bekövetkezett haláláig, még több évig lelkes patrónusa volt iskolánknak. Első
igazgatónkat, Takács Istvánné 2000-ig, nyugállományba vonulásáig irányította szeretettel
intézményünk. 2000-ben nagy átalakulás történt, ekkor készült el a tornaterem és az épület két
szárnyának bővülése, majd később a tetőtér is beépítésre került.
Iskolánk jelenleg körülbelül 400 diák tanulásának, szellemi, lelki fejlődésének ad otthont. Az
intézmény pasztorális feladatát továbbra is a Budapest-Rákosszentmihály - Szent Mihály
plébánia látja el, melynek jelenlegi plébánosa Urbán Gábor atya.
4.2. Materiális és szellemi erőforrásaink

Az iskola adottságai és profilja
Az épület, amelyben iskolaközösségünk működik, a Rákosszentmihályi Katolikus Templom
tőszomszédságában, Szentmihály, zömében családi házas övezetében van. A meglehetősen
leromlott állapotú önkormányzati épület az iskolaszervezés kezdete óta egyre szépül és bővül,
a diákok és a katolikus oktatás igényeinek és elvárásainak megfelelően. Az épületben ma már
20 tanterem és egy tornaterem és egy tornaszoba nyújt kulturált, tanulási és oktatási környezetet
a diákok és a tanárok számára. Az iskolai kápolna lehetőséget ad diákjainknak hitéletük
gyakorlására, kiteljesedésére. Önálló informatika, technika, természettudományos és nyelvi
szaktanteremmel rendelkezünk, amelyeknek ellátottságát folyamatosan bővítjük. A
tanulmányokhoz kapcsolódó gyűjtő- és kutatómunkát könyvtár segíti. A korszerű oktatást
okostáblák, projektorok és a minden tanteremben megtalálható számítógép és internetelérés
teszi lehetővé.
Iskolánk arculatát a szülői, tanulói igények, a Főegyházmegye elvárásai és a meglévő személyi
és tárgyi feltételek határozzák meg. Mindezeknek megfelelően, katolikus, egyházi,
nyolcosztályos általános iskolaként működünk. Mindennapi életünket, pedagógiai munkánkat
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névadónk, Néri Szent Fülöp keresztényi derűjének, gyermekszeretetének, nyitottságának és
bölcs mértéktartásának kell áthatnia. Tanítási módszerünk hagyományos, az óraszámot az
órarendbe épített két hittanóra emeli. Iskolánk nyitott más felekezetű tanulók fogadására is,
akiknek biztosítjuk a vallásuknak megfelelő hitoktatást. Tantestületünk a szakszerű és
színvonalas oktatás mellett kiemelt hangsúlyt fektet a keresztény értékek ápolására, a
magyarságtudat, a hazaszeretet kialakítására, hangsúlyozva a kötelesség, a tisztesség a
becsületesség és szorgalmas munka, a kulturált viselkedés és a jóra való törekvés fontos
szerepét.
Az idegen nyelvet (angol, német) 4. osztálytól tanterv szerint tanítjuk. Elsőtől negyedikig
minden osztályban napközi, a felsősöknek pedig tanulószoba működik, amely lehetőséget nyújt
a házi feladat nyugodt körülmények között való, gondos elvégzésére. A szabadidő hasznos
eltöltésére és a tehetséges diákok képességeinek továbbfejlesztésére évente változó tartalmú
szakköri, tehetségfejlesztő és sportköri programokat szervezünk. A lemaradó diákoknak
felzárkóztató, korrepetáló foglalkozásokat biztosítunk.
Különös figyelmet fordítunk a közösségi nevelésre, a katolikus értékrendű, sokszínű
személyiség formálására. Minden hónap második vasárnapján közös szentmisén veszünk részt
a rákosszentmihályi templomban. Az egyházi, nemzeti és az iskola hagyományos ünnepeire
nagy gonddal készülünk diákjainkkal, pedagógustársainkkal és a szülőkkel egyaránt. Fakultatív
programlehetőséget kínálunk színház-, koncertlátogatásaink és közös kirándulásaink során
minden érdeklődőnek.
4.3. Az iskola szociokulturális arculata

Iskolánk lakókörnyezete zöldterület, ahol a gyermekek szociális helyzete a budapesti átlaghoz
képest jónak mondható. Az itt lakók életszínvonala a gazdasági változások következtében nagy
részben megváltozott. Megjelent egy jómódú, tehetősebb réteg. Tanulóink családi háttere igen
heterogén, gyakori az egyszülős családban nevelkedő gyermek, de egyre nő a nagycsaládból
érkező gyermekek száma is.
A különböző szociális háttér következményeként az iskolánkba beiratkozó tanulók
felkészültsége változó, széles skálán mozgó képet mutat. Gyakori a részképesség zavarokkal,
tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő gyermek.
Diákjaink vallási szempontból viszonylag homogén, katolikus gyermekek, bár
vallásgyakorlásukat a családi háttér különböző mértékben befolyásolja. A hitoktatókkal való
együttműködésük jónak mondható, örömmel ismerkednek az Evangéliummal és Jézus
Krisztussal, a vallás szimbólumaival, a szentek életével és példájával. Őszintén vesznek részt a
közös áhítatokon, foglalják imába kéréseiket, kívánságaikat, s adnak hálát Istennek szüleikért,
testvéreikért, társaikért és iskolájukért.
A szülők többsége estig dolgozik, ezért a gyermeknevelésben igen felelős és jelentős részt kell
az iskolának átvállalnia. Környezetünkre is hatással vannak azok a káros, személyiségromboló
jelenségek, mint az önző, mértéktelen felhalmozási szemlélet, a drog, az alkohol és a bűnözés.
Nevelőtestületünk mindezeket felismerve egyre nagyobb hangsúlyt fektet a megelőző,
felvilágosító tevékenységre, és saját, példaértékű magatartásával, életvitelével járul hozzá a
gyermekek katolikus keresztény erkölcsi értékítéletének kialakításához, formálásához.
Munkatársaink jól képzett szakemberek, akik a beosztásuknak megfelelő munkájukat
igényesen, körültekintően és lelkiismeretesen végzik. Az iskola vezetése az intézményt a
partnerség és a katolikus kereszténység szellemében kívánja vezetni. Nyitott a nyíltszívű
kommunikációra, a konzervatív értékeket megtartó pedagógiai innovációra.
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Kitűzött céljaink megvalósítására igyekszünk a szülőket minél tevékenyebben bevonni iskolai
életünkbe, az egyházközösség hitéletébe, és törekszünk egyre szorosabb, együttműködő
viszonyt kialakítani velük a gyermeknevelésben.
Az oktató-nevelő munkát fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens, iskolapszichológus és
szociális segítő támogatja.
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5.

BEVEZETŐ

5.1. A pedagógiai program célja, feladata

A nevelő és oktató munka az iskolában pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai
programot a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó hagyja jóvá. A pedagógiai programot
nyilvánosságra kell hozni.
5.1.1. Jogszabályi háttér

A pedagógiai programot meghatározó többször módosított jogszabályok:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról;
- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról;
- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról;
- 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről;
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról;
- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról;
- 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről;
- Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola (a Katolikus Nevelés Kongregációja
1977-ben Rómában megjelent dokumentumának fordítása)

5.2. Az intézmény helyzete, háttere
A rákosszentmihályi Szent Mihály plébánia Egyházközössége és Fülöp Dezső plébános úr
közbenjárására 1997. május 25-én, Néri Szent Fülöp ünnepén kapta meg a működési engedélyt
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola (13/23/102/1997.).
Nyolc évfolyamon az egyház tanítása szerint és Néri Szent Fülöp oratoriális iskolaszervező
módszerének segítségével, magas színvonalon neveljük, oktatjuk a ránk bízott tanulókat, akik
a középiskolában is megállják helyüket.
Meggyőződésünk, hogy a katolikus iskolának – a családokkal együttműködve, együtt nevelve
– a szorosan vett oktatással, a tudás átadásával párhuzamosan a hitre való neveléssel kell
formálni a diákok keresztény értékrendjét, személyiségét.
Sajnos, a világ, amiben mindennapjainkat éljük, stabil értékrend hiányában szenved, hiszen az
elanyagiasodott, én központú fogyasztói társadalomban mindent értékesnek próbálnak
beállítani. A Néri szülői-tanári közössége vallja, hogy ebben a közegben az egyházi iskolának
az egész ember kifejlesztésén kell munkálkodnia. Arra neveljük diákjainkat, hogy tiszteljék az
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emberi értékeket, ami egyben az ember szolgálatára is kötelez.
Tanáraink-tanulóink közös munkájának eredményeként a 2015.évi országos kompetenciamérés
eredménye alapján a budapesti iskolák rangsorában iskolánk a 21., az egyházmegyei
rangsorban pedig az első volt.
Munkánkat igazolja a számtalan tanulmányi és sportversenyen szerzett helyezés, érem.
A fentiek keretét az alábbiak adják:








Diákjaink felkészülését délutáni idegen nyelvi foglalkozásokkal, valamin a felső tagozat
egyes évfolyamain a lehetőségekhez mérten a magyar és a matematika tantárgyakból
csoportbontással támogatjuk.
Minden alsós osztálynak „saját-csoportos” tanulási idővel, tartalmas délutáni
foglalkozásokat biztosítunk;
Intézményünk Örökös Ökoiskola, és az UNESCO Társult Iskolája.
Aktív szülői támogatással és Alapítványunk segítségével sok értékes programot
valósítunk meg diákjainkkal;
Kórusunk, csengőzenekarunk példája a művészeti nevelés sikerének;
Hitéletünket az iskolamisék mellett, lelkiségi csoportok, imakörök, zarándoklatok, a
Békeháló mozgalom és a Pápai Szent Gyermekség Művek zöldsapkás missziós gyerekei
teszik tartalmassá;
2013 óta aktív tagjai vagyunk a „Határtalanul” programnak.

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola Budapest XVI. kerületének Rákosszentmihály
városrészében található. Az 1909-ben épült földszintes, 5 tantermes kántortanítóval működő
iskola többszörös bővítés után háromszintes iskolánknak ad helyet, 16 tanteremmel, 3
szaktanteremmel, kápolnával, tornateremmel és sportudvarral.
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6.

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

6.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,
feladatai, eszközei, eljárásai
6.1.1. Alapelvek, értékek

Idézet a Katolikus Nevelés Kongregációja A katolikus iskola kiadványból arról, hogy Mit jelent
a katolikus iskola az Egyház üdvösséget szolgáló küldetésének betöltésében?
„ A katolikus iskola: része az Egyház üdvösséget szolgáló küldetésének különösen a hitre való
nevelés kötelességének vonalán. Az Egyház nem felejtheti, hogy „az emberi öntudatot és
lelkiismeretet Krisztus egyidejű teljességre hívta meg, hogy részük lehessen, amint végső soron
az emberhez illik, az igazságnak és a kegyelemnek isteni ajándékaiban”. Ezért kötelességének
tekinti, hogy fiaiban fejlessze az új életre való újjászületésük mind teljesebb tudatosítását. Jézus
Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény, hogy belegyökerezzék a
hívek lelkébe és életébe. Épp ez a célja a katolikus iskola nevelési tervének is, amelynek számot
kell vetnie a mindenkori művelődési viszonyokkal.”
Intézményünkben Néri Szent Fülöp oratoriális iskolaszervező elveinek alkalmazásával, a
Katolikus Egyház évezredes hagyományai alapján, annak értékrendjéhez, nevelési elveihez
igazodva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakítottuk ki pedagógiai programunkat. Ennek
alapján szervezzük a tanórákat és a szabadidős foglalkozásokat.
Az intézményünkben folyó munka alapja a bizalom és az együttműködés. A gyermeknek
elsősorban biztonságra van szüksége, ezért különösen fontos a szülők és az intézmény nevelési
elvárásainak egysége.
6.1.2. Célok, feladatok

A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét az iskolai közösségben,
segítse a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros
egységében. A katolikus iskola azért tanít és nevel, hogy belülről alakítsa az embert, mert
minden tudás, mely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. Ahogy a facsemetét
óvjuk a viharoktól, ugyanúgy kell óvnunk gyermekeinket a romboló tapasztalatoktól.
A tantestület keresztény elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll, többségüknek 10
évnél hosszabb tanítási tapasztalata van. Tanárainkra az új módszerek iránti nyitottság jellemző.
Katolikus intézményünk célja, hogy magas szakmai színvonala mellett biztosítsa a talán
legsebezhetőbb korosztály, a serdülő fiatalok vallásos nevelését. Valljuk, hogy egyházi
iskoláinknak missziós feladatuk van.
A magas szakmai színvonal és a vallásos nevelés biztosításához iskolánkban olyan légkört
teremtünk, amelyben tanulóink otthon érzik magukat és ebben a családias légkörben
könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.
6.1.3. Eszközök, eljárások

Fentiek megvalósítása érdekében:
 tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét;
 bevonjuk a gyerekeket saját iskolai életük megszervezésébe;
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figyelembe vesszük az oktatás során a tanulók egyéni képességeit, differenciált
feladatokkal, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokkal, és egyénre szabott
fejlesztéssel;
szeretetteljes, megértő magatartást tanúsítunk tanítványainkkal, kollegáinkkal, a
szülőkkel;
a feladatok és az elvárások pontos megfogalmazásával kiszámíthatóságot, rendet,
fegyelmet teremtünk;
keresztény emberi hozzáállásunkkal, családias, bensőséges, nyugodt légkört
biztosítunk;
a környezet esztétikus kialakításával igényességre, rendre nevelünk.

Pedagógusainkat a Jézusi magatartás jellemzi: „… tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és
alázatos szívű…” (Mt. 11,29.)
Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk diákjai:
 a helyi tantervben meghatározott követelményeket képességeiknek megfelelően
teljesítik;
 rendelkeznek olyan ismeretekkel, készségekkel, amelyek képessé teszik arra, hogy a
középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek;
 ismerik a közös2ségben éléshez szükséges szabályokat.
6.1.4. Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása

Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása a Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapján
történik. A NAT az iskolák szakmai önállóságának teret engedve lefekteti a köznevelés
szemléleti, elvi és tartalmi alapjait, azaz minden magyarországi iskola számára meghatározza
az alapműveltség kötelezően közvetítendő tartalmát.
Az NAT műveltségi területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai
tartalmát, mely minden magyarországi iskola számára kötelező. A fejlesztési feladatok és a
közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz kapcsolódnak.
6.1.5. A Nemzeti alaptanterv alapján megfogalmazott feladatok:

 a nemzeti műveltség;
 a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése;
 az egyetemes kultúra közvetítése;
 az erkölcsi érzék és a szellemi, érzelmi fogékonyság elmélyítése;
 a tanuláshoz, a munkához szükséges képességek, készségek, ismertetek, attitűdök
együttes fejlesztése;
 az egyéni és a csoportos teljesítmény ösztönzése;
 a közjóra való törekvés megalapozása;
 a nemzeti közösségi összetartozás és hazafiság megerősítése;
 értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudás elsajátítása;
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 továbbá a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 110/2012. (VI.
4.) Korm. rendelet mellékletének I.1. pontja alatt megfogalmazott feladatok
6.1.6. A Nemzeti alaptanterv alapján megfogalmazott célok, hogy:

 az iskola tanulója a haza felelős polgárává váljék;
 a tanulókban kifejlődjön a hazafiság érzelemvilága;
 a reális önismeret kialakuljon;
 szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;
 megtalálja helyét a családban;
 megtalálja helyét a munka világában;
 tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására váljék képessé;
 legyen képes felelősségteljes döntések meghozatalára;
 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra, cselevésre;
 ismerje és értse a természeti és társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat;
 a kultúra és az élővilág változatosságát megőrizze.
 továbbá a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 110/2012. (VI.
4.) Korm. rendelet mellékletének I.1. pontja alatt megfogalmazott célok
A hatékony intézményes nevelés-oktatásnak nélkülözhetetlen eleme a szülőkkel történő
együttműködés. Az intézmény a szülők számára nyújtott pedagógiai segítséggel, a szülők
véleményének, javaslatainak befogadásával, hasznosításával teremti meg a sikeres
együttműködést.
6.1.6.1. Fejlesztési területek-nevelési célok

A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét. A célok elérése
érdekében a pedagógiai folyamatban jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatáscselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. Összhangban kell lennie a
kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során
megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel.
A nevelési célok megvalósulása a köznevelés folyamatában:
 beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe,
tartalmaiba;
 tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola
helyi tanterve szerint;
 alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban
az osztályfőnöki órák témaköreit;
 témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb
iskolai foglalkozások, programok számára.
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6.1.6.2. Az erkölcsi nevelés:

 a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése;
 a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése;
 igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése;
 az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük
segítése;
 az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra való felkészítés;
 a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira a helyes megoldáskeresés;
 a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség,
a tisztelet, a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás
megtanulása;
 a tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelem, képzelőtehetség,
intellektuális érdeklődésük felkeltése;
6.1.6.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés:

 a tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, az egyetemes
emberi civilizáció kiemelkedő eredményeit, nehézségeit és az ezeket kezelő nemzetközi
együttműködési formákat;
 tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek,
írók, költők, sportolók munkásságát;
 ismeretek, egyéni és közösségi tevékenységek elsajátítása, amelyek megalapozzák az
otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését;
 alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése;
 ismerjék meg Európa történelmét, sokszínű kultúráját.
6.1.6.4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés:

 a cselekvő állampolgári magatartásra, a törvénytiszteletre, az együttélés szabályainak
betartására;
 az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletére, az erőszakmentesség, a
méltányosságra nevelésre;
 a tanulók ismerjék meg a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket; a honvédelmi
nevelés biztosítása;
 a közügyekben a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra
fejlesztése;
 a felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítása, a
tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások
megismerésére.
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6.1.6.5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése:

 az önismeret fejlesztése, mint a társas kapcsolati kultúra alapja – a személyes
tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló -, fejlődő és fejleszthető
képesség;
 a tanuló kedvező szellemi fejlődésének, készségeinek, tudásának és kompetenciáinak
kifejlesztése;
 a tanulók képessé váljanak az érzelmeik hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő
beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, a kölcsönös elfogadásra;
 a tanuló énképének kialakítása, hogy a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és
életpályájukat maguk tudják alakítani;
 a megalapozott önismeret kialakításával a tanulókban fejlődjön ki a kulturált egyéni és
közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi
kapcsolatok kialakításához szükséges képesség.
6.1.6.6. A családi életre nevelés

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretet kapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A környezet változásai, az
értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező
zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére.
A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata:
 a harmonikus családi minták közvetítése;
 a családi közösségek megbecsülésére nevelés;
 felkészítés a családi életre;
 a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésére nevelés;
 a szexuális kultúra kérdései.
6.1.6.7. A testi és lelki egészségre nevelés:

 az egészséges életmódra, a testi, lelki egészségre nevelés;
 a helyes táplálkozásra, a mozgás megszerettetésére, a stressz-kezelés módszereinek
alkalmazására nevelés;
 a lelki egyensúly megóvására, társas viselkedések szabályozására, a konfliktusok
kezelésére nevelés;
 a családdal együttműködve a tanulók felkészítése az önállóságra, a betegség
megelőzésére, a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes
körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében;
 a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésére nevelés,
motiválással, példamutatással.
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6.1.6.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség:

 a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő
magatartás kialakítása a tanulókban, saját élményű tanuláson keresztül;
 a segítő magatartás képességeinek fejlesztése, az együttérzés, együttműködés,
problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és – megvalósítás.
6.1.6.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság:

 a tanulók az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási
képességükre tekintettel használják;
 a tanulók számára a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló
környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék
meghatározóvá;
 a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására nevelés;
 a tanulók megismerjék a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat,
válságokat idézhetnek elő;
 kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének
megőrzésébe, gyarapításába.
6.1.6.10. Pályaorientáció:

 a tanulók életkorához igazodva átfogó képet kell nyújtani a munka világáról. ezt segíti a
14/2017. (vi.14.) EMMI rendelet 5.§-a, mely szerint egy tanítás nélküli munkanap
kizárólag pályaorientációs célra használható fel;
 tevékenységeken keresztül kell biztosítani, hogy a diákok kipróbálhassák képességeiket,
elmélyülhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhassák
hivatásukat, kiválaszthassák a nekik megfelelő foglalkozást és pályát;
 képessé váljanak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket;
 fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.
6.1.6.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés:

 a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű
gazdálkodás, a pénz világa, a fogyasztás területén;
 tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát;
 lássák a rövid és hosszú távú céljaik, az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi
érdekek összefüggését, egymásrautaltságát;
 a köznevelési intézmény biztosítsa a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó
pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a
fogyasztóvédelmi jogok tanítását.
6.1.6.12. Médiatudatosságra nevelés:

 a tanulók nevelése az új és a hagyományos médiumok nyelvének nevelésére;
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 a médiatudatosságra nevelés, a kritikai beállítódás kialakítása, a médiumoktól befolyásolt
mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására;
 a tanulók megismertetése a média működésével és hatásmechanizmusaival;
 a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal;
 a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének
módjával;
 a különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
6.1.6.13. A tanulás tanítása

Minden pedagógus teendője:
 felkeltse az érdeklődést a tanulóban az iránt, amit tanít;
 útbaigazítást adjon
kapcsolatban;

a

tananyag

elsajátításával,

szerkezetével,

hozzáférésével

 annak megtanítása, hogy hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet
módszere;
 hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások;
 hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok;
 melyek az egyénre szabott tanulási módszerek;
 miként működhetnek együtt a tanulók csoportban;
 hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek,
meghatározások, képletek;
 olyan tudás kialakítása, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a
változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével;
 a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség
szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.
6.1.7. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek

Az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége a teljesítmény
növelésére sarkalló, az életesélyek tanulással történő növelését szolgáló egységes, közös alapra
kell, hogy épüljön. Cél a személyiségfejlesztő tanítás.
Olyan pedagógiai munkát feltételez az iskolától, a pedagógusoktól, amelynek középpontjában
a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, a
személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy
az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is.
6.1.7.1. A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásának szempontjai:

 olyan szervezési megoldások alkalmazása, amelyek előmozdítják a tanulás belső
motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;
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 a tanulás megszervezése úgy, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne,
előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, probléma
megoldásaikat, alkotóképességüket;
 a nevelési-oktatási folyamat során legyen lehetőség a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárására, a tévedéseik kiigazítására, tudásuk átrendezésére;
 az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáinak és formáinak alkalmazása különböző
szervezeti formában (az osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros,
részben vagy teljesen egyéni nevelésében-oktatásában);
 a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a
szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben;
 a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében a feladathoz illeszkedő
tanulásszervezési technikák alkalmazása;
 sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása a különleges bánásmódot igénylő,
sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal,
magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;
 a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások
alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez,
támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;
 különböző tanulásszervezési megoldásokkal ki kell alakítani az együttműködést, a
tanulási esélyek egyenlőséget szolgáló szervezeti formákat, az iskolák közötti
együttműködésben és az iskolán kívüli és az iskolai munkában.
6.1.7.2. Az eredményes tanulás segítésének elvei

Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő
nevelésben-oktatásban részesüljön.
Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartóval, az iskola működtetőjével, a
családdal, a gondviselővel, szakmai és civilszervezetekkel együttműködve) a következő elvek
szerint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
 a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak
megalapozása, az attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon;
 folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az iskolázás
további szakaszaiban;
 az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai
eszközökkel;
 a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén;
 a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében
a tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése;
 a tanulás eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása;
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 a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, e
tevékenység támogatása az iskolán kívül is;
 motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével
(pl. sakk, logikai játékok);
 egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások
alkalmazása.
6.1.7.3. Kompetencia alapú oktatás módszerei, formái és kerete

Az iskola biztosítja az eltérő fejlettségi szinten lévő tanulók számára az optimális képzési
környezetet, a differenciálás lehetőségét, a lemaradó tanulók felzárkózását a helyi tanterv
követelményszintjéhez.
Módszerei:
 változatos tanulásszervezési megoldások;
 tanulóközpontú differenciálás;
 játékos elemeket tartalmazó tanítási környezet;
 tevékeny tanulói magatartás kialakítása;
 személyre szabott tanulási stratégiák;
 fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás;
 folyamatos visszajelzés, értékelés.
Tanulásszervezési formák:
 csoportmunka;
 differenciált csoportmunka;
 kooperatív csoportmunka;
 páros munka;
 egyéni foglalkoztatás;
 projektmódszer.
Szervezeti keretek:
 osztálykeret;
 osztályon belüli csoportbontás;
6.2. Kulcskompetenciák, a kompetencia alapú oktatás pedagógiai feltételrendszerének
kialakítása

A kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó
képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában a tanulók gyorsan alkalmazkodhatnak a
modern világ felgyorsult változásaihoz, a változások irányát és tartalmát cselekvően lesznek
képesek befolyásolni.
A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a
meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben
alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért
több műveltségterülethez is köthetők.
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Számos olyan fejlesztési területet említhető, amely valamennyi műveltségterületen a
kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a
kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a
döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.
6.2.1. Kulcskompetenciák

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

A tanulás kompetenciái
A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
A digitális kompetenciák
A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák

6.2.2. A pozitív attitűdök:

 az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása, a
településhez, az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz, az Európához való tartozás tudata;
 a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeknek, a
demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása;
 a személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját fizikai és
mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket;
 a kiegyensúlyozott kapcsolatok, a normatudat és az általánosan elfogadott magatartási
szabályok elsajátítása;
 az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a
megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető
fogalmak ismerete.
Az attitűdök vonatkozásában:
 legfontosabb az együttműködés, a magabiztosság és az integritás, a társadalmi-gazdasági
fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés;
 a személyes előítéletek leküzdése és a törekvés a kompromisszumra;
 a stressz és a frusztráció megfelelő kezelése, a változások iránti fogékonyság.
6.2.3. A szükséges ismeretek:

 az ember személyes, szakmai é0s/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek,
kihívások felismerése, értelmezése, a gazdaság működésének átfogóbb megértése, a
pénz világát érintő magabiztos tájékozódás;
 a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete.
6.2.3.1. Szükséges készségek, képességek:

 tervezés;
 szervezés;
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 irányítás;
 vezetés;
 a feladatok megosztása;
 elemzés;
 kommunikáció;
 jó ítélőképesség;
 a tapasztalatok értékelése;
 a kockázatfelmérés és –vállalás;
 munkavégzés egyénileg és csapatban;
 etikus magatartás.
6.2.3.2. Pozitív attitűdök:

 függetlenség;
 alkotó- és újítókészség;
 a célok elérésére irányuló motiváció és eltökéltség.
6.2.3.3. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerést, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését., különösen az
irodalom, a zene, a tánc, a dráma, a bábjáték és a vizuális művészeteket segítségével.
A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatározó szerepet tölt be az egyház kultúrájában.
Az emberi lélek szépségre törekvésének, önkifejezésének csodálatos eszközei. Az iskola
feladata, hogy ezeket az értékeket a gyerekek szintjén megismertesse, átadja és beépítse saját
helyi kultúrájába, liturgiájába.
Ennek egyik elősegítője az osztályok, folyosók ízléses díszítése is.
6.2.3.4. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség feltételezi:

 a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb
művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és
kifejezésmódok vonatkozásában;
 a kulturális és nyelvi sokféleség megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének,
az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése is.
6.2.4. Képességek és készségek:

 művészi önkifejezés;
 művészi érzék;
 műalkotások és előadások értelmezése és elemzése;
 saját nézőpont összevetése mások véleményével;
 a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása;
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 az általános életminőség javítása.
6.2.4.1. Pozitív attitűdök:

 a művészet szeretete;
 a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság;
 az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság;
A nyitottság, az érdeklődés, kulturális életben való részvétel révén gazdagodik az
állampolgárok önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban.
6.2.5. A hatékony, önálló tanulás

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és
az információval, saját szükségleteinek és lehetőségeinek, a tanulás folyamatnak a
megismerése. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, útmutatások
keresését és alkalmazását jelenti.
6.2.5.1. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót:

 előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, készségeit tudja alkalmazni a
tanulási és képzési folyamataiban, otthon, a munkában;
 eleme a motiváció.
6.2.5.2. A hatékony és önálló tanulás feltétele:

 a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és
gyenge pontjait;
 képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket,
útmutatásokat, támogatásokat.
6.2.5.3. Az ismeretek elsajátításához szükséges alapvető ismeretek:

 írás, olvasás, számolás;
 IKT- eszközök használata;
 saját tanulási stratégia kialakítása;
 a motiváció folyamatos fenntartása;
 a figyelem összpontosítása;
 a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése;
 képesség a közös munkára és arra, hogy tudását másokkal megossza;
 saját munkáját tárgyilagosan értékelje.
6.2.5.4. Pozitív attitűd:

 a tanulás iránti belső motiváltság.
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6.2.5.5. Várható eredmények:

 a tanulói teljesítmény javulása;
 a hátrányok csökkentése, felzárkózás;
 a tehetség felismerése;
 az iskolai hiányzások csökkenése;
 pedagógusok szerepének megváltozása.
6.2.6. Az iskolai kompetencia-fejlesztés koncepciója:

 az alapelvek, célok és feladatok kidolgozása minden kompetencia területre;
 a tananyag kijelölése – lokalizálása, az egyes programelemek elhelyezése a tantárgyi
struktúrában (tantárgyakhoz, műveltségi területekhez, osztályfőnöki programokba,
modulokhoz, tanórán kívüli tevékenységekbe);
 időbeli elrendezése (epochák, modulok, projektek);
 fejlesztési eljárások és módszerek megválasztása (fejlettségi szintnek megfelelően).
6.2.6.1. A kompetenciafejlesztés komplex taneszköz-rendszerének alkalmazása:



programtanterv;



tanulói eszközök;



tanári eszközök;



értékelő eszközök;



modulok rendszere;



digitális eszközök, informatikai fejlesztés.

6.2.6.2. A kompetencia fejlesztését támogató rendszer;

 külső továbbképzések (tanárok felkészítése);
 belső továbbképzések (önképzés, beechmarking);
 mentorálás (program-karbantartás);
 szaktanácsadás igénybe vétele.
6.2.6.3. A tanuló hatékony megismerését szolgáló technikák alkalmazása

 pedagógiai diagnosztika;
 tehetségazonosítás;
 tanulási stratégiák és módszerek alkalmazása;
 tanulási problémák felismerése (nehézségek, zavarok, akadályozottság);
 részképesség-zavarok kiszűrése;
 személyiség komplex megismerése.
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6.2.6.4. Az alkalmazott mérés-értékelés:

 az értékelés elveinek kidolgozása;
 diagnosztikus (bemeneti) mérések;
 formatív (visszajelző, szabályozó) mérések;
 a tanulói fejlődés nyomon követése;
 szummatív (lezáró – minősítő) mérés-értékelés.
6.2.6.5. Módszertani elemek

 tanulásszervezési javaslatok;
 tanórai differenciálás heterogén csoportban;
 kooperatív tanulás;
 tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlat;
 a drámapedagógia eszközei;
 egyéni és csoportos projektmunka;
 átfogó tanítási szakaszok (epochák) beillesztése a tanulás-tanítási folyamatba;
 prezentációs technikák elsajátítása és alkalmazása;
 tanulói értékelési technikák (önértékelési eljárások) gazdagítása.
6.2.6.6. A tanulni tanulás kognitív és affektív kompetenciájának fejlesztése:

 a tanulásmódszertan beépítése az iskola tevékenységrendszerébe;
 a tanulók tanulási stratégiáinak és módszereinek megismerése;
 a tanuláshoz való viszony (attitűd) feltérképezése, a változások követése;
 a motivációs bázis megismerése és formálása;
 a tanuláshoz szükséges alapkészségek felmérése és fejlesztési eljárásainak alkalmazása
(életkor-specifikusan);
 a tanuláshoz szükséges complex személyiségelemek megismerése (kíváncsiság,
érdeklődés, akarat, kitartás, önfegyelem, becsvágy, teljesítményszorongás,
küzdőképesség (sikerorientáció – kudarckerülés).
Az iskola pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, a fejlesztési területekre
valamint a kulcskompetenciák fejlesztésére és a tanulói szükségletekre épül. Pedagógiai
feladataink a NAT-ban rögzített egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint
a tanulási esélyegyenlőséget javító, egyénre szabott differenciált pedagógiai bánásmód
alkalmazása. Azt a célt szolgálja, hogy tanulóink: a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő
mértékű fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket
érintő) tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal
összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
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A nevelési program és a helyi tanterv szoros egységet alkot. A nevelési programban
meghatározott nevelési alapelveket, a kitűzött célokat és feladatokat elsősorban a tanítás –
tanulás folyamatában a helyi tanterv megvalósításával és a tanórán kívüli tevékenységgel éri el
az iskola.
A tanulói aktivitásra épített pedagógiai gyakorlat során arra törekszünk, hogy minél
hatékonyabb legyen az ismeretek több szintű elsajátítása (ismeret, megértés, alkalmazás,
komplex műveleti szintű alkalmazás), ezáltal a tanulói képességeket magas szintre fejlesztjük,
s a tágan értelmezett tudáson (készség) túl a megtanultakhoz való viszonyt (attitűd) is
formáljuk. Másképp fogalmazva: a tanulók értelmi – érzelmi – akarati tulajdonságait, az önálló
ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési
motívumaikat és képességeiket fejlesztjük. Segítjük a tanulókat a saját önfejlesztő stratégiájuk
felépítésében és megvalósításában (életpálya-építés).
Nevelési-oktatási feladataink tartalma az emberre, társadalomra, a művészetekre, a természetre,
a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a
tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett tananyag-kiválasztással, elrendezéssel. A
kompetencia tehát az ismeretek alkalmazóképes elsajátításából, a tanultakhoz való viszony
(attitűd) formálásából és a lehetséges mértékig kimunkált képességekből építkezik.
A tananyag cselekvő feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók:
műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, társas kapcsolataik alakulását,
eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, tájékozódásukat szűkebb és tágabb
környezetükben. Végső célunk, hogy bátorító – megengedő tanári attitűddel megalapozzuk a jó
kompetenciaérzésüket, pozitív énképüket és aktív cselekvési szándékukat. Mindez hozzájárul
a boldogságélmény megéléséhez, amely a kiegyensúlyozott személyiségfejlődésük
szempontjából elengedhetetlen.
6.2.7. A kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó tanulásszervezési eljárások

Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása, gyakorlatorientált feladatok megoldása.
Az adott témának megfelelő tanulásszervezési eljárások alkalmazása az alábbiak szerint:
 tantárgytömbösített oktatás;
 moduláris oktatás;
 projekt;
 témahét;
 drámapedagógia;
 differenciált óravezetés.
6.2.7.1. Az adott témának megfelelő tanulási-tanítási módszerek alkalmazása:

 egyéni, frontális, pár, csoport, kooperatív tanulási módszerek;
 belső és külső mérések eredményeinek figyelembe vétele;
 az országos kompetenciamérések évenkénti elemzése, értékelése, felhasználása a tanulási
program módosításában.
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6.2.7.2. Tevékenységközpontú pedagógiák:

 a gyermek saját cselekvésein és tevékenységein keresztül és a másokkal való
együttműködésben jut új ismeretek birtokába, sajátítja el a különböző készségeket és
képességeket, melyek egyaránt szolgálják saját személyiségének szabad fejlődését és
szocializálódását a társadalomba;
 a tevékenységközpontú pedagógiák alappillére a tanulás, a tevékenység önállóságának
kialakítása, a csoportban megvalósuló interakciók lehetőségének megteremtése;
 a pedagógus közvetett hatást gyakorol a gyermekre, megteremti a tevékenység feltételeit,
motiválja a gyerekeket, a tevékenység közben támogató, tanácsadó szerepet tölt be;
 a tanulási folyamat során alkalmazott módszerek és szervezeti keretek széleskörű
alkalmazása valósul meg, amely lehetővé teszi egy-egy képesség fejlesztésének
sokoldalú megközelítését;
 a tanulási tér kitágul, jelentős szerepet kapnak a társadalmi kapcsolatok, erőteljesen
érvényesül a komplexitás, a tantárgyközi szemlélet, a tapasztalatgyűjtés lehetősége
környezetére, társaira, önmagára nézve;
 egyaránt kínálunk tanítványainknak heurisztikus (felfedező) tanulási helyzeteket és
rendszerező ismeretszerzési élményeket, hozzájuttatva őket a tudás öröméhez;
 a különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési technikák elsajátítása. a
tanulók a megszerzett tudásukat, valóságos feladatok, problémák megoldásában,
konfliktusok kezelésében is alkalmazzák.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munkamérési, ellenőrzési, értékelési rendszerében
meghatározott rend szerint, funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív
és a szummatív méréseket. Hasznosítjuk az országos mérés során elért eredmények
tapasztalatait.
Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, mintákat nyújtunk a feladatés problémamegoldáshoz. Kialakítjuk az önálló tanulás és az önművelés képességét.
Mindennapi teendőknek tartjuk a diákönkormányzat folyamatos, érdemi működtetését. Az
interkulturális oktatás megszervezése szolgálja a kisebbségi kultúrák megismertetését.
Állandó és folyamatos elvárásként fogalmazzuk meg a differenciált tanulásszervezési eljárások
tanórai és tanórán kívüli mindennapi alkalmazását.
6.2.8. Differenciált tanórai képességfejlesztés

A tanuló életkorától, szociális státusától, egyéni képességeitől függően több szempont szerint
differenciáltan tudjuk csak meghatározni azt a tanulási stratégiát, amely mind a
tanulásszervezés céljainak, mind az egyes tanulók érdekeinek megfelel, így aktív és produktív
tanuláshoz vezet:
 a differenciált rétegmunka biztosítja a tanulók egyéni képességeihez igazodó fejlesztést,
az egyéni tanulási utak kimunkálását;
 a differenciálás alapja nem merev, homogén csoportokba történő sorolás, hanem
rugalmas, átjárható rendszer kialakítása;
 a differenciálás lehetőség a gyermek számára a képességeihez igazodó nehézségű feladat
kiválasztására, amely sikerélményt biztosít számára;
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 a differenciálás formái: a tanulócsoportok képesség és érdeklődés szerinti felbontása
(párhuzamos óravezetés), szervezeti differenciálás (csoportbontás), szervezeti és
tartalmi differenciálás (képességszerinti csoport eltérő tananyagtartalom feldolgozása);
 a differenciálás akkor hatékony, ha differenciált értékelési –és követelményrendszer
társul hozzá.
6.2.8.1. Differenciált osztálymunka

A., - A tanítás tartalma szerinti differenciálás (pl.: alapkészségek fejlesztése, kiegészítő
anyagok nyújtása, stb.)
B.; - Azonos témában a logikai műveletek nehézségi foka szerinti differenciálás:
 differenciált feladatok az egyes tanulók számára a képességek szerinti gyakoroltatáshoz;
 individuális foglalkoztatás (pl.: nyomtatott szöveg egyéni feldolgozása, feladatlapok
megoldása, programozott oktatás, stb.);
 csoportmunka, adott témák, problémák közös megoldása;
 problémafelvető, gyakorlati alkalmazást igénylő feladatok megoldása, a gondolkodási
műveletek és logikai alapformák komplex, integratív alkalmazásával;
 kooperatív tanulási-tanítási technikák gyakoroltatása. (pl. projektek, élethelyzetek
megoldása, stb.).
6.2.9. Az értékközvetítés projekt módszere:

A projekt olyan tanulásszervezés, amelynek középpontjában valamilyen gyakorlati életből
adódó problémafelvetés áll. A probléma megoldása a gyermekek tapasztalatára, érdeklődésére,
tevékenységére épül, amelyben a hangsúly az ismeretszerzés folyamatára kerül.
A projektmódszer lényege az a nagyfokú szabadság, amelyet a tanuló számára biztosít a célok
kiválasztásától a tervezésen, a feladat végrehajtásán, át a produktumig, az értékelésig.
A projektpedagógia célja valamilyen produktum, végeredmény, amely a valóság igényeire
épülő szükséglet alapján kerül kiválasztásra, így biztosítja a világ integrált megismerését oly
módon, hogy a tanulás mellékterméke a tevékenységnek. A projekt a tanulást, az ismeretek,
készségek, jártasságok elsajátítását indirekt módon biztosítja, kihívásra épít, ezzel belső
motivációt teremt, komplex módon teremti meg a probléma mind több összefüggésének
megismerését.
6.2.9.1. A projekt szerkezeti felépítése:

 témaválasztás;
 célok meghatározása;
 tervezés;
 téma feladatokra bontása;
 szervezés;
 megvalósítás;
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 nyilvánosságra hozatal;
 záró értékelés.
6.2.9.2. A projektmódszer eredményei:

 cselekvésre, tapasztalatokra épül;
 együttműködésre, egymástól tanulásra támaszkodik;
 alapvető a kölcsönös kommunikáció;
 komplex és alkotó jellegű;
 megerősíti a motivációt és a felelősségvállalást;
 differenciál, lehetőséget biztosít a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra;
 önállóságra késztet, rugalmas téri és időkeretekre épül.
6.2.9.3. Kooperatív csoportmunka

 a kooperatív csoport erős, pozitív összetartozás-tudattal rendelkezik, a csoporttagok
ismerik, elfogadják, támogatják egymást, összetétele heterogén;
 a heterogén csoport különböző teljesítményű tanulókból alakul, amely kedvező
feltételeket teremt a tanulók egymástól tanulására;
 a véletlenszerű csoportszervezés során a diákok különböző helyzetekben fejleszthetik és
tanulhatják meg hasznosítani kooperatív készségeiket;
 a tudatos, tartós feladatmegoldáshoz kapcsolódó csoportszervezés előnye az erős
közösségtudat, a közös tanulási tapasztalat pozitív hatása;
 a kooperatív csoportmunka tárgyi feltétele az egyenlő esélyekkel történő elérhetőség, a
rugalmas téri és idő környezet megteremtése;
 a csoportok működtetésének személyi feltétele a pozitív közösségtudat, kölcsönös
bizalom, szeretet, megbecsülés;
 a csoportmunka alapelvei: a párhuzamos, egyidejű interakciók, az egyidejű felelősség
elve, az egyenrangú részvétel elve, az építő egymásrautaltság;
 a kooperatív munka alkalmazkodik a gyerekek szükségleteihez, a tanulás cselekvés és
aktív részvétel révén jön létre, segíti az ismeretszerző és társas készségek fejlődését.
6.2.10. Témahét

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor az adott
tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán
kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű
módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. Az évfolyamszintű tanulásszervezés a
hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés
szempontjából hatékonyan épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező
foglalkozások, és az egyes részterületekhez kötődő, kutatást és alkotó tevékenységet biztosító
választható programok. Az intézmény pedagógiai programjába rendszerszerűen beépített
témahetek egy-egy kulcstéma integrált, a kereszttantervi szempontokat érvényesítő
feldolgozására alkalmasak (ilyenek lehetnek például: városi ökológiai téma; a lovagkor; a
Pedagógiai Program

36 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

nagyföldrajzi felfedezések; antik tudomány, vallás, művészet; vállalkozási kompetenciák,
idegen nyelvi hét, stb.).
6.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Intézményünk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Ennek megfelelően intézményünkben a nevelés és oktatás szoros egységben van.
„A katolikus iskola … azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert.” (Kat. Isk.
29.) Minden tudás, amely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz.
6.4. Nevelési területek
6.4.1. Értelmi nevelés

Szükség van ésszerű korlátokra, amelyek védik gyermekeinket (Tízparancsolat, házirend).
Biztonságos, szerető légkörben kell felnőniük, nem szabad lerombolni bennük a szépbe, jóba
vetett bizalmukat, játékos kedvüket, azt a képességet, hogy tudjanak csodálkozni.
Ugyanakkor rá kell vezetnünk őket a rendezett, fegyelmezett életre, illetve arra, hogy tetteiknek
következményei vannak. Nehéz feladat gyerekeinket önfegyelemre nevelni, de szükséges, mert
elmulasztásával súlyosan ártunk nekik.
A nevelés és oktatás tudatosan megtervezett tevékenység. Ennek során fejlesztjük a gyermekek
személyiségét, kialakítjuk felelősségérzetüket.
Fontos feladatunk a tanulók ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése.
Ennek érdekében korszerű, a mindennapi életben hasznosítható ismeretek, az egyéni tanulási
módszerek elsajátíttatása – a tanuló képességeinek figyelembevételével.
Legyen becsülete a szorgalomnak, a tudásnak és a kitartó munkának – pozitív példakép állítása
(pl. Néri - díj, szakmai díjak, tanulmányi versenyek győzteseinek jutalmazása, Titt Márta
tehetséges tanulókért Alapítvány díjai, stb.).
Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink motiváltak, önmagukhoz képest fejlődést mutatnak.
6.4.2. Érzelmi nevelés

Intézményünkben az értelmi nevelés mellett kiemelt szerepe van az érzelmi nevelésnek. A
tanórán és a tanórán kívüli tevékenységek és interakciók során arra törekszünk, hogy a
gyermekek életkoruknak megfelelően felismerjék és verbalizálják érzelmeiket, aktuális
állapotukat. Ennek köszönhetően fokozatosan képesek lesznek differenciálni majd szabályozni
az érzelmeiket. Az érzelmi érésnek megfelelően az önszabályozás fejlődése során képes lesz a
közösség tagjaira is odafigyelni, és felismerni, azonosítani mások érzelmi állapotát. Ennek az
érési folyamatnak köszönhetően szociális kompetenciáik, együttműködési képességeik is
fejlődnek, melynek eredményeként érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott, másokat segíteni képes
felnőtt válhat belőlük.
6.4.3. Hitéleti nevelésünk és szinterei

Fontos feladatunk vonzóvá tenni a keresztény értékrend alapvető elemeit, hogy az anyagias
világ kihívásai helyett minden esetben ezt válasszák.
Alázatra, türelemre, megbocsátásra nevelünk. Tudniuk kell: csak akkor várhatnak megbocsátást
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és elfogadást másoktól, ha ők is ezt gyakorolják embertársaikkal.
Őszinteségre neveljük a gyerekeket, bemutatva, hogy az törvényszerűen vonja maga után a
megbocsátást és a megbékélést.
Istennek mindannyiunkkal terve van, mindenkinek feladata, küldetése van.
Célunk, hogy a megfogalmazott feladatok nemcsak az iskola, hanem a család és az egyház
színterén is érvényre jussanak.
Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink viselkedésében tapasztaljuk a fent
megfogalmazottakat.
Intézményünkben a hétköznapokon, az ünnepeken, a hagyományok kialakításakor a katolikus
értékrend közvetítésére törekszünk.
Állandó hitéleti programok
 hétfő reggelenként 7.45-kor közös imán veszünk részt a tornateremben (reggeli áhítat, a
többi reggelen 7.50-től a nevelők osztálykeretben imádkoznak, énekelnek);
 a Magyar Szentekről, Mária-ünnepekről, egyházi ünnepekről iskolarádión keresztül, vagy
közös szentmisén emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján;
 az iskola tanulói havonta, 2. vasárnapi osztály iskolamisén vesznek részt a Szent Mihály
Plébániatemplomban, aminek időpontjait az éves munkatervben határozzuk meg (a
többi vasárnap pedig a saját plébániájukon);
 a tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sante, Te Deum);
 a tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak;
 heti közös rózsafüzér imádság a kápolnában;
 jótékonysági hangverseny a templomban;
 adventi hetek (december);
 roráté;
 közös karácsonyi ünnepség;
 nagyböjti hetek;
 nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség;
 keresztútjárás;
 Néri Szent Fülöp nap (vetélkedők, játékok);
 farsang;
 anyák napja;
 családi nap.
Időszakos hitéleti programok pl.:
 atyák, szerzetesek meghívása hittan, illetve osztályfőnöki órákra;
 az osztályok védőszentjeivel kapcsolatos programok az osztályfőnök, hittanár
szervezésében;
 osztályok vállalása az adventi, nagyböjti időszakban.
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6.4.3.1. Erkölcsi nevelés

Erkölcsi elvárások a pedagógusoktól
Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel rendelkező, Istent és embertársat szerető
emberekké váljanak, a pedagógusnak is ilyennek kell lennie. A katolikus iskola sajátos
jellegének biztosítéka nagy részben az ott tanítók tevékenységén és tanúságtételén múlik.
Pedagógusaink személyes példamutatásukkal nevelnek.
Dolgozóink élete álljon összhangban az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Családi
háttere legyen rendezett. A pedagógus szavai és tettei mindig összhangban álljanak, hiszen
mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerekek számára a hamis tanúságtétel.
Pedagógusainktól elvárjuk a hagyománytiszteletet és a megalapozott jövőkép ismeretét.
Hivatásunk az, hogy évezredek kincseit adjuk tovább egy új generációnak.
Iskolánkban tanító tanáraink Néri Szent Fülöp elveihez igazodva nevelnek. Ennek megfelelően
a tanári kar egészének kötelessége, hogy a pedagógusok az Etikai Kódex alapján:
 pontosak legyenek az órán, megakadályozzák, megelőzzék a rendetlenségeket;
 óráikra jól felkészülve lépjenek az osztályba. ezzel megelőzik a tanulmányi és
fegyelmezési nehézségeket;
 csak akkor büntessenek, ha feltétlenül szükséges. inkább figyelmeztessék növendékeit,
lássák el őket jó tanáccsal;
 szorgalmazzák a füzetek rendezettségét, az iskolai felszerelés és a benyújtandó
dolgozatok tisztaságát;
 az e-naplót vezessék napra készen; hogy mindennap bárkinek bemutathassák, aki azt
megtekinteni kívánja;
 egyházi és állami ünnep közeledtével mondjanak megemlékező szavakat, ha lehet,
életükkel mutassanak példát.
Pedagógusainkat alapvetően a vidámság, játékosság jellemezze, hiszen a gyerekek több időt
töltenek az iskolában, mint szüleik a munkahelyen.
Lényeges, hogy a tanárok el tudják fogadni a gyerekeket olyannak, amilyenek. Tiszteljék és
szeressék mindegyikük egyéniségét.
Új pedagógus felvételénél mérlegeljük, hogy milyen feladatot bízunk rá. Ennek ismeretében
döntjük el, hogy a képzettség, rátermettség és vallási háttér hármas követelményéből, melyiket
milyen súllyal vesszük figyelembe.
Folyamatos fejlődésünk érdekében szakmai és lelki továbbképzéseken veszünk részt:
 az Oktatási Hivatal, a Pedagógiai Oktatási Központ, a Kapi szervezésében;
 évi két nevelési értekezleten – esetenként bemutató órával;
 Tanári lelki gyakorlatok, elmélkedések, kirándulások.
Célunkat elérjük, ha pedagógusaink ezen elveknek megfelelően végzik munkájukat.
Erkölcsi elvárások a tanulóktól
 az iskola tanulói különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból érkeznek
iskolánkba. az egységes erkölcsi elvárások segítik őket a fejlődésben. alapvető, hogy
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elfogadják és befogadják az iskola tisztességre, becsületességre, felelős magatartásra
irányuló nevelését, és ezt tudatosan ne akadályozzák;
 tartsák be az emberi kapcsolatok szabályait;
 tanulóink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „ti vagytok a világ
világossága!” (Mt 5,14);
 gyerekeink vegyenek részt az egyházi programjainkon (ünnepi szentmisék, vasárnapi
misék, osztálymisék, közös imák, adventi és nagyböjti lelki napok, stb.), segítjük őket
hitük kibontakoztatásában, a liturgikus és szentségi élet gyakorlásában;
 rávezetjük őket a helyes imádságra tanítás, étkezés előtti és utáni közös imával;
 gazdag programok szervezésével ráneveljük gyerekeinket a kulturált szórakozás módjára:
Erzsébet/Katalin-bál, farsang, Néri-nap, Családi nap;
 megköveteljük a tiszteletteljes beszédet tanáraikkal, felnőttekkel, társaikkal;
 megköveteljük az alapos, rendszeres, a képességeknek megfelelő munkát, a rábízott
feladatok lelkiismeretes elvégzését;
 megköveteljük a házirend ismeretét és betartását, az iskola épületének, felszerelésének és
tisztaságának megőrzését;
 megköveteljük az ápolt megjelenést, az extrémitástól mentes és alkalomhoz illő ruházat
kiválasztását;
 tanulóink megismerésének, nevelésének legjobb színterei a tanórán kívüli foglalkozások,
szakkörök, tanulmányi kirándulások, nyári táborok;
 erkölcsi nevelésünk eléri célját, ha tanulóink ezen elveknek megfelelően élik
mindennapjaikat.
Erkölcsi elvárások a szülőktől
„Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők közössége igazolja. Az iskola igazán
egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget alkotnak, hiszen a
keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik.” (Kat. Isk. 53.)
Az iskola elvárja a szülőktől, hogy:
 elfogadják az iskola katolikus jellegét;
 ugyanazt az értékrendet közvetítsék;
 a családok heti rendszerességgel vegyenek részt vasárnapi szentmisén;
 iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel – szaktanár, osztályfőnök, igazgató
vagy plébános – beszéljék meg;
 az iskola elvárja, hogy a szülői értekezleteken, a fogadó órákon a szülők aktívan részt
vegyenek, maguk is fejlődjenek hitben és tudásban, ezzel is példát mutatva
gyermekeiknek.
6.4.3.2. Hon- és népismeret

Nevelésünk egyik fontos célja a magyarságra nevelés. Ennek keretében tanulóinkkal
megismertetjük szűkebb környezetüket, Budapestet, majd Magyarország tájait is. Komplex
módon alakítjuk az osztályközösségeket, nevelünk haza- és természetszeretetre, a turisztika és
sport révén elősegítjük gyermekeink testi, lelki fejlődését.
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Ennek színterei:
 Hon és népismeret tantárgy (6. évfolyamon – heti 1 tanítási óra);
 néptánc oktatás;
 múzeumlátogatás;
 tanulmányi kirándulás;
 táborozások;
 egyéb szabadidős tevékenységek.
Ezen programokat alapítványi, szülői hozzájárulásokból, pályázatokból finanszírozzuk.
Néptánc oktatás
A néptánc oktatás fejleszti a hagyományőrzést, a hazaszeretetet, a népismeretet, az
állóképességet, és a mozgáskultúrát. Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyermekek
mindegyike megismerkedjen a magyar néphagyomány alapjaival. A mindennapos testnevelés
keretében alsó tagozaton heti egy órában tanítjuk.
Múzeum- és emlékhely látogatás
Sokoldalú nevelésünk fontos részét képezik a nem kötelező jellegű múzeumlátogatások és
helytörténeti kirándulások.
A tanulók a tárlatok megtekintésével, önálló gyűjtőmunkával, rajzos-írásos beszámolóval,
kézműves foglalkozással, történelmi játékokkal fejlesztik képességeiket.
6.4.3.3. Erdei iskola

Az alsó tagozat évfolyamain tanulóinknak évről-évre (egy-egy alkalommal a négy év során)
bemutatjuk hazánk egy meghatározott táját. A 8-10 éves gyermekek már megfelelő elméleti
tudással rendelkeznek ahhoz, hogy ismereteiket közvetlen természet-közelben rendszerezzük,
terepgyakorlatokkal, túrákkal egészítsük ki. A helyszín kiválasztásában elsőrendű szempont,
hogy az adott tájegység tálcán nyújtsa mindazt, amit a tanulók már a tanórákon elsajátítottak.
A kihelyezett tanórákon megismerkednek a terület környezeti, történelmi, néprajzi emlékeivel
is. A praktikus ismereteken túl kiváló lehetőség nyílik a szabadtéri szentmiséken, hittanórákon,
elmélkedéseken a hitbéli ismeretek elmélyítésére.
Megvalósításukat a szülői közösség támogatásával, pályázatokkal és a Néri Alapítvány
segítségével tudjuk megoldani.
6.4.3.4. Tanulmányi kirándulás

Az éves munkatervben meghatározott időpontban az osztályok tanulmányi kiránduláson
vesznek részt. Ezen programok szoros összhangban vannak nevelési célkitűzéseinkkel.
Alsó tagozaton cél a szűkebb környezetünk megismerése, ezért egynapos kirándulást
szervezünk. A leggyakrabban választott helyszínek:
 Állatkert, Hősöktere, Városliget, Gellérthegy, Citadella;


Budai Vár, Hadtörténeti Múzeum, Mátyás-templom, Bazilika, Parlament;



Budakeszi Vadaspark, Gyermekvasút;



Visegrád, Szentendre, Skanzen, Gödöllő,
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Felső tagozaton célunk, hazánk megismerése, egy- vagy többnapos osztálykirándulás
keretében. Hetedikeseink pályázattal részt vesznek a Határtalanul programban.
Az azonos nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, legalább hét tanuló
részvételével, a nevelési-oktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban pedagógus- vagy
nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy felügyeletével
megszervezett, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény
hatálya alá nem tartozó állam területére irányuló térítésköteles - a tanulmányi belföldi és a
külföldi iskolai - kirándulások esetén a köznevelési intézmény a tanulónak okozott kárért a
kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel. Többnapos kirándulások/belföldi és
külföldi kirándulások/ esetében felelősségbiztosítást kell kötni a tanulókra.
6.4.3.5. Táborozás

Táboraink testi és szellemi kikapcsolódást nyújtanak az egyre városiasabb módon élő
gyermekeink számára. Az állandó zajban élő gyermekek megszokott környezetükből kiszakítva
megpihennek. A magyar táj megismerése természetes módon kelti fel érdeklődésüket. A
szülőföld kézzel fogható megismerése erősíti hazaszeretetüket, magyarságtudatukat.
Hagyományainknak megfelelően többféle programot szervezünk, ilyenek például:
 néri-tábor;
 sporttáborok;
 hittantábor.
A részvétel költségeit a tanulók befizetéseiből, a Néri Alapítvány támogatásából, a különböző
pályázatokon elnyert összegekből fedezik a szervező pedagógusok.
A táborok programját az iskola lelkiségének megfelelően alakítjuk.
6.4.3.6. Egyéb szabadidős tevékenységek

Az osztályfőnökök rendszeresen szerveznek osztályprogramokat (múzeumlátogatás,
kirándulás).
Szabadidős programjainkat nagyon kedvelik tanítványaink, ezeken rendszerint nagy részük
megjelenik.
A hon- és népismereti céljainkat elértnek tekintjük, ha tanulóink nagy része részt vesz a
programokon, ezzel megismerve hazánkat.
6.4.4. Egészséges életmódra nevelés

Feladatunk az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az
egészséges életmód iránti igény kialakítása. Lehetőségeinkhez képest biztosítjuk a tanulóink
életkorának megfelelő testmozgást.
A testnevelésben és sporttevékenységben az iskola célja a harmonikus fejlesztés és a test feletti
uralom képességének kimunkálása. E célokat elsősorban a tanórai munka eredményeként
kívánjuk elérni.
Rávezetjük tanulóinkat a testi, lelki egészség megőrzésére rendszeres testedzéssel,
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felvilágosítjuk őket az egészséges táplálkozásról, a káros szenvedélyek veszélyeiről, a
felelősségteljes emberi életvitel kialakításáról, a betegségek és balesetek megelőzéséről és a
tisztálkodás, testápolás szükséges és egészséges módjáról.
Ennek érdekében külső előadót is hívunk, akinek a gyerekek kérdéseket tehetnek fel:
 a káros szenvedélyek veszélyeiről – alkohol, drog, dohányzás témakörben;
 egészségügyi felvilágosítás témakörben.
Lelki táplálékot kapnak a hetenkénti közös imán, az iskolai szentmiséken, és nagyböjti
időszakban szervezett lelki napokon.
Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink testileg, lelkileg egészséges életmódot élnek.
6.4.5. Tanulási területek
6.4.5.1. Tanítási órák

A kultúra átadásának fontos színtere az iskola. Az oktatás révén megismertetjük a diákokat a
szükséges ismeretekkel.
Egyházi intézményként megtanítjuk a gyerekeket a liturgiába való aktív bekapcsolódásra, hitük
alapos tanulmányozására. Megismertetjük az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy
művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére
gyakorolt hatását. Mindezzel elsődleges célunk a gyerekek személyes Istenkapcsolatának
kialakítása.
A hitoktatás a katolikus iskolában kitűntetett helyet foglal el. Ennek elsődleges célja a hit
ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra ébredése. Mindig tekintettel kell lennünk a
gyerekek életkorára, eddigi vallási tapasztalataira.
6.4.5.2. Egyéb foglalkozások

Az iskolában a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli állandó,
eseti, illetve időszakos foglalkozások működnek:
 hitéleti programok;


délutáni csoportfoglalkozások;



tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar;



versenyek, vetélkedők, bemutatók;



környezeti nevelés, erdei iskola, kirándulások;



múzeumi foglalkozások, színházlátogatás;



művészeti csoportok;



sportfoglalkozások;



úszásoktatás a 3-4. évfolyamokon;



házi bajnokságok;



kulturális és sportrendezvények;



diáknapok;
Pedagógiai Program

43 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola



ünnepélyek, megemlékezések;



hagyományápolás;



iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet, iskolarádió;



könyvtári foglalkozás;



egyéb rendezvények.

Az egyéb foglalkozások során különös figyelmet fordítunk tanulóink személyiségének
egészséges fejlődésére, tehetségük kibontakoztatására, az esélyegyenlőség megteremtésére. A
sportfoglalkozások, kirándulások lehetőséget biztosítanak a test és a lélek harmóniájának
kialakítására, megőrzésére. Az arra rászoruló tanulóink részére a gyógytestnevelést a kerületi
nevelési tanácsadó szervezi nemek és korosztályok szerinti bontásban. A különböző (kerületi,
egyházmegyei, fővárosi, országos) versenyeken elért sikerek jó hatással vannak tanulóink
közérzetére, ez is elősegíti a közösségi érzés kialakulását, a gyerekek “Nérissé” válását. A
rendszeres munkával kovácsolt sikereket, eredményeket, azok személyiségformáló hatásait
pedagógiai munkánk során sokszorosan kiaknázzuk.
Tehetséges tanulóinkat zeneiskolába, énekes iskolába, az Arabesque művészeti iskolába
(melynek telephelye vagyunk) irányítjuk.
6.5. Teljes körű egészségfejlesztés
6.5.1. A teljes körű egészségfejlesztés célja

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményben eltöltött időben minden gyermek
részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az
intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés –
az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges
táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki
egyensúly megteremtése, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az
egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság
megvalósítása.
Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és
tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a
lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség,
hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások
szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges
életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek beépülnek az iskola
pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe.
Ezek közé tartoznak az alábbiak:
 önmagunk ismerete;


egészségi állapotunk ismerete;



a mozgás fontossága.

A feladat jellege közös problémakezelést és egységes viszonyulást igényel a résztvevők között:
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intézményvezető vagy megbízottja;



egészségnevelő pedagógus;



iskolaorvos, védőnő;



gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;



napközis és tanulószobai csoportok vezetői.

Az intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló
egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő
feladatokra, amelyek különösen:
 az egészséges táplálkozás;


a mindennapos testnevelés, testmozgás;



a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése;



a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése;



a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás;



a személyi higiéné.

Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a gyermekek,
tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beillesztjük az intézményben megvalósuló
átfogó prevenciós programokba.
6.5.1.1. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő tevékenységek

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


a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és az egyéb foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb
ismeretekkel.

A teljes körű egészségfejlesztés az iskola minden pedagógusának feladata.
A teljes körű egészségfejlesztés elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
 a mindennapos testedzés;


környezetismeret, természetismeret, biológia, osztályfőnöki órákon feldolgozott
ismeretek;



egyéb foglalkozások, táborok, kirándulások;



az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele a
tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez.
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6.5.1.2. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok

Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben előírt
szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.
Intézményünk közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal,
valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal.
Ha az intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja
megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt,
megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem, területen
működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre.
A tanulók fizikai állapotának mérésére a munkatervben meghatározott időben, minden év
március, április hónapban kerül sor.
Büfé üzemeltetésére intézményünkben nincs lehetőség.
6.5.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
6.5.2.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia,
technika, testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Ezt a feladatot az
ifjúsági védőnő látja el.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
 veszélyhelyzetek felismerése, felkészítés a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi
szintű megelőzésére, kezelésére;


életkornak megfelelő ismeretek közvetítése;



elsősegélynyújtás gyakorlati alkalmazása;



a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás
fejlesztése;



a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőinek megismertetése.

6.5.2.2. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának formái

Tanórán:
 biológia;


testnevelés;



osztályfőnöki;



technika órán.

Tanórán kívül:
 szakkörön;


tanórán kívüli foglalkozáson;



kirándulás keretében.
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Önálló ismeretszerzéssel:
 házi feladat;


gyűjtőmunka.

Módszerei, eszközei:
 előadás;


projekt;



gyakorlat;



kutatómunka;



IKT eszközök használata.

Iskolánk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, amelynek munkatársai a
felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyek megszervezésében, a versenyekre való utazás
lebonyolításában és diákjaink társadalmi elsősegélynyújtásba való bevonásával segítik a
közösségi munkát. Az elmúlt években ezeken a versenyeken tanulóink eredményesen
szerepeltek.
6.6. A közösségfejlesztéssel,
kapcsolatos feladatok

az

iskola

szereplőinek

együttműködésével

A közösség olyan együttműködésre szerveződött emberi csoport, amelyet a közös érdek, közös
cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, mert a közös
szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályozók. Az igazi tanulói és más emberi
közösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek hordozója,
közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjainak egyéni sajátosságait.
6.6.1. A közösségfejlesztés célja:

A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy azok egyéni
lehetőségeik maximumára jussanak el.
6.6.2. A közösségi nevelés területei:



a család;



az iskola;



az iskolán kívüli közösségek.

6.6.3. Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei:



tanítási órák;



tanítási órán kívüli egyéb iskolai foglalkozások (pl. napközi, kirándulások,
sportfoglalkozások);



diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (mint: diák-önkormányzati
munka);
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szabadidős tevékenység.

Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt
munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rendszerét jelenti. Az iskolai szabadidős
tevékenység jó teret biztosít a közösségfejlesztő munkának.
Ha a diákok kötődnek közösségükhöz, közvetett módon is erősödik bennük a nevelés és oktatás
hatása. Személyiségük fejlődéséhez elengedhetetlen a közösséghez tartozás, a közösség általi
nevelés.
Jelképeink, ünnepeink, hagyományaink közösségformáló, -megtartó funkciójuk folytán a
következő csoportok hatékonyabb működésében is fontos szerepet játszanak.
6.6.4. A közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink

A közösségek:
 megszervezése;


irányítása;



tevékenységeinek koordinálása;



egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása;



az önigazgatás képességének fejlesztése.

6.6.5. Közösségek
6.6.5.1. A család

A tanuló a legalapvetőbb közösségből, a családból érkezik az iskolába. A család meghatározza,
formálja a gyermek fejlődését, értékrendjét, másokhoz való viszonyát. Alapvető normákat
alakít ki, amelyek az iskolába kerülve tovább fejlődnek.
A család után a személyiség kialakítása során kiemelt szerepet kap az iskola és az
osztályközösség.
6.6.5.2. Az iskolai közösség

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti.
Megkülönböztetett feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökökre, a
pedagógusokra.
Az iskola életében a közösség tevékenységrendszere kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az iskola
begyakorlástatja a közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartásformákat, biztosítja az alapvető
nevelési elvek, a katolikus értékrend, az együttélés szabályainak elsajátíttatását.
6.6.5.3. Az osztályközösség

A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokások, értékrend, a
baráti körben kialakított emberi kapcsolatok. Az osztályközösség szokásokkal,
szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az életszemléletük folyamatosan alakul
és fejlődik. Ebben nagy szerepe van a közösségnek, mivel az osztálytársak kölcsönösen hatnak
egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon
meghatározó annak légköre és szellemisége.
Az osztályközösség feladata:
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a keresztény magatartás erősítése;



valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása;



az egyéni értékek felismerése;



egymás tiszteletben tartása;



egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban;



a tolerancia, a közösség minden tagjának elfogadása;



társak segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában;



mások gondjainak, nehézségeinek felismerése.

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. Különösen
fontos feladata van a problémák felismerésében és azok keresésében. Meghatározó a
tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló
támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család.
Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és
találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a
probléma megoldásában a segítségére lehetnek.
6.6.6. A közösségfejlesztés színterei

A tanórai foglalkozásokon számtalan lehetőségünk nyílik a közösség fejlesztésére.
A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakulása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése
azonban nem valósítható meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében.
Szükséges olyan együttlétek kialakítása, amely mentes a tanórák kötöttségétől.
Ilyen közösségfejlesztésre alkalmas lehetőségek iskolánkban:
 hitéleti programok;


délutáni csoportfoglalkozások;



tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar;



versenyek, vetélkedők, bemutatók;



környezeti nevelés, erdei iskola, kirándulások;



múzeumi foglalkozások, színházlátogatás;



művészeti csoportok;



sportfoglalkozások, házi bajnokságok, kulturális és sportrendezvények;



diáknapok;



ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás;



iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet, iskolarádió, iskolaújság;



könyvtári foglalkozás;



egyéb rendezvények.

Pedagógiai Program

49 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

6.6.6.1. 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.


A diákközösségek részt vesznek az alábbiak megszervezésében, lebonyolításában:



háziversenyek, vetélkedők, pályázatok, kirándulások, tábori programok;



házibajnokságok, kulturális és sportprogramok;



ünnepélyek, rendezvények, hitéleti programok, jelölés a Néri-díjra;



javaslattétel a Házirend módosítására.

6.6.6.2. Alkalmazottak közösségei



alkalmazotti közösség;



nevelőtestület;



szakmai munkaközösségek;



feladatorientált teamek.

Az állandó és az alkalmi közösségek építésének alapja elkötelezettségünk a katolikus
életszemlélet iránt. Tagjai vallásukat gyakorló emberek. A legnagyobb, leghatékonyabb
közösségépítő erő egymás és a gyermekek szeretete és tisztelete.
Felnőtt közösségeink építése azért is különösen fontos, mert elsősorban saját példával nevelünk.
Színterei:
 lelki programok;


tanári lelki gyakorlatok;



kirándulások;



szakmai összejövetelek;



napi kapcsolat.

6.6.6.3. Szülői szervezetek:




osztályszintű szülői munkaközösségek;
iskolai szintű szülői közösségek.

A tanulók életkoruknál fogva segítségre, bátorításra szorulnak. A pedagógusok feladata
segíteni, előmozdítani a tanulók közösségi életének megszervezését.
Az iskola a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve
végzi nevelő-oktató munkáját.
A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az
iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. A pedagógus alapvető
feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy a tanuló
Pedagógiai Program

50 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttassa a közösségi együttműködés
magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására.
A szülői közösség fejlesztésének színterei:
 a szülői értekezletek;


a fogadóórák;



a szülői közösségi ülések;



az iskolamisék;



az iskolai rendezvények (jótékonysági koncertek, családi nap, történelmi pillanatok
tematikus hét, nérinap, keresztút, osztálykirándulás stb.).

6.6.7. Média és iskolai kiadványok:



az évfordulókhoz és projekt programokhoz kapcsolódó kiadványok és katolikus
periodika szerkesztése (pl. ami a szívedet bántja, 50 éve történt, néris jubileumi
mesekönyv stb.);



néri jubileumi évkönyv (10. 20. ………… évforduló)



iskolarádió, a közösség leggyorsabb kommunikációs lehetősége. A közérdekű
bejelentéseket a tantestület által meghatározott időszakban teszi közzé, maximum 10
perces időtartamban;



egyes állami és egyházi ünnepekről az iskolarádión keresztül emlékezünk meg;

6.6.8. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök feladatai
6.6.8.1. A pedagógusok helyi, intézményi feladatai:



nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan
közvetítése;



nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek tanuló képességének, tehetségének kibontakozását,
illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló
felzárkóztatását tanulótársaihoz;



a gyermek, a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön - ha észleli, hogy a gyermek,
illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye;



közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, a
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében;



a gyermekek, a tanulók emberi méltóságát tiszteletben tartsa;



a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek;
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a szülő és a tanuló javaslatára, kérdéseire érdemi választ adjon;



a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak
szerint - továbbképzésben vesz részt;



adminisztrációs feladatait pontosan és határidőre ellátja;



javaslatot tesz figyelmeztetésre, megrovásra, jutalmazásra (saját osztályában tanulók
vonatkozásában);



az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít, az előírt szakmai
követelményeket figyelembe véve;



az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik;



személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodás
helyét) az igazgatónak azonnal jelenti;



az iskolai rendezvényeken részt vesz;



a tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson,
értekezleteken részt vesz;



a nevelés oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.

Ezen kívül feladata még:


a tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés;



a tanulók dolgozatainak javítása;



a tanulók munkájának rendszeres értékelése;



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



osztályozó vizsgák lebonyolítása;



kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése;



a tanulmányi versenyek lebonyolítása;



tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok;



felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken;



iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése;



osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákközösségeket segítő feladatok ellátása;



az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok segítése, jelzési kötelezettség teljesítése;



szülői értekezletek, fogadóórák megtartása;



részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken;



részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken;



a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor;



tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése;



iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel;
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részvétel a munkaközösségi értekezleteken;



tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés;



iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés;



szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása;



osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

6.6.8.2. Osztályfőnök

Az osztályfőnököt - az igazgatóhelyettesekkel konzultálva – az igazgató bízza meg,
elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:
 az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire;


segíti az osztályközösség 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, fogadóórát tart;



ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: e-napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és évvégi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása;



segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát;



kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskolai ifjúságvédelmi felelőssel;



tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai programokról, azokon való részvételre
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében;



javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, alapítványi segélyezésére;



részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását;



órát látogat az osztályban;



szükség szerint családot látogat.

6.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység



kiemelt figyelmet igénylő, különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:



beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló;



kiemelten tehetséges gyermek, tanuló;



hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
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6.7.1. Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére vonatkozó célok, feladatok

Intézményünk nem lát el sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatási feladatot.
6.7.2. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek.
Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő
foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az iskolai nevelés és
oktatás keretében valósítható meg.
A tanulási zavarok elsődleges tünetek, melyeknek következményei a kudarcok. Másodlagosan
alakulhatnak ki a viselkedési zavarok.
Mind a tanulási, mind a viselkedési zavarok feltárásához diagnosztizáló eljárások szükségesek.
Megismerési eljárások:
 családi háttér megismerése (családlátogatás);


pedagógiai szakvélemény;



szülői jellemzés;



a pedagógus megfigyelései.

6.7.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő programok:

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek
során történik:
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni foglalkozás;


fejlesztő foglalkozás;



korrepetálás;



felzárkóztató órák – egyéb délutáni foglalkozás keretében;



szoros kapcsolat a helyi óvodával, a nevelési tanácsadóval és a tanulási képességeket
vizsgáló szakértői bizottsággal;



ingergazdag környezet kialakítása;



a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése;



a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése;



ok-okozati összefüggések feltárása;



negatív környezeti hatások kiszűrése;



a részképesség nehézség lehetőség szerinti korrigálása;



a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
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a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése;



a továbbtanulás irányítása, segítése;



a tehetség és a képesség kibontakozását segítő tényezők.

Kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti
általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
A tehetséges tanulók speciális képességeinek kibontakoztatásához biztosítjuk kreativitásuk
fejlesztését szolgáló szervezeti formákat.
Fontos, hogy minél előbb felismerjük az átlagosnál tehetségesebb gyerekeinket, speciális
fejlesztésüket minél hamarabb kezdjük el.
6.7.4. A fejlesztés, tehetséggondozás lehetőségei tanórán, a tanórán kívüli és az önálló
munkában:



kiscsoportos és egyéni foglalkozások;



differenciálás, csoportbontás;



kooperatív és projektmódszer;



versenyek;



iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek, eszközeinek önálló, csoportos
használata;



IKT eszközök használatának támogatása;



motiválás, személyes beszélgetés, ösztönzés, jutalmazás megfelelő formáinak
alkalmazása.

Tehetséges gyermekeink közül a legjobbaknak bizonyítási lehetőséget adunk az egyházi,
kerületi, fővárosi és országos tanulmányi és sportversenyeken történő indulással, valamint
javasoljuk részvételüket a fővárosi tehetséggondozó szakkörökön.
6.7.5. A tehetségnevelés folyamata

A tehetséges tanulók:
 felismerése;


kiválasztása;



fejlesztése;



versenyeken megmérettetése.

Ennek érdekében
Szabályozzuk:
 a tehetséggondozás módját;


az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozás lehetőségeit.
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Kialakítjuk:
 a tehetséggondozás tartalmát, feltételeit;


az iskola megteremti a szervezeti formákat (szakkörök, fakultációk, blokkok);



a fenntartó biztosítja a feltételeket (óraszám, pénzügyi háttér).

6.7.6. A tehetséggondozás személyi feltételei

A tehetségnevelési programok megvalósíthatóságához elengedhetetlenül szükséges az
elkötelezett és a témában jól képzett pedagógusok megléte, akik személyiségükben alkalmasak
és képesek a tehetséges tanítványaikkal való foglalkozások vezetésére, önálló programok
megvalósítására.
6.7.7. Tevékenységi formák

Iskolánkban a tehetséggondozás a következő szervezeti formák segítik:
 tanítási órák;


délutáni csoportfoglalkozások;



tehetségfejlesztő foglalkozások, szakkörök, énekkar;



versenyek, vetélkedők, bemutatók;



múzeumi foglalkozások, színházlátogatás;



művészeti csoportok;



sportfoglalkozások, házi bajnokságok;



kulturális és sportrendezvények;



ünnepélyek, megemlékezések;



iskolarádió;



könyvtári foglalkozás;



egyéb rendezvények.

Ezen tevékenységi formák során szerzett ismeretek tanulóink tehetséggondozása mellett
elősegítik a továbbtanulásra való felkészülésüket is.
A foglalkozásokat úgy tervezzük, hogy a tanuló maximális terhelhetőségét ne haladja meg az
általa választott órák száma.
6.8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

Az, hogy a tanuló hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül-e az 1997. évi
XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A.§-a alapján a
gyámhatóság állapítja meg.
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A jogszabály értelmében: Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy
fennáll:
a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról
– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű a tanuló, aki esetében a fenti szabályozásban meghatározott
körülmények közül legalább kettő fennáll,
a) a nevelésbe vett gyermek;
b) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
6.8.1. A szociális hátrányok segítését jelentő tevékenység
6.8.1.1. Hátrányos helyzetűek segítése

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyerekek kerülnek. A
nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége nem tudja,
vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel
megküzdeni, de képtelen a családi nevelés hiányát pótolni. Szám szerint is emelkedik a
hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma. A társadalmi elszegényedés
következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok száma.
Alapvető a lelkiismeretes, a tanulókra egyenként is odafigyelő osztályfőnök segítsége.
Fontosnak tartjuk megismertetni tanulóinkkal a szenvedélybetegségek megelőzését szolgáló
programokat, hiszen a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek e tekintetben
potenciális célcsoportot alkotnak. Prevenció céljából külső előadó segítségét kérjük.
Az osztályfőnök ajánlása alapján a rászoruló, illetve sokgyermekes családok támogatást kapnak
a lakóhelyük szerinti önkormányzattól, a Néri Alapítványtól:
 étkezési hozzájárulás;


alkalmi segélyek (osztálykirándulás, tábor, erdei iskola, lelkigyakorlat).

Ennél sokkal nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család a gyermek számára
nem biztosítja a megfelelő erkölcsi hátteret, hiszen a szülő életvitele negatív példa a gyerek
előtt.
Az iskola nem veheti át a család nevelő szerepét, de az ilyen nehéz esetekben fel kell vállalni a
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fokozott törődést a tanulóval.
6.8.1.2. Az iskolai segítségnyújtás egyéb lehetőségei:



korrepetálás, tehetséggondozás;



továbbtanulásuk biztosítása;



gyakori egyéni beszélgetés, segítség a személyes problémák megoldásában;



iskolapszichológus segítségének igénybevétele;



fokozott kapcsolattartás a családdal (családlátogatás, fogadóórák);



a gyermekvédelmi felelős hatékony közreműködése;



kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal;



iskolai szociális segítő segítségének igénybevétele;



segítség a hiányosságok pótlásában;



szülők közti ruha csereakció megszervezése, egymás segítése.

Fontosnak tartjuk megismertetni tanulóinkkal a szenvedélybetegségek megelőzését szolgáló
programokat, hiszen a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek tekintetében
potenciális célcsoportot alkotnak. Prevenció céljából külső előadó segítségét kérjük.
6.8.1.3. A szociális juttatások elosztásának rendszere (iskolai étkezés)

Az iskola 100 férőhelyes ebédlővel, melegítő konyhával rendelkezik.
Tanulóinknak térítés ellenében tízórait, ebédet, uzsonnát tudunk biztosítani.
Az étkezések befizethetők:
 tízórai, ebéd, uzsonna;


csak ebéd igénybevételére.

Az étkeztetési díjakat az étkeztetést biztosító szolgáltató határozza meg.
A jogszabályok szerint kedvezményesen étkezhet az a tanuló, aki:
 tartósan beteg;


három- vagy többgyermekes családban él;



rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A befizetések időpontjáról a tanulókat és szüleiket a tanév elején és a befizetést megelőző
napokban tájékoztatjuk, ill. iskolánk honlapján is közzétesszük. Utalással (számla alapján) és a
gazdasági irodában készpénzzel lehet fizetni az étkezési díjat. Pótbefizetési lehetőséget az adott
hét péntekén biztosítunk.
6.8.1.4. Tankönyvek biztosítása

A 2017-2018-as tanévtől kezdődően minden általános iskolai évfolyamon ingyenes
tankönyvellátást biztosít az állam, mely intézkedés ezen a területen kiküszöböli a szociális
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hátrány lehetőségét. Az egyházi fenntartású iskolákra is érvényes a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény. Mivel az új rendszer részletei évrőlévre változnak, a részleteket nem e dokumentumban, hanem éves Munkatervben szabályozzuk.
6.8.1.5. Szünidei programok, táborok támogatása

A nagycsaládosok rászoruló gyermekeinek a tábori, kirándulási, erdei iskolai költségekhez a
pályázatokon, és az iskolával kapcsolatban lévő Néri Alapítványtól kapott összegekből
méltányos támogatást biztosítunk.
Figyelemmel kísérjük azokat a pályázatokat, melyek segítségével tanulóinkat szociális
támogatásban részesíthetjük.
A Néri Alapítvány többféle módon segíti diákjainkat, tanárainkat és az iskolát (pl. taneszközök,
audiovizuális eszközök stb.).
A szociális támogatások elosztásáról az alapítvány kuratóriuma dönt az osztályfőnök és a
gyermekvédelmi felelős javaslata alapján. A döntés egy előre felállított projektterv alapján
történik.
6.8.2. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység
6.8.2.1. Az iskola igazgatójának feladatai

Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért, a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. A nevelési és oktatási intézmény
vezetőjének feladatkörébe tartozik a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása.
A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a Gyermekjóléti
Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
Az iskola vezetője gondoskodik az intézményi gyermek- és ifjúságvédelmi munkához
szükséges feltételek meglétéről.
A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatja a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel.
6.8.2.2. Az iskolai gyermekvédelmi feladatot ellátó pedagógus feladatai

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógus segíti az iskola pedagógusainak
munkáját:
 az osztályfőnököket tájékoztatja arról, hogy milyen problémával, hol és milyen
időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen
gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel;


a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése alapján, a veszélyeztető okok feltárása
érdekében családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét;



gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem
szüntethető, veszélyeztető tényezők megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot;



a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken;



a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél, szükség esetén javaslatot
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tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására;


az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat stb.) címét, illetve
telefonszámát;



tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról;



nyilvántartást vezet az iskolában lévő veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű
tanulókról.

6.8.2.3. Az iskola lehetőségei a hátrányos helyzetű tanulóink hátrányának kompenzálására:



az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;



a felzárkóztató órák;



a napközi otthon;



a diákétkeztetés;



a felzárkóztató foglalkozások;



könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata;



a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;



a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;



a családlátogatások;



a továbbtanulás irányítása, segítése;



az iskolai gyermekvédelmi tevékenység;



az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatások;



szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak
érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben
részesüljenek.

6.9. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi rendje
6.9.1. A Diákönkormányzat (DÖK) jogkörei

A tanulók és a tanuló közösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik, mely
tevékenységét a saját maga által készített, és az iskola igazgatója által jóváhagyott DÖK
Szervezeti Működési Szabályzat (DÖK SZMSZ.) alapján folytatja.
A DÖK jogosítványait az iskola osztályközösségeiből (2fő/osztály) megválasztott,
osztálytitkárokból álló diákönkormányzat vezetőség, illetve annak választott tisztségviselői
(titkár és titkárhelyettes) érvényesítik.
A DÖK a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik,
amelyek a következők:


döntési;
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véleményezési;



javaslattevő.

6.9.1.1. Döntési jogkör:



a tanuló közösségek dönthetnek saját közösségi életük megtervezésében,
szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében;



képviselőjük, tisztségviselőjük személyéről és ezek megbízatásának visszavonásáról;



a diákönkormányzat dönt a nevelőtestület véleményének meghallgatásával saját
működéséről és szerveinek hatásköréről;



a dök döntési jogköre, hogy mire költi a rendelkezésére álló pénzt;



egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

6.9.1.2. Véleményezési jogkör:



a munkarendnek a tanulókat érintő kérdéseiben;



az iskolai szmsz jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt
(2011. évi CXC. 48§ (4);



a tanórán kívüli foglalkozás formáinak meghatározásában;



szervezett vélemény-nyilvánítás formáiban;



jutalmazási elvekben;



fegyelmező intézkedésekben;



hagyományápolásban;



létesítmények használati rendjében;



a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, (2011.évi CXC.
48§ (4);



egy helyiség biztosításában, illetve megvonásában a DÖK részére;



a tanulók kitüntetésében és jutalmazásában;



az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor (2011.évi CXC.
48§ (4);



az iskolai Házirend elfogadásakor és módosításakor (2011. évi CXC. 48§ (4);



könyvtár, sportkör működési rendjében;



pályázatok, versenyek megszervezésében;



fegyelmi ügyekben;



az iskolában lévő létesítmények használatában;



tanórán kívüli foglalkozások meghatározásában;



ünnepélyek szervezésében, hagyományépítésben.

Pedagógiai Program

61 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

6.9.1.3. Javaslattevő jogok:

A tanuló közösségek javaslatot tehetnek az iskolai élettel kapcsolatos problémák
mindegyikének megoldására.
A tanulói képviseleti rendszer az osztálytitkárokon, és az iskolai diákönkormányzaton
keresztül, illetve érdekvédelmi szervek útján működik.
6.9.1.4. Véleménynyilvánítás:

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés.
Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A diákközgyűlés napirendjét az
igazgató és a diákképviselő közösen állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozatala az
osztályokban a faliújságon keresztültörténik.
A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület képviselői.
Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe tartoznak.
A jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének
hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diákközösségek munkájában történő
részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a
jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási
rendeletében meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók
kifejthessék véleményüket pl. a Házirend elkészítésekor. Lehetőséget biztosítunk arra is,
hogy egyes – a tanulóközösség egészére vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók
szervezett formában részt vehessenek a döntést megelőző véleményezésben. Ennek
érdekében az osztályfőnökök minden osztályban az életkornak megfelelő szinten és
tartalommal ismertetik a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az
osztályközösségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét.
Az iskolában diákközösség működik. A diákközösség tagjait az 4-8. osztályok delegálják.
Felnőtt vezetője a nevelőtestület tanára, akit az intézmény vezetője bíz meg.
6.10. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnök feladatai
6.10.1. Pedagógus

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza.
6.10.1.1. A pedagógusok helyi, intézményi feladatai:



nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú
közvetítése;



nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét,
fogyatékosságát, segítse a gyermek tanuló képességének, tehetségének kibontakozását,
illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló
felzárkóztatását tanulótársaihoz;
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a gyermek, a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön: ha észleli, hogy a gyermek,
illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye;



közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, a
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében;



a gyermekek, a tanulók emberi méltóságát tiszteletben tartsa;



a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek;



a szülő és a tanuló javaslatára, kérdéseire érdemi választ adjon;



a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak
szerint - továbbképzésben vesz részt;



adminisztrációs feladatait pontosan és határidőre ellátja;



javaslatot tesz, figyelmeztetésre, megrovásra, jutalmazásra (saját osztályában tanulók
vonatkozásában);



az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít, az előírt szakmai
követelményeket figyelembe véve;



az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik;



személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodás
helyét) az igazgatónak azonnal jelenti;



az iskolai rendezvényeken részt vesz;



a tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson,
értekezleteken részt vesz;



a nevelés oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.

Feladata még:


a tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés;



a tanulók dolgozatainak javítása;



a tanulók munkájának rendszeres értékelése;



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



osztályozó vizsgák lebonyolítása;



kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése;



a tanulmányi versenyek lebonyolítása;



tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok;



felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken;



iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése;
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osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákközösségeket segítő feladatok ellátása;



az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása;



szülői értekezletek, fogadóórák megtartása;



részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken;



részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken;



a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor;



tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése;



iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel;



részvétel a munkaközösségi értekezleteken;



tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés;



iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés;



szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása;



osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

6.10.2. Osztályfőnök

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösségi feladatokat ellátó igazgatóhelyettessel
konzultálva – az igazgató bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:

az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire;


segíti az osztályközösség 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, fogadóórát tart;



ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: e-napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása;



segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát;



kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével;



tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai programokról, azokon való részvételre
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében;



javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, alapítványi segélyezésére;
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részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását;



órát látogat az osztályban.

6.11. Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskola partnereivel

A kapcsolattartás célja a folyamatos, kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás,
partnerkapcsolatok erősítése.
6.11.1. Kapcsolattartás formái a tanulókkal

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, programokról
az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:

az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a diákközgyűlésen;


az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve e-naplón keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, valamint
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, vagy a
szülők közösségével.
További lehetőségek:

személyes beszélgetés;


honlap;



faliújság;



iskolarádió;



iskolai rendezvények, programok;



kiállítások;



kirándulások;



e-napló.

6.11.2. Kapcsolattartás a szülőkkel

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról,
programokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével vagy a szülők közösségével.
A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:

szülői értekezlet;


fogadó óra;



nyílt tanítási nap;
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írásbeli tájékoztató;



faliújság;



honlap;



iskolai rendezvények, programok;



bálok, kiállítások, kirándulások.

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az éves munkaterv
határozza meg.
6.11.3. Kapcsolattartás az iskola partnereivel

A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és
működési szabályzat jogkörébe tartozik.
Az iskola vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az írott és nyomtatott sajtóval, a
fenntartóval. A sajtóval történő kapcsolattartás az igazgató feladatkörébe és felelősségi körébe
tartozik.
Formái:

személyes találkozó;


elektronikus kapcsolattartás;



levél;



megkeresés.

Folyamatos munkakapcsolatot tartunk továbbá az alábbi szervezetekkel:

az intézmény fenntartójával;


a Szent Mihály Plébánia plébánosával (Bp. 1161 Templom tér 1-3.) ill. a kerület
plébánosaival, és munkatársaikkal, az egyházközség képviselőtestületével;



a társintézményekkel (kerületi iskolák, egyházmegyei katolikus iskolákkal);



a polgármesteri hivatallal (Budapest Főváros XVI. Ker. Önkormányzata, 1163 Bp.,
Havashalom utca 43.);



a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeivel;



a KaPi-val (1071 Bp., Városligeti fasor 42.);



a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal;



a szakértői és rehabilitációs bizottsággal;



a kormányhivatalokkal és az Észak-Pesti Tankerületi Központtal;



a karitász-csoportokkal;



az intézményt támogató Néri alapítvány kuratóriumával;



kertvárosi ifjúsági önkormányzat;



iskola rendőre program;



a gyermekorvosi és fogorvosi rendelővel.
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A munkakapcsolat megszervezéséért,
igazgatóhelyettesek a felelősek.

felügyeletéért

az

intézményvezető

és

az

6.12. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
6.12.1. A vizsgaszabályzat célja

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ - ban foglalt
felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének
szabályozása.
A fenti jogszabályban foglalt szabályozás:


tanulmányok alatti vizsgakövetelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati);



az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a
helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

A tanulmányok alatti vizsgák célja:

azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait
évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény
pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni;


a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással)
szeretné a követelményeket teljesíteni.

6.12.2. A vizsgaszabályzat hatálya

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:


osztályozó vizsgákra;



különbözeti vizsgákra;



javítóvizsgákra;



pótló vizsgákra vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:


aki osztályozó vizsgára jelentkezik;



akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít;



akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá:


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



az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

A vizsgaszabályzat határozatlan időre szól.
Minden vizsga írásbeli, szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai
Programja alapján.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
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intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben
a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az
adott tantárgy tanítására.
A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának elnökét és
tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes
kormányhivatal bízza meg.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű
megtartásáért, ennek keretében:


meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a
vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a
szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását;



vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit;



átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a
vizsga iratait;



a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja.
A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt.3. melléklete szerint
taníthatja.
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató
felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért.
Az igazgató feladata ellátása során:


dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben,
amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak másjogkörébe;



írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről;



ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását;



minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan,
pontosan meglehessen kezdeni és be lehessen fejezni.

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára,
amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését
követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz,
festmény, számítástechnikai program formájában- kell elkészíteni.
A tanulmányok alatti vizsgán az Nkt. 47.§-nak hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga során
lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló
megfelelő vizsgálat, szakértői véleményalapján kapott.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény nem
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a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás
során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan
befolyásolta.
6.12.3. A vizsgatárgyak részei és követelményei

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a
gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az
intézmény helyi tantervében meghatározott követelményrendszer szabályozza.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget,
felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását
és szorgalmát nem kell minősíteni.
6.12.4. Osztályozó vizsga

Az intézmény osztályzó vizsgáit a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző vagy az azt
követő két hétben kell megszervezni. Ha a szülő írásban kéri, hogy más időpontban legyen az
osztályzó vizsga, akkor azt az iskola engedélyezheti.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, ha:


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól;



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget;



az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (6) bekezdésben meghatározott időnél
többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet;



a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

A szabályosan megtartott osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.
Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsgán a tanuló minősítése elégtelen, a tanulónak a
tanévet ismételnie kell.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról
a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
6.12.5. Különbözeti vizsga

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.
Iskola változtatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő
az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell
különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett
évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a
sikeres tovább haladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell
az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
6.12.6. Javító vizsga

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha:
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a tanév végén-legfeljebb három tantárgyból-elégtelen osztályzatot kapott;



az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
6.12.7. Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A
vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy
gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a
vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló
vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga
megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. Időpontját egyéni elbírálás
alapján az igazgató jelöli ki.
6.12.8. Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányokalatti vizsga

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a járási hivatal szervezi.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző
harmincadik napig, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§(7) bekezdésében meghatározott
esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának
megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A
bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola
igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első
félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül
kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független
vizsgabizottság előtt tegye le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a
kormányhivatalnak.
A járási hivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus,
akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó
tanulói jogviszonyban áll.
6.12.9. Az értékelés rendje
6.12.9.1. A vizsgatárgyak követelményrendszere

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
intézménypedagógiai programjában található követelményrendszerével.
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján állapítjuk
meg.
A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk.
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6.12.9.2. A vizsgák értékelése

A szóbeli és írásbeli vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező tanár
javaslatára a vizsgabizottság állapít meg.
Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredmény a vizsgarészekre
adott osztályzatok átlagából kell számítani úgy, hogy az írásbeli és a gyakorlati vizsgarész
duplán számít.
6.12.9.3. Jogorvoslati lehetőség

Az intézményben lefolytatott vizsgákkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőség a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint a nemzeti köznevelési törvény vizsgákra vonatkozó
részeiben található.
Az intézmény vezetőjének feladata a vizsga törvényes előkészítése, a zavartalan lebonyolítás
feltételeinek biztosítása.
6.13. A felvétel és átvétel helyi szabályai
6.13.1. Az első osztályosok beiskolázása

Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi.
Beiskolázásunkat nem köti körzethatár.
A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek gyakorolja vallását, rendelkezzen
plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai
programját és együtt működjön annak megvalósításában.
Előnyt jelenthet:

a család bármelyik XVI. kerületi egyházközség aktív tagja;


XVI. kerületi lakóhely.

A leendő első osztályosok tavasszal ismerkedési foglalkozásokon vesznek részt, amelyek
szóbeli beszélgetésből és játékos feladatokból áll. Célja a kölcsönös megismerkedés, az
iskolavárás megkönnyítése.
A gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt a kollegák javaslata alapján.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

szükség esetén a szakértői bizottság véleményét;


a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;



a szülő személyi igazolványát.

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.
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6.13.2. Átvétel más intézményből

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére.
Az átvételről történő döntés az intézmény vezetőjének jogköre.
Döntése előtt az igazgató kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett osztályfőnök véleményét.
Lépések:


a szülő jelzi gyermeke beíratásának szándékát;



az igazgató vezetésével szülők-diák-leendő osztályfőnök részvételével közös
megbeszélés, kétoldalú tájékozódás (jelentkezési lap átadása szülőknek, lelkészi
ajánlás kérése);



ezután a diák minimum két, maximum öt próbanapot tölt abban az osztályban, ahova
felvétel a várható, a teljes felszerelést (tankönyvek, füzetek, ellenőrző), hozza
magával;



az utolsó próbanap végén:
- szülők megbeszélik gyermekükkel a két nap tapasztalatait;
- az osztályfőnök kikéri a szaktanárok véleményét a próbanap tapasztalatairól,
javaslatot kér a felvételről/elutasításról;
- az igazgató vezetésével újra közös megbeszélés a szülőkkel-diákkal-leendő
osztályfőnökkel, ill. az adott szaktanárral, akivel megbeszélendő téma merül fel;



ezután dönt az igazgató a felvételről, felvétel esetén intézkedik a szülőknek a befogadó
nyilatkozat kiadásáról.



beírás előtt át kell adni az igazgatónak a kitöltött jelentkezési lapot, lelkészi ajánlást,
és a szülői nyilatkozatot az iskola sajátos belső szabályainak elfogadásáról.



a felvett tanulónak az iskola a könyvtári állományban rendelkezésre álló tankönyvet
ad. a hiányzó könyvek beszerzése a szülő feladata.

A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az
iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges
elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a
lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát
és a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket.
Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. Az
átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak
ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a
különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett
tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást biztosítunk számára.
A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél alapvető szempont, hogy a szülő és a
gyermek gyakorolja vallását, rendelkezzen plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, elfogadja a
katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együtt működjön annak
megvalósításában.
6.13.2.1. Előnyt jelenthet:



a család bármelyik XVI. kerületi egyházközség aktív tagja;
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XVI. kerületi lakóhely.

6.13.2.2. További szempontok:



az osztályok száma az évfolyamon;



az osztályok létszáma;



a választott / tanult idegen nyelv;



a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén a személyi, tárgyi feltételek megléte, a
fejlesztés lehetőségeinek biztosítása.

6.13.2.3. Az átiratkozáskor be kell mutatni:



a tanuló személyazonosítására alkalmas, a tanuló nevére kiállított személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;



a tanuló keresztlevelét;



a plébánosi ajánlást;



a szülő személyi igazolványát;



az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;



amennyiben van, szakvéleményt.

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.
6.14. Az iskola könyvtár-pedagógiai programja
6.14.1. Az iskolai könyvtár feladata:

Elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson a tanulók képzéséhez a tanórán kívül és belül.
Feladata a tanításhoz és tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása,
nyilvántartása, őrzése, gondozása, a dokumentumok helyben használatának biztosítása,
kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, a versenyekre készülő tanulók
munkájának segítése.
Az oktató-nevelő munka támogatása céljából a könyvtár igény szerinti bibliográfiai
tájékoztatást nyújt.
Ápolja az iskola hagyományait, őrzi az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.
Működéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár felelős, akinek feladatait a munkaköri
leírás tartalmazza.
A könyvtár gyűjteményének gyarapítása a gyűjtőköri szabályzat alapján az anyagi lehetőségek
szem előtt tartásával, a nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatának
figyelembevételével történik.
Vezetője kapcsolatot tart fenn a kerületi iskolai könyvtárakkal, az FPI szaktanácsadójával, a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi könyvtáraival.
6.14.2. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:



tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól;



tanórán és tanórán kívüli foglakozások tartása;
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a könyvtári dokumentumok helyben történő biztosítása;



más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az iskola tanulói és dolgozói vehetik igénybe,
térítésmentesen. A könyvtárhasználat feltétele a beiratkozás. A beiratkozáskor közölt
adatokban történt változásokat haladéktalanul a könyvtáros tudomására kell hozni. Év közbeni
távozáskor a könyvtárostól igazolást kell kérni, hogy könyvtári tartozását rendezte.
6.14.3. Az iskolai könyvtár használata:

Az iskolai könyvtár a tanév elején meghatározott nyitvatartási rend szerint üzemel, amely
megtalálható a könyvtár ajtaján, a tanáriban és az igazgatóhelyettesi irodában.
Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár, tehát csak az iskola tanulói, pedagógusai,
adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások
igénybevétele díjtalan.
6.14.3.1. A könyvtárhasználat módjai:



helyben használat;



kölcsönzés;



csoportos használat.

Helyben olvasásra a könyvtár állományának egésze az olvasók rendelkezésére áll. A helyben
használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell rögzíteni.
6.14.3.2. Csak helyben használható dokumentumok:



kézikönyvek;



folyóiratok;



cd lemezek;
•

digitális adattárolók.

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy–egy tanítási órára, indokolt
esetben a könyvtár zárása és nyitása közti időre kikölcsönözhetik.
6.14.3.3. Kölcsönzés

A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. Dokumentumo(ka)t
kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
A kölcsönözhető dokumentumokból tanulónak egyszerre maximum 3 könyvet lehet kiadni.
Ettől csak versenyekre való felkészülés esetén térünk el. A kölcsönzési idő 1 hónap, mely 1
alkalommal meghosszabbítható. A nevelők részére a kölcsönzés maximum 1 tanévre szól.
Minden tanulónak és tanárnak a tanév végén minden dokumentumot a könyvtárba be kell adni.
A tanulók elszámoltatásáért az osztályfőnök a felelős. Az iskolából távozó tanárokról,
tanulókról az iskolatitkár folyamatosan tájékoztatja a könyvtárost abból a célból, hogy
könyvtartozásukat rendezni tudják. A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges
könyvtári tartozás rendezése után történhet.
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6.14.3.4. Csoportos használat:

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtárostanár, az osztályfőnök, a
szaktanár, a szakkörvezető szakórákat, foglalkozásokat tarthat. A foglakozások várható
időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben,
munkatervükben tervezik, majd a könyvtárossal egyeztetik.
A könyvtárhasználó (tanuló esetén szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan
vagy szándékos károkozás, vagy a dokumentum elvesztése esetén kártérítésre kötelezhető.
Ennek formái:

a dokumentum megvásárlással történő pótlása;


a dokumentum háromszoros árának megtérítése (a kiadás idejétől függetlenül);



pótlás más, megegyező értékű dokumentummal;



a három forma közül a könyvtáros dönti el a pótlás, kártérítés módját a megrongálódott,
elveszett dokumentum ismeretében.

Az olvasó köteles betartani a könyvtár használatának szabályait, melyekre beiratkozáskor
kötelezettséget vállal.
6.14.4. Gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtőköri tevékenységünket a következő tényezők határozzák meg:

iskolánk katolikus iskola és a közösség minden tagja osztozik a keresztény
világszemléletben;


a tantárgyak oktatásában a követelmény az igényesség kialakítását célozza, és ez az
alaposabb felkészülést feltételezi;



a választható idegen nyelv a német és az angol;



iskolánkban számítógépes informatikai oktatás folyik;



az iskola alapításakor számtalan helyről kapott ajándékba könyveket, melyek
megalapozták állományát. a további tudatos gyarapításnál a kötelező és házi
olvasmányok mellett a tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretterjesztő és szakirodalom
bővítése kerül előtérbe. a fő gyűjtőkörbe tartoznak a kézi- és segédkönyvek is;



az iskolai könyvtárnak biztosítania kell a tanulók és a tanárok ellátását olyan információ
hordozókkal, melyek fontos szerepet töltenek be a nevelő-oktatómunka folyamatában;



a könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítésére szolgáló
ismerethordozók gyűjtését csak részlegesen vállalhatja.

6.14.5. A gyűjtőkör szintje és mélysége:
6.14.5.1. Kézikönyvtári állomány:

Alapvetően szükségesek:

általános és szaklexikonok, enciklopédiák;


szótárak, fogalomgyűjtemények;



kézikönyvek, összefoglalók;
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adattárak (válogatva);



atlaszok;



tankönyvek;



nem hagyományos dokumentumok (AV, CD, hangkazetta).

6.14.5.2. Ismeretközlő állomány:

Arra törekszünk, hogy példányszámunk egy-egy tanulócsoport létszámához igazodjék.
Kiemelten gyűjtjük a szemléltető és segédeszközként használt dokumentumokat, a hitélettel
kapcsolatos dokumentumokat, egyházi kiadványokat, társadalmi és egyházi ünnepekhez
használható forgatókönyveket, antológiákat.
6.14.5.3. Szépirodalom:



házi és ajánlott szépirodalom;



antológiák;



teljes életművek;



népköltészeti irodalom (népmesék, népballadák stb.);



vallási és mitológiai gyűjtemények;



olvasmánynaplók.

6.14.5.4. pedagógiai gyűjtemény:



a pedagógia és határtudományainak dokumentumai;



pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák;



nevelési és oktatási segédletek;



oktatási intézmények tájékoztatói;



általános pedagógiai és tantárgy-módszertani folyóiratok;



iskolatörténeti dokumentumok;



a kerület történetével kapcsolatos művek.

6.14.5.5. Könyvtári szakirodalom:



tájékozódási segédletek;



a könyvtári feldolgozómunka szabályait és szabályzatait tartalmazó segédletek;



könyvtárügyi jogszabályok;



módszertani kiadványok.

6.14.5.6. Hivatali segédkönyvtár:

Gyűjtjük az iskola irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, munkaügyével
kapcsolatos kézikönyveket, jogi és szabálygyűjteményeket.
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6.14.5.7. Kéziratok gyűjteménye:



az iskola pedagógiai dokumentációi;



pályázati munkák (tanári, tanulói);



iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációja;



iskolai újság dokumentációi.

Összegzésül:
Azon munkálkodunk, hogy gyűjtőkörünk kialakítása megalapozza egy általános, ugyanakkor
speciális feladatokat ellátó katolikus általános iskola tanárainak és diákjainak feladataik
megoldásához szükséges forrásait.

Pedagógiai Program

77 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

7.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE – kimenőrendszerű 2023-ig
(Kimenőrendszerű helyi tanterv a 2022-23-as tanév végéig)

A NAT-ban megfogalmazottak alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás
folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, az elvárt tudás mélységét.
7.1. A 2012-es NAT szerinti általános iskolát érintő szakaszok:



alsó tagozat;



felső tagozat.

A NAT-ban megfogalmazódó fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes
nevelési-oktatási szakaszokhoz kapcsolódnak.
7.1.1. Az alsó tagozat:



első és második évfolyamon lehetővé kell tenni, ösztönzi az ebben az életkorban a
tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek
pedagógiai kezelését;



harmadik – negyedik évfolyamon erőteljesebbé - a negyedik évfolyam végére már
meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanításitanulási folyamatok.

7.1.2. A felső tagozat:



a nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez kötődik;



szükséges kulcskompetenciák,
megalapozásának folytatása;



a hetedik - nyolcadik évfolyamon a nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és
egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés
megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra,
pályaorientációra.

képesség

együttesek

és

tudás

tartalmak

A NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak a
képzési szakasz sajátosságai szerint több változatban elkészített kerettantervekben jelennek
meg.
Az intézmények az oktatásért felelős miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott
kerettantervekből választhattak, amelyek a tartalmi szabályozás következő szintjét jelentik.
Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik a nevelés és
oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy
vagy két évfolyamonkénti követelményeit, a tantárgyközi tudás- és készségterületek
fejlesztésének feladatait, és közlik a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve
ajánlott időkeretet.
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Az intézmény szakmai önállóságát a kerettantervekben kötelező tartalommal nem szabályozott
időkeret szabad felhasználása, a módszertani szabadság, az engedélyezett kerettantervek közötti
választás, illetve az egyedi tantervek engedélyeztetési lehetősége biztosítja.
A kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési
követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, és alapul szolgálnak a
kimeneti követelmények meghatározásához.
A 2013/2014-es tanévtől a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (új Nat) és az erre épülő kerettantervek bevezetése
felmenő rendszerben első és ötödik évfolyamon vezettük be. A 2016/17.tanévtől minden
évfolyamon az új helyi tanterv szerint folyik a nevelés-oktatás.
7.2. A helyi tanterv óraszámai

A választott kerettanterv a Katolikus Kerettanterv, amely a KPSZTI és az oktatásért felelős
miniszter által jóváhagyott kerettanterv.
7.2.1. A választott kerettanterv megnevezése

Helyi tantervünket a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.
21.) számú EMMI rendeletben meghatározott kerettanterv alapján készítettük, figyelembe véve
az iskola hagyományait, adottságait is. Az iskola helyi tantervében a tantárgyak tananyagai és
követelményei megegyeznek a minisztérium által kiadott kerettantervben meghatározott
tananyaggal és követelményekkel. A tantárgyakat a fenntartó által engedélyezett – a katolikus
kerettanterv szerinti - heti óraszámban tanítjuk.
Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol és a német nyelv tanulását választhatják.
Helyi tantervünket az iskola 1. és 5. évfolyamán a 2013/14. tanévben vezettük be, felmenő
rendszerben. A 2016/17. tanévtől vezettük be minden évfolyamon az új helyi tantervet.
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

1. évf.
7

2. évf.
7

3. évf.
6

4. évf.
6
2

Idegen nyelvek
Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan (helyette hittan)

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

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.
4

6. évf.
4

7. évf.
3

8. évf.
4

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

3

3

3

Erkölcstan (helyette hittan)
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

1

1

1

1

2

2

2

2

Természetismeret

2

2

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia–egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Magyar nyelv és irodalom

Ének-zene

1

Dráma és tánc / Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

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

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31
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7.2.2. A választott kerettanterv feletti óraszámok

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.
Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.
7+1

Magyar nyelv és irodalom

2. évf.
7+1

3. évf.
6+2

4. évf.
6+1
2

Idegen nyelvek
4+1

4+1

4+1

4+1

Erkölcstan (helyette hittan)

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1+1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezett órakeret

2

2

3

3

Rendelkezésre álló órakeret
Hittan (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a szerint)

25

25

25

27

1

1

1

1

Matematika
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.
4+1

6. évf.
4+1

7. évf.
3+1

8. évf.
4

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

3 +1

3+1

3+1

Erkölcstan (helyette hittan)
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

1

1

1

1

2

2+1

2

2

Természetismeret

2

2

Fizika

2

1+1

Kémia

1+1

2

Biológia–egészségtan

2

1+1

Földrajz

1

2

1

1

1

Magyar nyelv és irodalom

Ének-zene

1

Dráma és tánc / Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

0+1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezett órakeret

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret
Hittan (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a szerint)

28

28

31

31

1

1

1

1

Informatika

7.2.3. A választott kerettanterv típusa

Akerettantervialternatívátkínálótantárgyaktanterveiközülazalábbiakat választjuk:
Tantárgy
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia–egészségtan
Ének-zene
Dráma és tánc / Hon- és népismeret

A választott kerettanterv megnevezése
B változat
B változat
B változat
B változat
A változat
Dráma és tánc

A fel nem sorolt tantárgyakból egyetlen kerettanterv létezik, ezért ezeket nem tüntetjük fel
táblázatunkban. A kerettantervi alternatívát kínáló tantárgyak tantervei közül az alábbiakat
választjuk:
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Emelt óraszámú képzést intézményünkben nem szervezünk.
A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozás
minden évfolyamon heti 1 tanórában a hittan oktatása.
A kerettantervben meghatározottakon felül megtanítandó és elsajátítandó tananyagot a helyi
tantervben, a tantárgyaknál tüntetjük fel.
7.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei

A tankönyvkiválasztásban döntő, hogy jól használható, minőségileg kifogástalan, megbízható
és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe.
A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segítenek abban, hogy
a gyermekek is hatékonyabban használják tankönyveiket.
A tankönyv és taneszköz kiválasztásánál a felsorolt tartalmi és formai jellemzők alapján
történik a válogatás:
Tartalmi szempontból figyelembe vesszük, hogy milyen a könyv szerkezeti felépítése,
tematikus bontása, a szóanyag, szókincs, nyelvi megformálás helyessége, szöveg- és ábra
anyaga, feladatmegfogalmazása. Segíti-e a tanulót az önálló tanulásban, kellő lehetőséget ad-e
a differenciált fejlesztésre. Segíti-e a pedagógus felkészülését, megfelelő számú feladatot
tartalmaz-e.
Formailag milyen a tankönyv kivitele, fűzése, használhatósága, tartóssága.
Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során használatos tankönyveket, taneszközöket a
szakmai munkaközösségek javaslata alapján az intézmény vezetője hagyja jóvá.
A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl.
testnevelés, technika, rajz).
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában
szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők
kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe:

a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének és a jogszabályban előírtaknak;


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
indokolt esetben vezetünk be;



a taneszközök árát a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk közelíteni.

Intézményünkben elvárás, hogy minden nevelő tudjon audiovizuális adathordozót, digitális
táblát, IKT eszközöket kezelni, és eredményesen alkalmazni a nevelési-oktatási folyamatban.
Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelésoktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk.
Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai munkával,
módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul.
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Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre
több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket
a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.
A fenti valamennyi eszköz kiválasztásánál a szülők véleményét is kikérjük, ill. figyelembe
vesszük.
7.4. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
7.4.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

Az alsó tagozat első két évében csökkentjük a tanulók között tapasztalható jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségeket.
Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe; mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és
problémamegoldáshoz, megalapozzuk az egyéni tanulási módszereket és szokásokat.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével alapozzuk meg a koncentráció és a relaxáció képességét.
Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a
kötelességérzet kialakulását.
7.4.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskola és a szülők
részéről a teljesítmény-elvárások. Fokozatosan előtérbe kerül a motiválás és a tanulásszervezés.
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását dramatizálás eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével fejlesztjük tovább a koncentráció és a relaxáció képességét.
Fejlesztjük a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a kötelességérzet
kialakulását.
Fokozzuk a gyermekek motiváltságát jobb teljesítményük érdekében.
7.4.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Megalapozzuk a tanulási területeknél meghatározott kulcskompetenciákat, fejlesztjük az
együttműködési készséget.
Mélyítjük, gazdagítjuk a drámapedagógia eszköztárával az értelmi és érzelmi intelligenciát.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
Fejlesztjük az önismeret kialakítását, az önértékelés képességét, az együttműködés
fontosságának tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása.
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7.4.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben - a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, fejlesztjük a tanulók
egyéni tanulási módszereit és szokásait.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
Fejlesztjük a kreativitást; ügyelünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára; a tanulók
egészséges terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő értékelésre.
A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
Gyakoroltatjuk a keresztény magatartásformák a személyiség arculatának helyes kialakítása
érdekében.
7.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.
A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik,
testnevelésóra megtartásával biztosítjuk.
Az alsó tagozaton lehetőséget biztosítunk arra, hogy a heti öt testnevelés órából egyet néptánc
oktatásra fordítunk.
7.5.1. A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy
gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján
könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára osztjuk be. A könnyített testnevelést
lehetőség szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban szervezzük.
A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra
keretében biztosítjuk.
A gyógytestnevelés-órákat a helyi Pedagógiai Szakszolgálat segítségével látjuk el.
Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor számára
is biztosítjuk a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a
gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvétel együttesen éri el a heti öt órát, ezek
arányára a szakorvos tesz javaslatot.
Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati
vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a
gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.
Amennyiben a tanuló csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő,
gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógytestnevelő
együtt végzi.
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7.6. A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai

Pedagógiai Programunk Helyi Tanterve a Katolikus Kerettanterv szerint készült, így
választható tantárgy iskolánkban nincs.
A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy,
hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor
tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára a törvényben
meghatározott heti tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola méretéből
adódóan a pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért általában nincs
lehetőség.
A tanulóink az idegen nyelv esetében élhetnek a választás
jogával.
A választható foglalkozások közé tartoznak a délutáni sportfoglalkozások, szakkörök, stb. A
választható foglalkozások meghirdetésekor közöljük azt is, hogy a foglalkozást várhatóan
melyik pedagógus fogja vezetni.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
7.7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő
ellenőrzési és értékelési módja
7.7.1. A tanulók ellenőrzése, értékelése

Az ellenőrzés, értékelés a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van
a személyiség fejlesztésében. Ösztönzést ad, kifejleszti a felelősségérzetet és önértékelő
képességet, önnevelésre késztet.
Az objektív, igazságos értékelés előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen
érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni
képességeihez is viszonyítanunk kell. Az értékelés a tanulókat egyénenként is segíti abban,
hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Az értékelés minden esetben a bizalomra épül.
7.7.2. Értékelési típusok:
7.7.2.1. Diagnosztikus értékelés:



alapvető funkciója, hogy a tanárt informálja a tanuló felkészültségéről;



alkalmazzuk tanítási év elején vagy egy új témakör felvétele előtt a tanulók előzetes
ismereteinek felmérésére.

7.7.2.2. Formatív - fejlesztő értékelés:

Feladata az, hogy visszajelzést kapjon a tanuló arról, hol tart , mit tud és mit nem tud
vagyis segítse a tanuló önértékelését.
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7.7.2.3. Szummatív értékelés:



feladata, hogy összegezze, lezárja a tanulási ciklust, tehát a folyamat végén
alkalmazzuk.



elvei:



az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző;



lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását;



a tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be.



feladatai:



a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, illetve
országos eredményekhez;



a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára;



a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás témáinak
kijelölése;



a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez;



a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének
minősítése érdemjeggyel.

7.7.3. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái

Az értékelés a nevelő-oktató munka egyik legfontosabb, mindent meghatározó kérdése. Fontos,
hogy jól tervezett, következetes, tartalmas, objektív legyen.
Az értékelés a pedagógiai munka mindennapi része. Alapelvünk, hogy:

személyre szóló legyen;


fejlesztő, ösztönző jellegű legyen;



folyamatos legyen;



az iskolai követelményrendszerre épüljön;



legyen tárgyszerű (melyek az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a
javítás).

Munkánk során az ellenőrzés-értékelés mindhárom típusát alkalmazzuk:

diagnosztikus (helyzetfeltáró);


szummatív (összegző, minősítő);



formatív (fejlesztő).

A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése a következő információk
alapján történik:

a tanuló és a pedagógus napi kapcsolata;


a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel, tesztekkel,
az írásbeli feladatok javításával;
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összegző kép a gyerek munkájáról, fejlődéséről témazáró felmérésekből, dolgozatokból,
szóbeli feleletekből, elkészített munkadarabokból, képzőművészeti alkotásokból,
kiselőadásokból, a testi fejlődést nyomon követő teljesítménymérésekből;



versenyeredmények;



szülő-pedagógus párbeszéd;



szociometriai felmérés a társas kapcsolatokról;



kérdőívek és beszélgetések a tanulási szokásokról;



önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban;



az egy osztályban tanító pedagógusok megbeszélései.

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők 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.
A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika tantárgyakból az első-negyedik évfolyamon, a
tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is
tanúbizonyságot tesznek.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik.
7.7.4. Szöveges értékelés

A félévi és év végi értékelésnél az 1-2 évfolyamon használt szöveges minősítések és azok
tartalma:
„Kiválóan megfelelt” bejegyzés adható annak a tanulónak, aki

az elsajátítandó tananyagot érti, tudását írásban és szóban is képes kifejteni;


mondanivalóját – írásban vagy szóban – értelmesen, szépen megfogalmazva adja elő;



képes összefüggő, önálló feleletre, abban segítséget nem, vagy csak nagyon keveset
igényel;



a tananyagon kívüli információkat is felhasznál;



a tanultakat kreatívan alkalmazza, önálló feladatmegoldásra képes;



képes kérdéseket megfogalmazni, problémát felvetni;



az adott tantárgynál elfogadott százalékos értékelésnél a megfelelő szintet eléri;



és többletfeladatot vállal.

„Jól megfelelt” bejegyzést érdemel a tanuló, ha


az elsajátítandó tananyagot általában érti, tudását írásban és szóban is kevés segítséggel
képes kifejteni;



mondanivalóját – írásban vagy szóban – értelmesen, szépen megfogalmazva adja elő;



bizonytalanságait, pontatlanságait kis segítséggel képes kijavítani;
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a tanultak egyszerű alkalmazására képes;



problémáit képes megfogalmazni, kérdéseket tesz fel;



az adott tantárgynál elfogadott százalékos értékelésnél a megfelelő szintet eléri;
-

és többletfeladatot ösztönzésre vállal.

„Megfelelt” bejegyzést kap a tanuló, ha

az alapvető ismereteket, törvényszerűségeket, szabályokat elsajátította, a tantárgy
alapkövetelményeit teljesítette;


a tanultakat csak kérdések segítségével képes reprodukálni;



a tanultakat csak segítséggel, ill. jelentős segítséggel képes alkalmazni;



folyamatos irányítást igényel;



mondanivalójának megfogalmazásakor – írásban vagy szóban – törekszik a szép magyar
beszéd használatára;



többletfeladatot nem, vagy csak erős ösztönzésre vállal;



az adott tantárgynál elfogadott százalékos értékelésnél a minimum szintet eléri.

„Felzárkóztatásra szorul” bejegyzést abban az esetben kap a tanuló, ha

tanári segítséggel sem képes a tanultakat reprodukálni;


a tanulmányi követelményeknek alapszinten sem tesz eleget;



az adott tantárgynál elfogadott százalékos értékelésnél a minimumszintet nem éri el.

Első évfolyamon és második évfolyam első félévében az évközi szóbeli és írásbeli
számonkérés módja és rendszere:


az évközi számonkéréshez és értékeléshez, a motiváláshoz szükséges, hogy a tanuló a
tanév közben is folyamatos visszajelzést kapjon a pedagógustól;



a tanulók évközi teljesítményének értékelését elsőben és a második év első félévében
szövegesen / érdemjeggyel végzik a pedagógusok;



emellett pedagógusok a tanulók ösztönzésére piros csillagot, pontot vagy egyéb, a tanuló
életkorának megfelelő, motiváló értékelési formát alkalmaznak. ennek egyéni
rendszerét a pedagógus a saját tanmenetében rögzíti.

7.7.5. Értékelés érdemjeggyel

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év
végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. A félévi és az év végi
osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi
munkája alapján határozzuk meg.
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7.7.5.1. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők::



jeles (5);



jó (4);



közepes (3);



elégséges (2);



elégtelen (1).

Tartalmilag:
Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők
Jeles (5):
 ismeri, érti, tudja a tananyagot, alkotó módon alkalmazni tudja ismereteit, a
követelményeknek megfelel;


pontosan, szabatosan fogalmaz;



lényegre mutatóan definiál;



az adott témáról összefüggően képes beszélni;



bátran mer kérdezni, ha valamit nem ért;



bátran mer problémát felvetni.

Jó (4):
 fentieket kisebb segítséggel képes teljesíteni;


apróbb bizonytalanságok előfordulhatnak.

Közepes (3):
 ismeretei felszínesek, hiányosak;


önállóan kevésbé tud dolgozni;



feladatát, előadását tanári segítséggel tudja teljesíteni.

Elégséges (2):
 csak a tantárgyi minimumot tudja;


képtelen összefüggő mondatokban felelni;



a fogalmakat megtanulja, de nem tudja alkalmazni.

Elégtelen (1):

a tantárgyi követelmények minimumát sem tudja teljesíteni.
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A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi tantervben meghatározott
tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre.
Az érdemjegyek tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg.
Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény félév és tanév végi osztályzata:


a jeles és a nevelőtestületi dicséretet a bizonyítvány jegyzet rovatába írjuk.

7.7.6. A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése, minősítési formái

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény megerősítése,
honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés után
alkalmazzák. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő, főleg kisgyermek korban, de később
sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell alkalmazni.
Az értékelés alapelvei:
 szakszerű, differenciált stratégiák alkalmazása;


sokszínű, változatos, ösztönző módszerek bevezetése;



a tanulói megerősítés biztosítása.

7.7.6.1. Az iskola minősítési rendszere magatartásból

Példás magatartású a tanuló, ha:
 iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató;


felelősségérzettel van a közösség iránt, megtartja a házirendet, és arra törekszik, hogy
azt mások is megtartsák;



megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival, és a felnőttekkel
tisztelettudó;



példája pozitívan hat, képességeit alkotó módon használja fel;



közösségi munkában aktív, vállalt feladatait, megbízatásait felelősségtudattal látja el;



segíti társait az iskolai élet különböző területein;



nincs fegyelmi büntetése.

Jó magatartású a tanuló, ha:
 a házirendet megtartja;


tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget;



tanulmányi és közösségi munkájában aktív, megbízható;



magatartáskultúrája esetenként kifogásolható;



igazolatlan hiányzása nincs.

Változó magatartású a tanuló, ha:
 a házirend ellen vét;


társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható;
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indulatait nem mindig képes fékezni, hangneme kifogásolható;



az őt körülvevő környezet rendjének megtartására figyelmeztetni kell;



képességeit nem hasznosítja, megbízatásait, közösségi munkáját csak ösztönzésre
végzi;



előfordul, hogy az iskolába, vagy az órára késve érkezik, mulasztását nem tudja
igazolni;



osztályfőnöki vagy igazgatói büntetése van.

Rossz magatartású a tanuló, ha:
 a házirend ellen tudatosan, rendszeresen, súlyosan vét;


társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése;



képességeit bomlasztó tevékenységre használja;



felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal, a közösségi munkából
kivonja magát;



iskolán kívüli magatartásával az iskola rossz hírnevét kelti;



iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában
részesült.

A félévi magatartás értékelése eltérhet a havi jegyek átlagától, ha a tanuló kiemelkedő
jutalmazásban, vagy elmarasztalásban részesül.
Az a kiváló vagy jó teljesítményű tanuló, aki a közösségért semmilyen munkát nem vállal,
illetve önös érdekek vezérlik, példás magatartás értékelést nem kaphat.
7.7.6.2. Az iskola minősítési rendszere szorgalomból

Példás szorgalmú a tanuló, ha:
 munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi;


óra alatt kitartó, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó;



a feladatok végzésében önálló, rendszeres;



tehetségéhez mérten részt vesz a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben;



munkája eredményes, társai munkáját is elősegíti;



szorgalmával példát mutat;



írásbeli munkáinak külalakjára az esztétikum, az igényesség jellemző;



részt vesz tanulmányi, sport, stb. versenyeken.

Jó szorgalmú a tanuló, ha:
 a tanórákra való felkészülésben rendszeres, de nem alapos;


óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt;



a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben tehetségéhez mérten igyekszik részt
venni;



írásbeli munkáinak külalakja megfelelő.
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Változó szorgalmú a tanuló, ha:
 óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat;


a tanórákra való felkészülése rendszertelen;



feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el;



érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktivitás;



írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat;



gyakran nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába.

Hanyag szorgalmú a tanuló, ha:
 a szorgalom teljes hiánya jellemzi;


feladatait nem végzi el, érdektelen, közönyös;



a tanórai munkában passzív;



valamely tantárgyból elégtelenre teljesít;



képességeihez, körülményeihez mérten keveset tesz fejlődése érdekében;



kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan.

A tanulók magatartását és szorgalmát minden hónapban értékeljük.
A minősítés az egyéni képességek alapján, a körülmények mérlegelésével történik, reálisan
fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt.
Célunk, hogy:
 a készségtárgyak kivételével egy, ennél magasabb óraszámú tantárgyaknál félévenként
legalább két szóbeli felelete legyen;


félévenként a heti egy órás tantárgyaknál legalább három;



a heti két vagy több órás tantárgyaknál legalább 4-5 érdemjegye legyen;



az órai aktivitást, a kiselőadásokat, a szorgalmi feladatokat a pedagógus egyénileg
értékeli.



az e-naplóba kerülő jegyek nem egyenértékűek. a témazárók érdemjegyeit jelölve írjuk
be, melyek a félévi és év végi osztályzatnál meghatározóak. az értékelésnél döntő a
tanuló fejlődése, illetve hanyatlása.

A nevelőtestület a tanulók félévi és év végi osztályzatát áttekinti az osztályozó értekezleten.
A tanulók előmeneteléről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk: a tájékoztató, az üzenő füzet
útján. A szülőnek lehetősége van szóban is tájékoztatást kérni a szülői értekezleten vagy a
fogadóórán, indokolt esetben-előzetes egyeztetés után-más időpontban is.
7.8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei

Iskolánkban szükség szerint csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, a
technikát. Kivételes esetekben (pl. osztályok összevonása) más tantárgyak bontására is sor
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kerülhet. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs
készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
Az egyéb foglalkozások indításának elvei, feltételei:
 tartalma, követelménye legyen összefüggésben a pedagógiai program cél és
feladatrendszerével, biztosított legyen a személyi, tárgyi és eszközrendszer a képzés
teljes idejére;


biztosított legyen a személyi, tárgyi és eszközrendszer a képzés teljes idejére;



a tanév során a tanítás és tanulás megszervezésében meghatározó tényező a gyermekek
érdeke, valamint az alaptevékenység hatékonysága.

7.9. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
7.9.1. Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok

Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok, a mindennapi testedzés feladatainak
végrehajtását szolgáló programok, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges
módszerek.
A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:
 Az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel;


A testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.

A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább
egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el a
testnevelési órákon a Hungarofit rendszer alkalmazásával, amely Dr. Mérei Ildikó nevéhez
fűződik.
A tanulók általános fizikai teherbíró képességének értékeléséhez és minősítéséhez használt
Hungarofit (fizikai fittség mérése) alapmérései az alábbiak:
 aerob vagy alap-állóképesség mérése: 2000 m-es síkfutással;


izomerő mérése és dinamikus ugróerő mérése helyből távolugrással páros lábbal;



dinamikus dobóerő mérése: kétkezes labdadobás hátra fej fölött, tömött labdával;



kar-, törzs- és lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: egykezes labdalökés
helyből az ügyesebb kézzel, tömött labdával;



dinamikus erő-állóképesség mérése: vállövi és karizmok erő-állóképességének mérése:
mellső fekvőtámaszban karhajlítás és -nyújtás folyamatosan kifáradásig;



a csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyatt fekvésből felülés
térdérintéssel, folyamatosan;



a hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és leengedés
folyamatosan, kifáradásig.

A felmérések a tanulók állapotának rögzítését célozzák, ezért azokra a diákok osztályzatot nem
kaphatnak. A felmérést követő időszakban értékelhető azonban osztályzattal a tanulók a mért
eredményekhez képest felmutatott fejlődésének mértéke. A felmérések eredményeit a
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testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes osztályokban tanuló diákok fizikai
állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre hozzáférhetőek legyenek. A tanulók
fizikai állapotának, edzettségének mérését minden tanév március és április hónapjában
bonyolítjuk le. A mérés alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró
képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják.
7.9.2. Az iskola egészségnevelési elvei

Az egészséges életmódra nevelés keretében fejlesztjük – elsősorban osztályfőnöki órákon,
másrészt a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás alkalmával – az
alábbi képességeket és készségeket:
 érzelmek alkotó kezelése;


stressz kezelés;



önismeret, önbecsülés megerősítése;



célok megfogalmazása és kivitelezése;



konfliktuskezelés;



problémamegoldás, döntéshozás;



kortárscsoport nyomásának kezelése;



segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése;



elutasítási készségek fejlesztése.

Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi
érzékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti körülmények
kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét.
Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk:
 egészséges táplálkozás;


rendszeres testmozgás;



higiénés magatartás;



tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától.

7.9.3. Az iskola környezeti nevelési elvei

A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve értelmezhető,
mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése
minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a folyamatosságot a
környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a pedagógusok
véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak tartjuk, hogy elérhető,
teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé.
Ökoiskolaként sok vállalásért vagyunk felelősek, az alábbiak szerint
Első és második évfolyam:
 fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát;


játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre;
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elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára;



kielégíteni a gyermek kíváncsiságát;



érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel;



kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre;



az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása.

Harmadik és negyedik évfolyam:
 fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát;


tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket;



mintákat adni a természet megismeréséhez;



kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét;



az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének
igényét;



kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert.

Ötödik és hatodik évfolyam:
 képi megismerési formákkal tovább fejleszteni a természettel kialakult kötődést;


stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat;



lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek
során;



megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit;



tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét;



kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan.

Hetedik és nyolcadik évfolyam:
 elvont megismerési formákat is felhasználva tovább fejleszteni a természettel kialakult
érzelmi kötődést;


a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a
társadalomba való beilleszkedést;



fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák
iránt érzett felelőssége kapcsán;



kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét;



a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal;



a természet közeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása.

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és egyéb
foglalkozásnak feladata.
Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
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a természetismeret tantárgy keretében közelebb visszük gyermekeinket az élő
természethez, ezért néhány napos megfigyelést teszünk velük (4., 6. évfolyam, erdei
iskola). a tantárgyi koncentráció kiaknázása (matematika, magyar, testnevelés, rajz,
technika) segíti az ismeretek megszilárdulását;



a környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, kémia tantárgyak, valamint az
osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;



a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások;



minden évben évfolyamonként (naplás tó, csömöri tó) a környezeti értékek felfedezése;



a szárazelem-gyűjtés megszervezése az iskolában;



látogatás a fővárosi állat- és növénykertben, a mezőgazdasági múzeumban;



a hon- és népismereti nevelésnél felsorolt programok megvalósítása;



a teljes körű egészségnevelési programban meghatározottak megvalósítása.

7.9.4. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
7.9.4.1. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki,
biológia, technika, testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Ezt a
feladatot az ifjúsági védőnő látja el.
7.9.4.2. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:



veszélyhelyzetek felismerése, felkészítés a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű
megelőzésére, kezelésére;



életkornak megfelelő ismeretek közvetítése;



első-segélynyújtás gyakorlati alkalmazása;



a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás
fejlesztése;



a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőinek megismertetése.

7.9.4.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:



tanórán: biológia, testnevelés, osztályfőnöki, technikaórán;



tanórán kívül: szakkörön, tanórán kívüli foglalkozáson, kirándulás keretében;



önálló ismeretszerzéssel: házi feladat, gyűjtőmunka.

7.9.4.4. Módszerei, eszközei:



előadás;



projekt;



gyakorlat;
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kutatómunka;



IKT eszközök használata.

7.10. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek
vannak kitéve. Ezért iskolánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók
problémáit igyekszünk kezelni, törekszünk a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésére,
illetve megszüntetésére.
E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:
 szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi
jogok messzemenő figyelembevételével;


a rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok
segítésének formái:



tanulmányi kirándulások anyagi támogatása;



kedvezményes ebéd biztosítása;



javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására;



mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának
igénybevétele;



a tanulók jogainak fokozott védelme;



az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök,
a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás);



törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres
kábítószer-ellenes program megvalósításához;



rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel;



a veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel
kísérése.

A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
7.11. Jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei
7.11.1. Jutalmazás

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
 példamutató magatartást tanúsít;


folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el;



az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez;
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az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt;



vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez;

az iskola jutalomban részesíti.
Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 szaktanári dicséret;


napközis nevelői dicséret;



osztályfőnöki dicséret;



igazgatói dicséret;



nevelőtestületi dicséret.

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén:
 szaktárgyi teljesítményért;


példamutató magatartásért;



kiemelkedő szorgalomért;



példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért;



dicséretben részesíthetők.

A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az iskolai
szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt igazgatói vagy nevelőtestületi dicséret mellett
oklevéllel és tárgyjutalommal (pl. Néri-díj, Titt Márta-díj) ismeri el az intézmény.
Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban.
Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, Néridíjban részesülhet, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. A Néridíjat - a nevelőtestület határozata alapján – más kiemelkedő tevékenységért is odaítélhetik.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen
szereplő tanulók dicséretben részesülnek.
Az iskola tantestülete és két alapítvány kiemelkedő tanulmányi munkáért, szorgalomért,
magatartásért, sport és zenei teljesítményért, és a tehetséges tanulók jutalmazására az
1-8.osztályos diákok között évente egy alkalommal az alábbi díjakat adományozza:
 Kiváló tanulmány:
8 év kitűnőség esetén


Comenius:

idegen nyelvi díj (nyelvi versenyek)



Szent Mihály:

kiemelkedő hittantudásért



Jannus Pannonius:

kiemelkedő humán tudásért



Hajós Alfréd:

kiemelkedő sportteljesítményért
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Erdős Pál díj:

kiemelkedő matematika teljesítményért



Szent Györgyi Albert:

természettudományok területén elért teljesítményért



Kodály Zoltán díj:

kiemelkedő zenei teljesítményért



Titt Márta Alapítványi Díj

tehetséges tanulók támogatása;



Néri díj:

kiváló tanulmányi eredményért, közösségi munkáért,
példamutató magatartásért

7.11.2. Fegyelmező intézkedések

Az a tanuló, aki megszegi a Házirendet, először figyelmeztetésben, ismételt, ill. súlyos
megszegés esetén – ha szükséges, fegyelmi eljárás alapján (ld. SZMSZ, Házirend) - súlyosabb
büntetésben részesül.
Súlyos megszegésnek minősül, ha a tanuló az intézmény hírnevét csorbítja, a másik ember
testi épségét, egészségét veszélyezteti vagy károsítja, lopás, pénzügyi visszaélés, rongálás
minősített esetét követi el.
Fegyelmező intézkedési formák magatartásból, szorgalomból
Tanári, osztályfőnöki, igazgatói:
 figyelmeztetés szóban;


figyelmeztetés írásban;



intés.

Tantestületi:
 Figyelmeztetés írásban;
7.11.2.1. Fegyelmi büntetés

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás során, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető:
A fegyelmi büntetés lehet:


megrovás;



szigorú megrovás;



meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása;



áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába;



eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától;



kizárás az iskolából.

Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. Tanköteles tanulóval szemben
az „eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától” nem, a „kizárás az „iskolából” csak
rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát
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keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó iskola segítséget nyújt a szülőnek az új iskola
megtalálásában. Abban az esetben, ha az iskola a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló
határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától nem
kap értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére
megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola három napon belül köteles megkeresni a
köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül másik, az állami
közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát jelöl ki a tanuló számára.
A köznevelési feladatokat ellátó hatóság kijelölő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül
végrehajtható. Az áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába fegyelmi büntetés
akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával
megállapodott.
A „kizárás az iskolából” fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új
tanulói jogviszony létesítéséig.
A „meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása” fegyelmi büntetés
szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozik.
Fegyelmi eljárás szabályai:


a kötelezettségszegéstől számított három hónapon belül indítható (kivétel, ha büntető –
vagy szabálysértési eljárás indult és az nem végződött felmentéssel);



fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét, az
elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni;



a fegyelmi határozatot a nevelőtestület hozza;



be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat véleményét;



a fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, ha kiskorú, szülőjét is értesíteni kell, be kell
vonni;



ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztázása miatt
indokolt, fegyelmi tárgyalást kell tartani.

Fegyelmi tárgyalás:
A fegyelmi tárgyalás lefolytatására legalább háromtagú fegyelmi bizottságot kell létrehozni a
nevelőtestület tagjaiból.
A fegyelmi tárgyalás lefolytatására a 20/ 2012. EMMI rendelet 53-62.§ rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Egyeztető eljárás:
A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás
pedagógiai célokat szolgál.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg,
amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek
alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
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Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú
sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló,
kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért.
Fegyelmi tárgyalás:
A fegyelmi tárgyalás lefolytatására legalább háromtagú fegyelmi bizottságot kell létrehozni a
nevelőtestület tagjaiból.
A fegyelmi tárgyalás lefolytatására a 20/ 2012. EMMI rendelet 53-62.§ rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő
körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra
felfüggesztheti.
A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes
képviselője képviselheti.
7.12. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

Az értékelés a nevelő-oktató munka egyik legfontosabb, mindent meghatározó kérdése.
Fontos, hogy jól tervezett, következetes, tartalmas, objektív legyen.
Az értékelés a pedagógiai munka mindennapi része.
Alapelvünk, hogy:
 személyre szóló legyen;


fejlesztő, ösztönző jellegű legyen;



folyamatos legyen;



az iskolai követelményrendszerre épüljön;



legyen tárgyszerű(melyek az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a
javítás).

A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése a következő
információk alapján történik:
 a tanuló és a pedagógus napi kapcsolata;


a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel,
tesztekkel, az írásbeli feladatok javításával;



összegző kép a gyerek munkájáról, fejlődéséről témazáró felmérésekből,
dolgozatokból, szóbeli feleletekből, elkészített munkadarabokból, képzőművészeti
alkotásokból, kiselőadásokból, a testi fejlődést nyomon követő teljesítménymérésekből;



versenyeredmények;



szülő-pedagógus párbeszéd;



szociometriai felmérés a társas kapcsolatokról;



kérdőívek és beszélgetések a tanulási szokásokról;
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önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban;



az egy osztályban tanító pedagógusok megbeszélései.

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők 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.
A tanulók a tanult tantárgyakból, a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli
dolgozatban és/vagy szóbeli beszámolóban adnak számot.
Félévenként a heti egyórás tantárgyaknál legalább három, a heti két vagy több órás
tantárgyaknál legalább 4-5 érdemjegye legyen.
Az órai aktivitást, a kiselőadásokat, a szorgalmi feladatokat a pedagógus egyénileg
értékeli.
Az e-naplóba kerülő jegyek nem egyenértékűek. A témazárók érdemjegyei a félévi és
évvégi osztályzatnál meghatározóak. Az értékelésnél döntő a tanuló fejlődése, illetve
hanyatlása.
A nevelőtestület a tanulók félévi és év végi osztályzatát áttekinti az osztályozó
értekezleten.
A tanulók előmeneteléről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk: az e-napló útján. A szülőnek
lehetősége van szóban is tájékoztatást kérni a szülői értekezleten vagy a fogadóórán, indokolt
esetben előzetes egyeztetés után más időpontban is.
Az írásbeli feladatok formái, rendje, korlátai:
 témazárók - szigorúan a helyi tantervben megfogalmazott követelményrendszerre épül,
egy témakör elsajátításáról számoltatjuk be a tanulót. a dolgozat megíratása előtt egy
héttel közöljük a beszámoló pontos időpontját, melyet az e-naplóba beírunk. napi két
témazárónál többet nem iratunk. az értékelés százalékosan történik, melynek tól-ig
határainak meghatározása a szaktanár hatásköre;


röpdolgozatok - felelet értékű dolgozatok, mely az egyes témákkal, téma részletekkel
kapcsolatosak. törekszünk az egységes formátumra, ezért a röpdolgozatokat írólapra
íratjuk, melyeket a tanulóktól év elején beszedünk;



gyűjtőmunka, kiselőadás - ennek előkészítése nagyon fontos. meg kell adni a tanulónak
a pontos elérhetőséget, és a legfőbb szempontokat. a gyűjtőmunkáért, kiselőadásért
kapott jegyeket egyéni módon jelezzük.

7.13. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
7.13.1. Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának elvei

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
 az otthoni felkészülés a legtöbb tantárgyban létfontosságú a gyerekek életében. a házi
feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó
ismeretek megszilárdítása;
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a megtanulni való tananyagot kijelöljük a tankönyvben (oldalszám, cím, bekezdés). az
írásbeli feladatok 90%-a gyakorló jellegű, legtöbbször hasonló feladat, mint amilyet
már az órán is megoldottunk (matematika, idegen nyelv), vagy az otthoni felkészülést
ellenőrző feladat (munkafüzet feladatok);



a tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.

Természetesen a tantárgyak jellegéből következően a szóbeli és írásbeli feladatok aránya
változó.
7.13.2. Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

1-4. évfolyam:
 az iskolában készülnek a következő tanítási napra;


otthoni felkészülésre készség- és képességfejlesztő feladatot kapnak, 1 órát meg nem
haladó mennyiségben.

5-6. évfolyam:
 az iskolában készülnek a következő tanítási napra, kutató és gyűjtőmunkát kivéve;


másnapi felkészülésük ideje átlag maximum 1,5 óra;



az egy tantárgyból adott feladatok mennyisége ne haladja meg a 20-30 percet.

7-8. évfolyam:
 másnapi felkészülésük ideje átlag maximum 2 óra;


az egy tantárgyból adott feladatok mennyisége ne haladja meg a 20-30 percet.

7.13.3. A tanulók terhelése hétvégén és szünetekben:

Alapelvek:
 egyénre szabott, választási lehetőséget felajánló, napi felkészülési időtartamot meg nem
haladó feladatot kapjanak a gyerekek;
a tehetséges, érdeklődő tanulókat szorgalmi feladatokkal, kutatómunka kijelölésével
motiváljuk, segítjük.
Elvárások a szünetre adott feladatokra vonatkozóan:
 önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek;


adjanak lehetőséget a megszerzett tudás alkalmazására.

7.14. Magasabb évfolyamra lépés feltételei

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el.
Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket
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sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap
bizonyítványt a tanuló.
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az
évfolyam megismétlésével folytathatja.
Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert
az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő
lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.
Az évfolyam megismétlése nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az iskola igazgatója köteles segítséget nyújtani ahhoz,
hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a Köznevelési Hídprogram
keretében folytathassa.
A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is
teljesítheti.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és
emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási
év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát
tegyen.
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a szülő
felé az értesítési kötelezettségének.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie.
Osztályozó vizsga letétele után folytathatja tanulmányait a magántanuló és az a tanuló, akinek
engedélyezték, az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.
A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg.
7.15. A 16 óráig tartó bent tartózkodás alóli mentesítés szabálya

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC 27.§ (2) és az 55.§ (1) bekezdésében megfogalmazottak
szerint a 2013 szeptemberétől az általános iskoláknak a nevelést-oktatást úgy kell
megszervezni, hogy a tanórai és egyéb foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak.
A törvény 55.§ (1) bekezdése az igazgatónak lehetőséget ad arra, hogy a szülő kérelmére
felmentse a tanulót a tizenhat óráig tartó bent tartózkodás alól. A nem mentesített tanuló
hiányzása igazolatlannak számít, ha azt a tanuló vagy a szülő a házirendben meghatározottak
alapján nem igazolja.
7.15.1. Nevelőtestületi döntés értelmében, a mentesítés szabályai a következők:



a tizenhat óráig tartó benntartózkodás alól felmentést a szülő kérésére az igazgató adhat;
Pedagógiai Program

105 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola



az intézmény igazgatójának benyújtott kérelemben a szülőnek meg kell jelöli a kérelem
indokát;



hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak csak indokolt esetben adható
felmentés;



iskolán kívül szervezett sportfoglalkozás, edzés, különóra esetén a mentesítés során
figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi eredményét;



mentesítés adható, ha nagyszülő, szülő felügyelete mellett a gyermek otthoni tanulása
megoldott és a tanuló eredménye nem romlik;



ha a mentesített tanuló tanulmányi eredménye romlik az igazgató a tanuló
osztályfőnökének a véleményét kikérve megszüntetheti a tanuló mentességét;



mentesíthető a tanuló, ha orvosi javaslatra otthoni tanulása indokolt;



egyéb indok, amelyről az intézményvezető mérlegelés után dönt;



megszüntethető a tanuló mentessége, ha a tanuló lemorzsolódással veszélyeztetett, 3-as
alatti, vagy átlaga az előző félévhez képest 1,1 –es romlást mutat.

A szülői kérvény beadási határideje minden tanév szeptemberének első hete. Rendkívüli
esetben a szülői kérvény a tanév során is beadható.
7.15.2. A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a
házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni.
Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy
igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.
A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt.
Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többi tanulótól való
elkülönítéséről, és iskola a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló szüleit.
Orvosnak kell igazolnia azt, hogy a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt, részt vehet a foglalkozásokon. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt
bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:


a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra;



a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja;



a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
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Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Az iskola köteles a szülőt értesíteni:


a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, valamit akkor
is;



ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
Ha az iskola értesítése ellenére a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a
gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola
igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltakkal összhangban a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza
a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola
a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és ismételten tájékoztatja a
gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola
igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
és a járási hivatalt.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához
szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra.
7.16. Közlekedési nevelés

Felgyorsult életünk és a közlekedési kultúra romlásának köszönhetően egyre gyakrabban hallhatunk közlekedési balesetekről. A közlekedési szabályok ismerete és az egyén viselkedési
kultúrája az alapja a biztonságos közlekedésnek. A helyes és biztonságos közlekedés
szabályainak elsajátíttatása az életbiztonságunkat növeli. Kicsi gyermekkortól a családok
alakíthatják ki leginkább az erre való igényt, de az iskolának is komoly a felelőssége ebben.
Az iskolában a közlekedési nevelés két alapvető színtere:
7.16.1. Elméleti oktatás:



alsó tagozaton a környezet órák tananyagában jelenik meg;
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felső tagozaton a technika tanterv tananyagának része a közlekedési szabályok
megerősítése.



7.16.2. Gyakorlati alkalmazás

Iskolán kívüli programok, kirándulások alkalmával tudatosítjuk és alkalmazzuk a helyes
közlekedés szabályait.
Figyelemmel kísérjük az oktatási tárca közlekedésbiztonsággal kapcsolatos felhívásait, számon
tartjuk a pályázati lehetőségeket.
7.17. Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése

A téma az osztályfőnöki órákon kerülhet feldolgozásra. Cél, hogy tanulóink megismerjék és
megtanulják elkerülni azokat a helyzeteket, amelyben károsultakká, áldozatokká válhatnak
(aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, felkészülés a felnőtt lét szerepeire).
Legfontosabb nevelési feladataink, amelyet mindennapi nevelő munkánk során végeznünk kell:


erkölcsi nevelés erősítése;



alapvető törvényi ismeretek nyújtás;



alapvető állampolgári jogok ismertetése.

Ez a téma nem kötődik konkrét tantárgyhoz, a mindennapi eseményekhez alkalmazkodva, a
társadalmi és iskolai történéseket felhasználni kell diákjaink szemléletét alakítanunk.
7.18. Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák elsajátítása

Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a konfliktusok helyes, kezelésére. Nevelőtestületünk
tagjai szükség esetén konfliktuskezelő tréningen sajátítják el, hogy a mindennapokban hogyan
tudják könnyebben kezelni tanuló-pedagógus, tanuló-tanuló, esetleg pedagógus-pedagógus
között felmerülő összeütközéseket.
Fontos feladatunk, hogy a tanulókat megtanítsuk a vitás helyzetek kezelésére.
Konfliktuskezelési technikák gyakorlati alkalmazásának színterei:


a tanórai technikák (páros munka, csoportos és együttműködő, kooperatív tanítási
technikák) alkalmazásával kell a gyermekeket hozzászoktatni a társas viszony, az
abból adódó konfliktusok helyes megoldására;



osztályfőnöki órákon, az osztályban kialakuló konfliktusok megbeszélése, vitakultúra
elsajátítása;



szünetekben, szabadidőben kialakuló konfliktusok esetén az ügyeletes pedagógus
feladata a problémamegoldás segítése;



magatartási, beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekeinknél
foglalkoznak ezzel a témával fejlesztő pedagógusaink.
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7.19. Könyvtár pedagógiai program

Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok, fenntartás, irányítás, elhelyezés, a
könyvtár működésének célja
Könyvtárunk a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola könyvtára.
Székhely: Budapest, 1161 Béla u. 23.
Az intézmény maximált tanulólétszáma 450 fő.
Az érvényes törvényi szabályozás értelmében az iskolai könyvtár az iskola pedagógiai
tevékenységéhez, nevelő és oktató munkájához, a tanításhoz, a tanuláshoz, a tanulók önálló
ismeretszerzéséhez szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését,
nyilvántartását és használatát, mindezeken kívül a könyv és könyvtárhasználati ismeretek
oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti
egység.
Könyvtárunk szervezeti és működési szabályzata határozza meg a könyvtár működésének és
igénybevételének szabályait.
Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell
hozni az iskola honlapján.
A könyvtár jellege: korlátozottan nyilvános könyvtár.
Elhelyezkedése: az iskola épületének földszintjén található.
A könyvtár alapítása 1997-ben történt, jogelőd nélkül. Az első években nem volt megfelelő
saját terme, több közbülső megoldás után 2006-ban költözött jelenlegi helyére, ahol már képes
megfelelni feladatainak. Állománya építés, alakítás, formai és tartalmi feltárás alatt áll.
Használata rendszeres és folyamatos, éppen ezért dinamikus fejlesztést igényel, amihez az
iskola vezetőségétől támogatást kap.
Fenntartója az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye,
képviseli: Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF), 1035 Budapest, Kórház u. 37,
és működtetője a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola,
1161 Budapest, Béla u. 23.
A könyvtár működését az intézmény vezetője ellenőrzi.
Kapcsolatok: Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, és a helyi nyilvános könyvtárral.
Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi.
Könyvtárunk a jogszabályban előírt alapkövetelmények közül az alábbiakkal rendelkezik:


a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az
állomány szabadpolcos elhelyezésére;



legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte;



a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus
építéséhez szükséges eszközök;
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tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban biztosított
nyitva tartás;



számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal.

Az iskolai könyvtár feladataihoz szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket az éves intézményi
költségvetés alapján kell kialakítani, meghatározni. A könyvtáros a tervezett könyvtári
költségvetés terhére, az iskola vezetőjével egyeztetve, engedélyeztetve, minden vásárláskor
pénzösszeget vehet fel, amellyel egy héten belül köteles elszámolni. Gazdasági tevékenységét
az oktatási intézmény vezetője jogosult ellenőrizni.
7.19.1. Az iskolai könyvtár működésének célja:



elősegíteni az oktató nevelő munkát, mint tevékenységet;



a rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével biztosítani a
szakmai munka (oktató-nevelő munka) színvonalának szinten tartását, fejlesztését;



segíteni az iskolai könyvtárhasználók, nevelők, tanulók, egyéb dolgozók általános
műveltségének kiszélesítését;



a folyamatosan korszerűsített könyvtárállomány és az információs-kommunikációs
technológia (későbbiekben ikt.) segítségével közvetíteni az új, korszerű ismereteket;



az iskola könyvtárát az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói,
használhatják. a könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek
is igénybe vehetik;



a könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és
olvasótermi használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes;



a könyvtárhasználókról nyilvántartást kell vezetni;



a kikölcsönzött dokumentumokról – a kiadástól, a visszavételig – nyilvántartást kell
vezetni. a könyvtár használatáról szóló részletes rendelkezéseket, szabályokat, a
beiratkozás módját a 2. sz. melléklet, a könyvtárhasználati szabályzat ismerteti.

7.19.2. Iskolai könyvtár alapfeladatai és kiegészítő feladatai
7.19.2.1. Alapfeladatok:



elősegíteni az iskola szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai
programjában rögzített célok helyi megvalósítását;



biztosítani az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges
információkat, ismerethordozókat, úgymint: szak és általános jellegű könyvek,
folyóiratok, audiovizuális és IKT eszközök, (könyvtári dokumentumok egyéni és
csoportos helyben használata, könyvtári dokumentumok kölcsönzése);



a könyvtár gyűjteményét a pedagógiai programnak megfelelően, a tanulók és a
pedagógusok igényeinek figyelembevételével folyamatosan fejleszteni, feltárni,
megőrizni, gondozni, és rendelkezésre bocsátani;



rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújtani a könyvtár dokumentumairól és
szolgáltatásairól;
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központi szerepet betölteni a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatának
felkészítésében, az iskola pedagógiai programjának megfelelően és könyvtárpedagógiai program szerint tanórai foglalkozásokat tartani;



részt venni, közreműködni az intézmény – oktatási, nevelési, helyi tantervének
megfelelő –egyéb tevékenységében, úgymint művelődési és egyéb iskolai
programok, vetélkedők szervezése, ezekhez különféle könyvtári dokumentumok,
segédeszközök, alkalmanként helyszínt biztosítani;



tartós tankönyveket, segédkönyveket kölcsönözni tanulóink számára.

7.19.2.2. Kiegészítő feladatok:



a tanórai, és tanórán kívüli foglalkozásokat tartani;



részt venni a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;



közreműködni az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában;



biztosítani más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak hozzáférhetőségét,
tájékoztatás, információcsere, dokumentumok beszerzésének segítségével;



jutalomkönyvek beszerzésében segíteni;



Számítógépes informatikai szolgáltatásokat nyújtani.

7.19.2.3. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:



tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról;



tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő
segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.)
kölcsönzése;



szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és korlátozott számban
szótárak kölcsönzése;



könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása;



információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével;



lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok
olvasótermi használata;



számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása;



más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása;



tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról.

7.19.2.4. Az iskolai könyvtár állománnyal kapcsolatos tevékenysége

Az intézmény könyvtárának a céljai, illetve az alap- és kiegészítő feladatai teljesítése érdekében
az állománnyal kapcsolatban az alábbi feladatokat kell ellátnia:
 az iskola helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíteni,
korszerűsíteni állományát az intézmény, nevelőközösségei, és más iskolai
könyvtárhasználók javaslatainak, igényeinek figyelembevételével;
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az iskolai könyvtár állományának gyarapítását (vásárlás, ajándék, csere) az éves
munkatervében foglaltak alapján, az iskolai beszerzési keret figyelembevételével
végezni;



a szakirodalom és a szépirodalom megfelelő arányát meg kell tartani (70-30%);



a beszerzett, megőrzésre átvett dokumentumokat 15 napon belül bevételezni, és
nyilvántartásba venni;



a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást vezetni;



külön nyilvántartást vezetni a tartós tankönyvekről és az audiovizuális
dokumentumokról;



az elavult, feleslegessé váló, vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat,
vagy az olvasók által elvesztett könyveket az iskola selejtezési szabályzatával
összhangban évente állományából kivonni, az ezzel kapcsolatos nyilvántartást
elvégezni;



a könyvtárállomány leltározását az intézmény leltározási szabályzatának megfelelő
időben és módon végezni;



a könyvek elhelyezését, tagolását azok tartalmának, jellegének figyelembevételével
végezni;



a könyvtári állományt a katalógusépítés szabályainak és szempontjainak megfelelően
kialakítani és karbantartani;



gondoskodni a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről;



rendszeres gyakorisággal ellenőrizni az állományt;



rendszeresen állományelemzést végezni, melynek során fel kell mérni az aktuális
helyzetet és fejlesztési elképzeléseket megfogalmazni, úgy hogy a fejlesztési
elképzelések megfogalmazásakor a könyvtárhasználók igényeit figyelembe kell
venni.

7.19.2.5. Az iskolai könyvtár tankönyvállománnyal kapcsolatos tevékenysége

Könyvtárunk a 17/2014.EMMI (röviden tankönyv) rendelet szerint közreműködik az iskolai
tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. Ennek végrehajtására az iskolai
könyvtáros-tanár, ill. megbízott tankönyvfelelős látja el a feladatokat.
Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó
tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának!
A könyvtáros feladatai:
 az első és a második évfolyamos tanulók tankönyvei és minden évfolyam munkafüzete
kivételével az iskolai könyvtár állományába, nyilvántartásba veszi a 3-8. évfolyam
ingyenes tankönyveit, és pedagógus kézikönyveket majd kikölcsönzi a tanulóknak
illetve a pedagógusok részére. (a iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kell
kezelni az állományba vett könyveket, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló,
illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai
tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint rendelkezésre kel bocsátani azokat!);
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az éves tankönyvrendelés előtt felméri az elhasználódott köteteket, melyeknek
pótlásának szükségességéről tájékoztatja a tankönyvfelelőst;



a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára, a tanév közben jelentkező,
tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására;



követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának
alakulását;



követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét.

A tankönyvfelelős:
 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását;


előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt;



közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében;



megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására;



az éves tankönyvrendeléskor - a könyvtáros jelzése alapján – pótolja az
elhasználódott tankönyveket;



tanév közben biztosítja a tankönyv-elhasználódásból tankönyv elhagyásából
keletkező hiány pótlását.
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7.20. Évfolyamonkénti tantárgyi tananyag és követelmény
7.20.1. ALSÓ TAGOZAT
7.20.1.1. Magyar nyelv és irodalom - 1. évfolyam

A tanuló érthetően, összefüggő mondatokban beszéljen, legyen tisztában a szóbeli
kommunikáció legalapvetőbb szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg a felnőttek és társai
szóbeli közléseit, az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. A kérdésekre értelmesen
válaszoljon. Aktivizálja szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Követhetően számoljon be
élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen életkorának megfelelő szókinccsel. Ismert
és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója
segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és
alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j
hangot 15–20 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.
7.20.1.2. Magyar nyelv és irodalom - 2. évfolyam

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival,
alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. A kérdésekre
értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Legyen képes
összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai
tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel. Ismert és
begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója
segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és
alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j
hangot 25–30 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. Megfelelően
alkalmazza a mondatvégi írásjeleket a megismert (kijelentő, kérdő) mondatfajták esetén.
7.20.1.3. Magyar nyelv és irodalom - 3. évfolyam

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a
szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi
fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő
szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen
fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel
irányítani. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el.
Használja az ismert kézikönyveket.
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A memoritereket szöveghűen mondja el.
Adott vagy választott témáról 5–7 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási
ismeretek alkalmazásával.
Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja
felül, szükség esetén javítsa.
7.20.1.4. Magyar nyelv és irodalom - 4. évfolyam

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a
szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi
fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő
szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen
fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel
irányítani. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el.
Használja az ismert kézikönyveket. A memoritereket szöveghűen mondja el.
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási
ismeretek alkalmazásával.
Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje
fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. A begyakorolt szókészlet körében
helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek,
olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.
7.20.1.5. Matematika - 1. évfolyam

Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.
Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (20-as számkör).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság
szerinti összehasonlítása.
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Számok képzése, bontása.
Matematikai jelek: +, –, =, <, >, ismerete, használata.
Összeadás, kivonás szóban és írásban.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Geometria
Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: m, l, kg,
óra, nap, hét, hónap, év. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök
használata.
Valószínűség, statisztika
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
7.20.1.6. Matematika - 2. évfolyam

Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.
Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete.
Római számok írása, olvasása (I, V, X).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság
szerinti összehasonlítása.
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Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
A műveletek sorrendjének ismerete.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Geometria
Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm,
m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek
között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.
Valószínűség, statisztika
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
7.20.1.7. Matematika - 3. évfolyam

Gondolkodási és megismerési módszerek
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma
1000-es számkörben.
Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
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Törtek a mindennapi életben: fél, harmad, negyed megnevezése, lejegyzése szöveggel,
előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 1000-es számkörben.
Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 10-re, 100-ra való
alkalmazása,
Fejben számolás százas számkörben.
A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek tulajdonságainak,
tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete,
alkalmazása.
Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egyjegyű, számmal írásban.
Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés,
ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése,
készítése.
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Geometria
Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
A szabvány mértékegységek: mm, cm, dm, m, km, ml, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg, másodperc,
perc, óra. Átváltások szomszédos mértékegységek között.
Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük,
jellemzőik.
A test és a síkidom közötti különbség megértése.
Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.
Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
Valószínűség, statisztika
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Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak értelmezése.
Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos
tapasztalati ismerete.
7.20.1.8. 2.1.8 Matematika - 4. évfolyam

Gondolkodási és megismerési módszerek
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma
10 000-es számkörben.
Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése
szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben.
Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
Fejben számolás százas számkörben.
A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek tulajdonságainak,
tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete,
alkalmazása.
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű, számmal
írásban.
Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés,
ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése,
készítése.
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Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Geometria
Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
A szabvány mértékegységek: mm, cm, dm, m, ml, cl, dl, l, g, dkg, kg, t, másodperc, perc, óra.
Átváltások szomszédos mértékegységek között.
Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük,
jellemzőik.
Kör fogalmának tapasztalati ismerete.
A test és a síkidom közötti különbség megértése.
Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.
Gömb felismerése.
Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
Négyzet, téglalap kerülete.
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.
Valószínűség, statisztika
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak értelmezése.
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos
tapasztalati ismerete.
Informatikai ismeretek
Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata.
Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése.
Együttműködés interaktív tábla használatánál.
7.20.1.9. Környezetismeret – 1. évfolyam

Az irányok pontos használata.
A gyalogos közlekedési szabályok ismerete, betartása.
Az évszakok, hónapok nevének pontos használata.
Az évszakok jellemzői. Az évszakok jellemzőinek elmondása szóban.
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A tanult ünnepek tartalmának elmondása röviden.
A napszakok nevének helyes használata.
A mindennapi használati tárgyak anyagának felismerése, megnevezése.
A víz és a levegő megismert tulajdonságainak felsorolása.
Néhány, a környezetben előforduló növény és állat felismerése, megnevezése.
A testrészek megnevezése.
7.20.1.10. Környezetismeret – 2. évfolyam

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése.
Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása.
Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az
időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz
illő szokások.
Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása
tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között.
Mesterséges és természetes anyagok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése.
Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára.
7.20.1.11. Környezetismeret – 3. évfolyam

A világtájak megnevezése iránytű, árnyék, növényzet segítségével.
A felszínformák felismerése.
A különféle halmazállapotú anyagok főbb jellemzőinek ismerete.
A hőmérő helyes leolvasása.
A tanult mértékegységek helyes használata.
A vízszennyezés káros hatásának ismerete, következményei.
Az égés feltételeinek felsorolása.
A tűzoltók munkájának elismerése,, hívószámuk ismerete.
A tűz veszélyének és hasznának ismerete
Az élőlények egyszerű csoportosítása.
Néhány megismert élőlény jellemző tulajdonságainak megfogalmazása.
A tanuló tisztában van főbb testméreteivel, és ezt rendszeres időközökben ellenőrzi.
Ismeri a helyes táplálkozási szokásokat, a táplálékcsoportokat.
Tud lázat mérni, ismeri a lázcsillapítás módszereit.
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Az életfeltételek pontos ismerete.
7.20.1.12. Környezetismeret – 4. évfolyam

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok
becslése.
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok
szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában,
illetve felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az
élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint.
Egy természetes életközösség bemutatása.
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel
kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének
ismerete.
7.20.1.13. Német nyelv - 4. évfolyam

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az
egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri
egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján
egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot.
7.20.1.14. Angol nyelv - 4. évfolyam

Hallott szöveg értése:
A tanuló:
Megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel
válaszol;
Megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést.
Beszédkészség:
A tanuló:
Egy szóval vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdésre;
Ismert dolgokat megnevez;
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Néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.
Olvasott szöveg értése:
A tanuló:
Felismeri a tanult szavak írott alakját;
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért;
Ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információkat megtalál.
Íráskészség:
A tanuló:
Helyesen lemásol ismert szavakat.
7.20.1.15. Hittan - 1. évfolyam

Legyen a gyermeknek élményszerű fogalma Istenről mint gondviselő Atyáról, s ezt tudja is
kifejezésre juttatni a maga értelmi-érzelmi szintjén. Ismerje és tudja elmondani Jézus életének
főbb eseményeit kisebb segítséggel. Váljék tudatossá a gyermekben, hogy Jézus az Atya
küldötte. Ismerje a karácsony, húsvét, pünkösd ünnepeinek tartalmát. Ismerje és értse a
legelemibb vallási jeleket, szimbólumokat. Ismerje és szeresse az egyházat mint Isten népét, a
Jézus Krisztusban hívők nagy családját, amelynek látható feje a római pápa. Ismerje a
templom főbb liturgikus tárgyait, s tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni, illetve
a közös liturgiában részt venni. Tudja az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi
énekeket.
7.20.1.16. Hittan - 2. évfolyam

Ismerje a tanuló Jézus nyilvános működésének főbb eseményeit. Tudjon elmondani egy-egy
evangéliumi történetet. Ismerje Jézus megváltói szerepét, tevékenységét. Ismerje a keresztség
szentségét. Ismerje a szentmise fő részeit.
7.20.1.17. Hittan - 3. évfolyam

Ismerje a tanuló Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását. Sajátítsa el a
bűnbocsánat szentségével és az oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tudja fejből a
tízparancsolatot. Ismerje a négy evangélium szerzőjét, az evangéliumok sorrendjét. Tudjon
fejből idézni legalább 20 evangéliumi részből egy-egy verset. Ismerje Jézus új parancsát.
7.20.1.18. Hittan - 4. évfolyam

Tudják elmesélni a hallott ószövetségi történeteket. Tudják az olvasmányok végén szereplő
szentírási idézeteket könyv nélkül. Ismerjék az erény és a bűn fogalmát, a három isteni erényt,
azok jelentőségét az ember életében. Ismerjék meg a legfőbb erényeket az ószövetségi
történetek kapcsán. Tudják a négy sarkalatos erényt. Ismerjék a főbűnöket, illetve az ezekkel
ellentétes erényeket. Ismerjék az ószövetség népének Isten által kiválasztott kiemelkedő
személyeit. Tudják hitünk fő igazságait.
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7.20.2. FELSŐ TAGOZAT
7.20.2.1. Hittan - 5. évfolyam

A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban. Ismerje az
egyházi év fogalmát, a szentmise teológiáját alap szinten és liturgiáját, a hét szentség és a
szentelmények liturgiáját. Tudja, mit, mikor, hogyan és miért ünneplünk az egyházban.
Ismerje a liturgikus cselekmények, helyek, idők, kellékek, színek jelképrendszerét.
7.20.2.2. Hittan - 6. évfolyam

Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházara vonatkozó fogalmakat a többi vallás
fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét, célját,
szervezeti felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje,
hogyan valósította és valósítja meg ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban.
7.20.2.3. Hittan - 7. évfolyam

A tanuló tegyen szert a bibliai szövegek ismeretére. Tudja Szentírás segítségével felidézni a
megadott részletek tartalmát, kiemelni a kulcsszavakat és teológiailag is értelmezni a
perikópákat. Ügyeljen a műfaji sajátságokra, ismerje a szöveg keletkezésének körülményeit és
tartsa szem előtt a szerző szándékát. Áttudja látni Egyházunk folyamatos fejlődését, szakrális
múltját, és ezen keresztül a vallásos élet fontosságát.
7.20.2.4. Hittan - 8. évfolyam

Ismerje meg a tanuló az Ószövetség legfontosabb, hitünket meghatározó és érintő részeit,
tudatosítsa, hogy e könyvekben a választott népnek az az élménye, hogy az üdvösséget ígérő
Isten nem hagyja magára népét, vallási drámákban, sajátos műfajokban és jelképekben
fogalmazódik meg. Sajátítsa el a bibliai exegézis alapelemeit, és a mondanivalót tudja saját
korára, önmagára, Isten közöttünk végbevitt üdvözítő tevékenységére alkalmazni.
Ismerje meg a tanuló az újszövetségi könyveket: az evangéliumokat, az Apostolok
Cselekedeteit és a leveleket. Tudatosítsa, hogy Jézus Krisztus a megígért Messiás, s az ember
üdvössége érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház által
közvetített tanításában és az eukharisztiában jelen van.
7.20.2.5. Magyar nyelv - 5. évfolyam

A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése. Az igealak szóelemeinek fölismerése.
Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak,
hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások jelentésének értelmezése, szükség
esetén egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használatával. A gyakran használt és
az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. Képesség a szókincs
különböző rétegeiből származó szavak elkülönítésére nyilvánvaló esetekben, egyszerű
köznapi vagy irodalmi szövegekben. Jártasság a korosztály számára készült szótárak
használatában. Tájékozódás a könyvtárban és a vizuális, audiovizuális, elektronikus
segédletek (Internet, CD-ROM stb.) körében.
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7.20.2.6. Magyar nyelv - 6. évfolyam

A beszédhelyzethez (szándék, címzett, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz
alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai helyzeteiben (pl.: tanítási órán, szünetben,
iskolai ünnepségeken).
Másfél-két oldal terjedelmű elbeszélés írása jellemzéssel személyes élmény alapján.
Szavak szófajának felismerése, megnevezése szövegben (ige, főnév, melléknév, számnév,
névmás, igenév, viszonyszó, mondatszó).
A szófajok jelentéstani és alaktani jellegzetességeinek ismerete.
A szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása
szóbeli és/vagy írásbeli nyelvhasználat során.
Jártasság a korosztály számára készült helyesírási szótárak használatában.
7.20.2.7. Magyar nyelv - 7. évfolyam

Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. A mondatfajták biztos
megkülönböztetése. A szóalkotás gyakori módjainak fölismerése és elemzése. A tanult
nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a központozás, a
tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek helyesírásának,
az egybe- és külön írás elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása. A Magyar helyesírási
szótár önálló használata.
7.20.2.8. Magyar nyelv - 8. évfolyam

A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása,
elmondása.
Alárendelő és mellérendelő mondatok felismerése és megnevezése.
A szórend és a jelentés összefüggésének fölismerése.
Összetett mondatok elemzése egyszerűbb esetekben.
Az összefüggések és dolgok okának és érvényességének keresése.
Mondattani, nyelvhasználati ismeretek alkalmazása szóban és írásban.
Az alárendelő és a mellérendelő szavak megkülönböztetése.
Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok mondatvégi írásjelének helyes használata.
Az egyenes (szó szerinti) idézet helyesírása.
A begyakorolt alárendelő és mellérendelő összetett szavak helyesírása.
A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus írás.
Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között.
Érdeklődés nyelvek és kultúrák közötti kommunikáció iránt.
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A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések
felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk.
A gyakrabban használt, a mindennapi élethez kapcsolódó hivatalos iratok jellemzőinek
ismerete.
7.20.2.9. Magyar irodalom - 5. évfolyam

A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes
alkalmazásuk. A hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközök
(testbeszéd) összehangolt használata egyszerűbb kommunikációs helyzetekben, a
kommunikációs helyzetnek megfelelően. Az élőbeszéd tempóját megközelítő, folyamatos
hangos és néma olvasás. Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló
írásbeli feladatok megoldására. Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma
fölismerése. Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása, elsősorban szóban.
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid
fogalmazásban. Leírás készítése tárgyról, személyről, tájról, szóban vagy írásban.
7.20.2.10. Magyar irodalom - 6. évfolyam

A mű/művek értő olvasása, felolvasása a párbeszédes, leíró és elbeszélő részek kifejező
felolvasásával.
A jegyzetkészítés, vázlatírás alapjainak ismerete, néhány vázlatpont önálló összegyűjtése,
vázlat önálló kiegészítése.
Az elbeszélő és dramatikus műrészletek különbségeinek ismerete.
Néhány gyakori szókép és nyelvi alakzat ismerete, értelmezése, hangulati hatásuk felismerése.
Néhány gyakori versláb ismerete.
Memoriterek szöveghű, kifejező előadása: egy balladából részletek, néhány versszak a Rege a
csodaszarvasról című műből.
Szövegek műfaji különbségeinek felismerése.
Néhány mondatos vélemény megfogalmazása a szereplők jelleméről.
Elbeszélés írása jellemzéssel és /vagy leírással kb. másfél-két oldal terjedelemben.
Néhány gyakori költői kifejezőeszköz és nyelvi alakzat ismerete, hangulati hatásuk
felismerése.
7.20.2.11. Magyar irodalom – 7. évfolyam

Saját vélemény megfogalmazása (az érvelés alapvető szabályait követve) a mindennapi élet
egyszerűbb, a korosztály által is átlátható problémáiról, olvasmányokról. Udvarias
együttműködés felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel.
A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás,
szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép.
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Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek
szerkezetének és jelentésének bemutatása. Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai
alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és mellékszereplők jellemzése. A
szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok egyszerűbb
összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás,
képiség) stíluseszközeinek felismerése. Vázlat készítése szóbeli megnyilatkozáshoz,
cselekményvázlat írása.
7.20.2.12. Magyar irodalom - 8. évfolyam

Néhány stílusirányzat, korstílus ismerete.
Tájékozottság a Nyugat folyóiratról, nemzedékeinek sajátosságairól.
Ady Endre, Móricz Zsigmond, Juhász Gyula,Tóth Árpád, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső,
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, József Attila, Radnóti Miklós munkássága fő jellemzőinek
ismerete.
A költői pályaképekhez kapcsolódó jellemző fogalmak ismerete.
Fogalmazás írására kb. másfél-két oldal terjedelemben a fejezetben megismert író, költő
munkásságáról vagy költészetének egy jellemző témájáról.
Memoriterek szöveghű, kifejező előadása (legalább négy-öt vers a fel-dolgozott művekből).
Szövegértelmezés, szövegalkotás
Az epikai művek idő- és eseményszerkezetének ismerete.
Az agitációs és propagandaversek, a vicc, a paródia a szatíra műfaji jellemzőinek ismerete.
Az epikai és drámai történetmegjelenítés különbségeinek ismerete.
7.20.2.13. Dráma és tánc - 5. évfolyam

A koncentrált, aktív, tevékeny részvétel, együttműködési képesség mind a gyakorlatok, mind
a közös dramatizálás során. A rögtönzés szabályainak ismerete és betartása. Az elsajátított
dramatikus és színházi formanyelv tudatos alkalmazása. Az énekek, játékok ismerete,
alkalmazása.
7.20.2.14. Matematika - 5. évfolyam

A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám
összehasonlítása.
A tízes számrendszer biztos ismerete.
Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Egyjegyű
nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és
kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
Ismeri és helyesen használja a <, >, = relációjeleket.
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Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.
Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.
Felezőmerőleges ismerete.
Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása
konkrét esetekben.
Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati
feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei, egyszerűbb átváltásai.
Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
Két szám számtani közepének (átlagának) kiszámítása.
A háromszög és a speciális négyszögek ismerete.
Két vonalzóval párhuzamosok és merőlegesek rajzolása.
7.20.2.15. Matematika - 6. évfolyam

Gondolkodási módszerek
Elemek halmazba rendezése adott tulajdonság szerint, részhalmaz, közös rész, egyesítés
fogalma
Néhány elem sorba rendezése, fadiagram alkalmazása
Matematikai logikai relációk
Számtan, algebra
Négy alapművelet elvégzése a természetes, egész, tört, tizedes tört számok körében, a
műveleti sorrend betartásával, a reciprok fogalma
Oszthatóság, oszthatósági szabályok 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 3-mal, 9-cel
Prímszám, összetett szám fogalma, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása lebontogatással, ellenőrzése
behelyettesítéssel
Egyenes arányossági feladatok, százalékszámítás következtetéssel
Geometria, mérés
Tengelyes tükrözés mozgatással, alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése,
tulajdonságok, tengelyesen szimmetrikus alakzatok
Háromszögek fajtái, külső és belső szögei közti összefüggések, kerülete, területe, szerkesztése
Négyszögek (paralelogramma, deltoid, trapéz, rombusz) ismerete, külső és belső szögei közti
összefüggések, kerülete, területe, szerkesztése
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Szabályos sokszögek
Függvények, sorozatok
Táblázatok, grafikonok adatainak értelmezése, ábrázolása (egyenes arányosság grafikonja)
Sorozat folytatása adott szabály szerint, sorozat megadása szabállyal, ill. néhány elemével
Derékszögű koordináta – rendszer biztos használata
Statisztika, valószínűség
Egyszerű diagramok értelmezése, olvasása, készítése
Biztos és lehetetlen események felismerése konkrét feladatban
Átlagszámítás: számtani közép meghatározása
7.20.2.16. Matematika - 7. évfolyam

Gondolkodási módszerek
Elemek halmazba rendezése adott tulajdonság szerint, részhalmaz, metszet, unió fogalma,
Venn – diagramm
Elemek sorba rendezése, skatulyaelv, logikai szita alkalmazása
Matematikai logikai relációk, állítás és tagadás
Számtan, algebra
Számhalmazok rendszerezése, számok különféle alakjai
Négy alapművelet elvégzése a racionális számok körében, a műveleti sorrend betartásával,
zárójelfelbontás, láthatatlan zárójelek
Hatványozás fogalma, hatványazonosságok konkrét példákon, normálalak nagyon nagy
számok körében
Arány fogalma, egyenes arányosság, fordított arányosság fogalma és grafikonja
Arányos osztás, százalékszámítás
Prímszám, összetett szám fogalma, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó és
legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezős felbontásból
Algebrai kifejezés fogalma, egyneműek összevonása, helyettesítési értékének kiszámítása
Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása lebontogatással, mérlegelvvel
Geometria
Transzformáció fogalma, tulajdonságai, fajtái
Középpontos tükrözés tulajdonságai, alakzatok képének szerkesztése, középpontosan
szimmetrikus alakzatok, párhuzamos szárú szögek
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Paralelogramma, deltoid, húrtrapéz tulajdonságai, szerkesztésük, szabályos sokszögek
Háromszög egybevágósági esetei, szögei és oldalai közötti összefüggések, nevezetes vonalai,
nevezetes körei, területe
Sokszögek szögei, nevezetes vonalai, nevezetes körei
Paralelogramma, trapéz, kör kerülete és területe megfelelő mértékegységekkel
Térbeli alakzatok nézetei, hasábok és hengerek jellemzői, felszíne, térfogata
Függvények
Hozzárendelés, alaphalmaz, képhalmaz fogalma
Koordináta – rendszer biztos használata
Statisztika, valószínűség
Adatok gyűjtése, táblázatba foglalása, gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma
Egyszerű diagramok értelmezése, ábrázolása
7.20.2.17. Matematika - 8. évfolyam

Gondolkodási módszerek
Elemek halmazba rendezése adott tulajdonság szerint, metszet, unió, különbség fogalma
Egyszerű kombinatorikai feladatok, faktoriális fogalma, skatulyaelv alkalmazása
Matematikai logikai relációk, összetett állítások „és”, „vagy” kötőszóval, tagadás
Számtan, algebra
A mindennapi élet problémáinak megfogalmazása a matematika nyelvén
Műveleti azonosságok, algebrai egész kifejezések átalakítása, kiemelés, beszorzás
Hatvány fogalma, alapvető hatványazonosságok, normálalak
Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel, alaphalmaz,
megoldáshalmaz fogalma, különféle szöveges feladatok megoldása, megoldás ábrázolása
számegyenesen
Racionális, irracionális szám fogalma, négyzetgyök fogalma, négyzetre emelés,
négyzetgyökvonás
Pitagorasz – tétel, a tétel megfordítása, alkalmazása
Százalékszámítás
Függvények, sorozatok
Függvény fogalma, értelmezési tartomány, értékkészlet
Lineáris, abszolútérték, másodfokú és törtfüggvény tulajdonságai, ábrázolása
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Egyenletek grafikus megoldása
Számtani sorozat
Grafikonok elemzése, készítése
Geometria
Geometriai testek rendszerezése, nézeteik, Euler – tétele
Gúla, kúp, gömb jellemzői, felszíne és térfogata megfelelő mértékegységekkel.
Egybevágósági transzformációk összefoglalása, vektor fogalma, eltolás.
Torzító transzformációk, középpontos nagyítás és kicsinyítés
Statisztika, valószínűség
Adatsokaságok elemzése, mintavétel, medián és módusz fogalma, grafikonok és diagramok
készítése.
Egyszerű valószínűségi kísérletek lejegyzése, számítások, lehetetlen és biztos esemény
fogalma.
Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének,
eredményének megnevezése.
7.20.2.18. Történelem és állampolgári ismeretek: - 5. évfolyam

Váljanak képessé a tanulók biztonsággal tájékozódni a történelmi térben és időben. Tudják a
tanult történelmi fogalmakat, ismereteket aktualizálni. Váljanak képessé sokrétű és sok
műfajú ismeretforrások feldolgozására és felhasználására az önálló ismeretszerzés során.
Ismerjék meg az őskorral és az ókorral kapcsolatos kiemelkedő történettudományi
eredményeket. Szerezzenek elemi szintű ismereteket a történettudomány módszereinek
sajátosságairól. Tudja értelmezni az egyszerű elbeszélő forrásokat. Legyen képes különbséget
tenni a mitológiai, a mondai és a valós események között. Ismerje az időszámítás alapelemeit.
Legyen képes a történelmi eseményeket az előbb és később viszonylatában helyesen
értelmezni. Tudja elmondani a tanult történeteket és tudja azok helyszínét különböző
térképeken megmutatni. Legyen képes egyszerű távolság és időméréseket elvégezni.
7.20.2.19. Történelem és állampolgári ismeretek - 6. évfolyam

Tudjon történeteket önállóan elmesélni a tanult fogalmak, nevek és évszámok
felhasználásával. Legyen képes a tanult történetek lényegét kiemelni, röviden összefoglalni.
Tudjon információkat gyűjteni adott történelmi témákban könyvtárból, médiatárból,
internetről tanári segítséggel. Egyszerű forrásokat tudjon értelmezni és azokból
következtetéseket levonni. Legyen képes a korszakra jellemző személyeket, tárgyakat,
épületeket felismerni. Tudjon távolságot becsülni, és különböző számításokat végezni
térképeken.

Pedagógiai Program

131 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

7.20.2.20. Történelem és állampolgári ismeretek: - 7. évfolyam

Tudjon a tanuló önálló munkával vázlatot, beszámolót, kiselőadást összeállítani. Adott
történelmi témáról megadott ismeretterjesztő irodalom alapján rövid ismertetőt, előadást
tartani. Legyen képes egyszerűbb (elsődleges és másodlagos) forrásokat értelmezni, azok
lényegét szóban vagy írásban röviden összefoglalni Ismerje az egyes korok, korszakok nevét
és sorrendjét, illetve ezek főbb jellemzőit. Tudjon a témához kapcsolódó egyszerűbb
történelmi ábrát, modellt vagy adatsort készíteni és néhány mondatban értelmezni. Ismerje
meg a tantervben szereplő kiemelt történelmi személyiségek életpályáját és munkásságát.
Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit. Legyen képes a
különféle időszakok térképeit összehasonlítani, egy-egy ország területváltozásait adott
térképeken nyomon követni.
7.20.2.21. Történelem és állampolg. ism.: - 8. évfolyam

A diák tudjon önállóan vázlatot készíteni, könyvtári kutatás alapján kiselőadást tartani.
Ismerje a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, ezek idejét.
Legyen képes oksági összefüggéseket találni a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb
állomásai és a belőlük következő történelmi események között. Legyen képes a fontosabb
országok és Magyarország területváltozásait a térképről leolvasni. Tudja ismertetni a
demokráciák és a diktatúrák legjellemzőbb vonásait. Legyen tisztába a Magyar Köztársaság
politikai rendszerének legfontosabb alapelemeivel. Ismerje szűkebb környezetének,
lakóhelyének meghatározó történelmi eseményeit, ezeket tudja elhelyezni a köztörténetben.
Legyen nyitott a múlt alapvető erkölcsi kérdéseinek a megvitatásra.
7.20.2.22. Természetismeret - 5. évfolyam

Legyen képes konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek,
folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajzban és írásban. Tudja
felidézni a természeti és az ember által létesített környezetére vonatkozó konkrét, szemléletes
képi tartalmakat. E képzetek alapján tudjon ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni.
Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Fogalmazza meg,
milyen az aktuális időjárás. Tudja a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált
jelenségeket mennyiségileg is jellemezni, és a mért adatokat értelmezni. Tudja
megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat, és értse azok változását. Jellemezze az
évszakokat időjárásuk szerint. Ismerje az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket.
Jellemezze éghajlatunkat. Ismerje az időjárási események és a felszín változása közötti
összefüggéseket.
Tudja értelmezni az egyszerű felszínformákat kialakulásuk szerint. Tudjon jellemző
tulajdonságokat mondani megfigyelt kőzetmintákról. Ismerje fel az emberek földrajzi
környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értse meg, hogy a környezet állapotának romlásáért
az emberek a felelősek.
Tudja megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt
tulajdonságaik alapján jellemezze azokat. Ismerje a táplálkozásunkban betöltött szerepüket.
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Ismerje fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziállatokat. Legyen
tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival.
7.20.2.23. Természetismeret - 6. évfolyam

Tudjon a tanuló a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerje fel
és értse meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat,
összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyen képes alapvető méréseket elvégezni, és a mért
adatokat értékelni. Ismerje fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudja
elkerülni azokat! Bemutatás után legyen képes egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a
balesetvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a tapasztalt
jelenséget elmondani.
Elemi szinten tájékozódjon a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használja a
térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjon adatokat leolvasni a domborzati
és vízrajzi térképekről. Tudja felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű,
szemléletes képzetei a földrajzi övezetekről.
Ismerje fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait,
lakókörnyezetének néhány nevezetes települését, az ország fővárosát.
Tudja felidézhető képzetei segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjon egyszerű
táplálékláncokat bemutatni. Ismerje a legjellegzetesebb hazai növény- és állatfajok
testfelépítését, életmódját. Értse meg a természet védelmének jelentőségét.
7.20.2.24. Biológia - 7. évfolyam

Ismerjék az életközösségek legjellemzőbb, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, külső
felépítését, életmódját.
Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert
élőlényeiből.
Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok
lényeges ismertetőjegyeit.
Ismerjék a különféle életközösségek károsításának módjára és annak megakadályozására
tudjanak megoldásokat felsorolni.
Ismerjék, hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni,
csoportosítani, és ezeknek a csoportoknak főbb jellemzőit.
7.20.2.25. Biológia - 8. évfolyam

Tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek
működésének lényegét. Tudjanak megnevezni hozzájuk kapcsolódó betegségeket, és legyen
tisztában a betegségek megelőzésének módjaival illetve fontosságával.
Tudják az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit felsorolni.
Ismerjék az egészséges életmódot.
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7.20.2.26. Földrajz - 7. évfolyam

A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és társadalmigazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok elemzésére, tanári irányítás alapján
alapvető összefüggések felismerésére. Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az
egyes kontinenseket, tipikus tájaikat, legfontosabb országaikat. Ismerje fel a természeti és
társadalmi környezet alapvető összefüggéseit. Legyen képes különböző térképi információk
felhasználására a témákhoz kapcsolódóan. Tudja megmutatni térképen és felismerni
kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. Legyen képes nyomtatott és elektronikus
forrásokból a témákhoz kapcsolódó információk gyűjtésére, rendszerezésére és értelmezésére
tanári irányítással. Legyen képes ábrákról, képekről, diagramokról információk leolvasására,
illetve azok értelmezésére. Tudja az egyes témákhoz kapcsolódó ismereteit röviden
összefoglalni szóban, illetve írásban.
7.20.2.27. Földrajz - 8. évfolyam

A tanuló legyen képes ismertetni Ázsia, Ausztrália,s Európa országainak jellemző természeti
és társadalmi-gazdasági vonásait. Tudja bemutatni hazánk földrajzi környezetének természeti
és társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. Tudja ismertetni hazánk
tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit különböző térképi információk
felhasználásával. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek
gazdasági életében. Ismerje hazánk környezeti értékeit. Tudja megmutatni térképen és
felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. Tudja meghatározni és megfogalmazni
földrajzi fekvésüket, kapcsoljon hozzájuk tartalmi jellemzőket. Legyen képes nyomtatott és
elektronikus forrásokból a témákhoz kapcsolódó információk gyűjtésére, rendszerezésére és
értelmezésére tanári irányítással. Legyen képes ábrákról, képekről, diagramokról információk
leolvasására, illetve azok értelmezésére. Tudja az egyes témákhoz kapcsolódó ismereteit
röviden összefoglalni szóban, illetve írásban.
7.20.2.28. Fizika - 7. osztály

Ismerje az alapvető anyagi jellemzőket, az alapvető kölcsönhatások jellemzőit. Ismerje az
egyenes vonalú mozgás, változó mozgás, egyenletesen változó mozgás és gyorsulás
fogalmait, alapvető összefüggéseit, számolásokat. Ismerje Newton törvényeit, a sűrűség
fogalmát, a súrlódási erőket és a forgatónyomatékot. Ismerje a nyomás, hidrosztatikai nyomás
és a gázok nyomásának fogalmát, ezekhez kapcsolódó egyszerű számolásokat. Ismerje
Arkhimédész törvényét. Ismerje az energia, munkavégzés, egyszerű gépek, a fajhő, a
teljesítmény és a hatásfok alapjait. Tudja jellemezni a hőjelenségeket, halmazállapot
változásokat és a hőerőgépeket.
7.20.2.29. Fizika - 8. osztály

Ismerje az elektromos alapjelenségeket, alapfogalmakat, áramkörök részeit, Ohm törvényét,
az elektromos áram hatásait. Ismerje a fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolását, eredő
ellenállás számolást, az elektromos munka és teljesítmény fogalmait, alapvető számításokat.
Ismerje az elektromágneses indukcióhoz kapcsolódó jelenségeket, a transzformátor
működését. Ismerje a Nap, a Hold, a csillagok, bolygók és a világegyetem alapfogalmait.
Ismerje a fenntarthatósággal kapcsolatos fogalmakat!
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7.20.2.30. Kémia - 7. évfolyam

A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az
elektronok száma azonos a semleges atomban. Alkalmazza a periódusos rendszerben való
elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést. Nevezze meg a tanult atomokat,
ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket. Használja a molekulamodellt a tanult
molekulák bemutatására. Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján. Az elvégzett
tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás alapján szakszerűen mutassa be. Tudja, hogy a
megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes
alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Legyen képes a tanult anyagok
összetétel szerinti csoportosítására. Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi
jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén. Társítson minél több
hétköznapi példát a tanultakhoz. Legyen képes egyszerű tudományos népszerűsítő irodalmi
részlet értelmezésére, lényegének elmondására.
7.20.2.31. Kémia - 8. évfolyam

A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Néhány fontos
tulajdonság említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket.
Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Értelmezze a kémiai reakció
lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Sorolja
be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert
változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba (egyesülés, bomlás). Társítson minél több
hétköznapi példát a tanultakhoz. Leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során
használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket. Alkalmazza a kémiai biztonságról szóló
törvénynek az elvégzett kísérlet anyagaira vonatkozó előírásait. Tudja, hogy a megismert
anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes
alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel megfigyelhető
tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat. Használati
utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben
használt oldatokkal. Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a
környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében. Sorolja fel a
levegő és a természetes vizek szennyezéseit. Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló
értelmezésére, felhasználására.
7.20.2.32. Informatika - 5. évfolyam

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére:


ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat
önállóan használni;



legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;



ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;



tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;



tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;



ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;
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tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;



segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;



tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;



ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és
mozgásgyakorlatokat.



a tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére



tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra
menteni;



ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni
karakterformázásokat



ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;



tudjon adatokat táblázatba rendezni.

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére:


legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;



ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;



legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;



a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.



a tanuló az infokommunikáció témakör végére:



legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;



legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;



legyen képes a találatok értelmezésére;



legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére.



a tanuló az információs társadalom témakör végére



ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;



ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;



ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket.

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz
képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat
keresni.
7.20.2.33. Informatika - 6. évfolyam

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére:


ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni;



tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;
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tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat;



tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;



ismerje egy vírusellenőrző program kezelését.

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére:


ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat;



használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;



ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót
készíteni;



ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;



segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon
különféle adatbázisokban keresni;



tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában
elhelyezni.

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére:


legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;



ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;



képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;



tudjon egyszerű programot készíteni;



legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;



a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.

A tanuló az infokommunikáció témakör végére:


legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;



legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni;



legyen képes a találatok értelmezésére;



legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;



legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;



legyen képes az interneten talált információk mentésére;



ismerje a netikett szabályait.

A tanuló az információs társadalom témakör végére:


ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;



ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
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ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;



ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;



szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való
feltüntetésében.



a tanuló a könyvtári informatika témakör végére



a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott
forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;



konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz
szükséges információkat;



el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár
szolgáltatásait.

7.20.2.34. Informatika - 7. évfolyam

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére:


ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;



tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;



segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.



a tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére



tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;



tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás
alapján elkészíteni;



tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;



ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;



tudjon bemutatót készíteni.

A tanuló az infokommunikáció témakör végére:


legyen képes megkeresni a kívánt információt;



legyen képes az információ értékelésére;



legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;



tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;



használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.

A tanuló az információs társadalom témakör végére:


ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;



ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;



ismerjen megbízható információforrásokat;
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legyen képes értékelni az információ hitelességét;



ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;



ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;



ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó
következményeit;



ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;



legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.

7.20.2.35. Informatika - 8. évfolyam

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére:


tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;



tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás
alapján elkészíteni;



tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;



ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;



tudjon bemutatót készíteni.

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére:


lássa át a problémamegoldás folyamatát;



ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;



ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;



tudjon kódolni algoritmusokat;



tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;



ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;



legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján;



legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére:


a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns
forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz;



a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;



képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata,
szövegalkotás);



egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan
végrehajtani.

7.20.2.36. Német nyelv - 5. évfolyam

Hallott szöveg értése
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A tanuló:


ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel
válaszol;



ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;



ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos
információt kiszűr.

Beszédkészség
A tanuló:


ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;



tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz
fel;



megértési probléma esetén segítséget kér.

Olvasott szöveg értése
A tanuló:


ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;



ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt
megtalál;



ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg
lényegét megért.

Íráskészség
A tanuló:


ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen
leír;



egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.

7.20.2.37. Német nyelv - 6. évfolyam

Hallott szöveg értése
A tanuló:


ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel
válaszol;



ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;



ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos
információt kiszűr.
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Beszédkészség
A tanuló:


ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;



tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz
fel;



megértési probléma esetén segítséget kér.

Olvasott szöveg értése
A tanuló:


ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;



ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt
megtalál;



ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg
lényegét megért.

Íráskészség
A tanuló:


ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen
leír;



egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.

7.20.2.38. Német nyelv - 7. évfolyam

Hallott szöveg értése
A tanuló


utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;



jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket
megért;



jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből
fontos információt kiszűr;



jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg
lényegét megérti.

Beszédkészség
A tanuló:


jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett mondatokban válaszol;



jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,



kérdéseket tesz fel;
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megértési probléma esetén segítséget kér;



tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.

Olvasott szöveg értése
A tanuló:


jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;



jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben
fontos információt megtalál;



jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg
lényegét megért.

Íráskészség
A tanuló:


ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;



egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;



egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz.

7.20.2.39. Német nyelv - 8. évfolyam

Hallott szöveg értése
A tanuló:


megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;



jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;



jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt
kiszűri;



jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg
lényegét megért;



ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szövegből kikövetkezteti.

Beszédkészség
A tanuló:


jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszol;



egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;



kérdéseket tesz fel;



eseményt mesél el;



megértési probléma esetén segítséget kér;



beszélgetést kezdeményez, befejez.
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Olvasott szöveg értése
A tanuló:


jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért;



jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt
megtalál;



jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;



egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;



ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.

Íráskészség
A tanuló:


jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír;



egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;



ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.

7.20.2.40. Angol nyelv - 5. osztály

Hallott szöveg értése:
A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítás, és ezekre megfogalmazott
kérdéseket megért.
Beszédkészség:
A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol
és egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz meg.
Olvasott szöveg értése:
A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas
és egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál. Egyszerű mondatokból
álló szöveg lényegét megérti.
Íráskészség:
A tanuló egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.
7.20.2.41. Angol nyelv - 6. osztály

Az európai minimumszint fele: A1
Hallott szöveg értése:
A tanuló megérti a legegyszerűbb utasításokat, kéréseket és a tanult témákhoz kapcsolódó
ismerős szavakat, fordulatokat.
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Beszédkészség:
A tanuló képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni
Olvasott szöveg értése:
A tanuló rövidebb egybefüggő szöveget elolvas . Igeidőket és fontosabb nyelvi sajátosságokat
megtalál. A szöveg minden mondatát megérti, fordítja.
Íráskészség:
A tanuló tanult minta alapján mondatokat lefordít, kérdésekre írásban válaszol.
7.20.2.42. Angol nyelv - 7. osztály

Hallott szöveg értése:
A tanuló nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért.
Beszédkészség:
A tanuló egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel. Részt vesz
egyszerű párbeszédben, beszélgetést kezdeményez és befejez.
Olvasott szöveg értése:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott bonyolultabb szöveget elolvas,
lényegét megérti, és fontos információkat megtalál. Egyszerű, képekkel illusztrált szöveget
megért.
Íráskészség:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; egyszerű
közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz. Egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet)
létrehoz.
7.20.2.43. Angol nyelv - 8. osztály

Hallott szöveg értése:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat,
kérdéseket, közléseket, eseményeket megért. Bonyolultabb kb. 100 szavas szövegből a fontos
információkat kiszűri és lényegét megérti.
Beszédkészség:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű
mondatokban válaszol. Egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel,
eseményeket mesél el. Beszélgetést kezdeményez és befejez.
Olvasott szöveg értése:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott bonyolultabb szöveg lényegét
megérti, fontos információkat megtalál. Bonyolultabb történetet megért.
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Íráskészség:
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott tényszerű szöveget helyesen leír.
Egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz és Kb. 50 szavas jellemzést,
beszámolót ír. Információt közvetítő, kb. 50 szavas szöveget ír.
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8.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE /2020-TÓL/
(Felmenőrendszerű a 2020-21-es tanévtől)

A NAT-ban megfogalmazottak alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás
folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, az elvárt tudás mélységét.
Az intézmény helyi tanterve mindenben követi és igazodik a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm.
rendeletéhez, amely a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelet módosításával megvalósult 2020-ban érvénybelépő
Nemzeti alaptanterv jogi hátterének meghatározója.
Azonosul továbbá az Oktatási hivatal által közreadott kerettantervekben megfogalmazott cél és
elvárás rendszeréhez.
A NAT-ban megfogalmazódó fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes
nevelési-oktatási szakaszokhoz kapcsolódnak.

8.1. Az 2020-as NAT szerinti általános iskolát érintő szakaszok:



alsó tagozat;



felső tagozat.

A NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak a
képzési szakasz sajátosságai szerint több változatban elkészített kerettantervekben jelennek
meg.
Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a Nemzeti alaptanterv és az alapján a
kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak
témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, a
tantárgyközi tudás- és készségterületek fejlesztésének feladatait, és közlik a követelmények
teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkeretet.
Az intézmény szakmai önállóságát a kötelező tartalommal nem szabályozott időkeret szabad
felhasználása, a módszertani szabadság lehetősége biztosítja.
A 2020/2021-es tanévtől a 2020 szeptemberétől érvényes Nemzeti alaptanterv és az erre épülő
kerettantervek bevezetése felmenő rendszerben első és ötödik évfolyamon kerül bevezetésre.
Az utána következő tanévekben felmenő rendszerben jelenik meg a felsőbb évfolyamokon.
8.2. A helyi tanterv óraszámai

Az iskola helyi tantervének óraszámait 2020/21-es tanévtől érvényben lévő Nemzeti
alaptanterv és az oktatásirányítás által javasolt keretszámok alapján lett megállapítva.
Az oktatásirányítás által javasolt, ajánlott óraszámok:
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Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.
7

2. évf.
7

3. évf.
5

4. évf.
5

Első élő idegen nyelv

-

-

-

2

Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan (helyette hittan)

1

1

1

1

Környezetismeret

-

-

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Digitális kultúra

-

-

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

2

2

Rendelkezésre álló órakeret

24

24

24

25

Magyar nyelv és irodalom

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.
4

6. évf.
4

7. évf.
3

8. évf.
3

Első élő idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

4

4

3

3

Erkölcstan (helyette hittan)

1

1

1

1

Történelem

2

2

2

2

Állampolgári ismeretek

-

-

-

1

Természettudomány

2

2

-

-

Fizika

-

-

1

2

Kémia

-

-

1

2

Biológia–egészségtan

-

-

2

1

Földrajz

-

-

2

1

Ének-zene

2

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Digitális kultúra

1

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

-

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

1

2

2

2

28

28

30

30

Magyar nyelv és irodalom

Dráma és színház*
Hon- és népismeret*
Rendelkezésre álló órakeret

* A „Dráma és színház”, valamint a „Hon- és népismeret” tantárgyat a felső tagozat valamelyik
évfolyamán heti 1 órában kell a szabadon tervezhető óraszám terhére tanítani.
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8.2.1. Az intézmény helyi tantervének óraterve

. Az oktatásirányítás által az intézmény szakmai önállóságát biztosított rendelkezések alapján
és a fenntartóval, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságával
való egyeztetés alapján az intézmény helyi tantervének óraterve, mely tartalmazza a szabadon
felhasználható órákat, valamint a jogszabály szerint a felekezeti iskolák számára biztosított heti
plusz egy hittanórát.
Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.
7+1

2. évf.
7+1

3. évf.
5+1

4. évf.
5+1

-

-

-

2

4+1

4+1

4+1

4+1

1+1**

1+1**

1+1**

1+1**

Környezetismeret

-

-

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

1

1

Magyar nyelv és irodalom
Első élő idegen nyelv
Matematika
Hittan

Digitális kultúra
Szabadon tervezhető órakeret

2

2

2

2

Rendelkezésre álló órakeret
** Hittan + 1 óra (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a szerint)

24

24

24

25

1

1

1

1

Teljes óraszám

25

25

25

26
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.
4

6. évf.
4+1

7. évf.
3+1

8. évf.
3+1

Első élő idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

4

4

3+1

3+1

1+1**

1+1**

1+1**

1+1**

Történelem

2

2

2

2

Állampolgári ismeretek

-

-

-

1

Természettudomány

2

2

-

-

Fizika

-

-

2

1

Kémia

-

-

2

1

Biológia–egészségtan

-

-

1

2

Földrajz

-

-

1

2

Ének-zene

2

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Digitális kultúra

1

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

-

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

1

2

2

2

Dráma és színház*

+1

Magyar nyelv és irodalom

Hittan

+1

Hon- és népismeret*
Rendelkezésre álló órakeret
** Hittan +1 óra (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a szerint)

28

28

30

30

1

1

1

1

Teljes óraszám

29

29

31

31

*** A „Dráma és színház”, valamint a „Hon- és népismeret” tantárgyat a szabadon tervezhető
óraszám terhére kell heti 1 órában tanítani.
8.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei

/A jelen 8.3. fejezet tartalmában megegyezik a 7.3. fejezettel, amely a
kimenőrendszerű helyi tanterv része/
(A fejezet tartalma a dokumentum terjedelmére való tekintettel akkor fog itt teljes
terjedelmében megjeleni, ha a 7. fejezet a 2022-23-as tanév végén törlésre kerül, vagy ha
korábban a jelen fejezetben módostás történik..)

Pedagógiai Program

149 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

8.4. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
8.4.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

Az alsó tagozat első két évében csökkentjük a tanulók között tapasztalható jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségeket.
Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe; mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és
problémamegoldáshoz, megalapozzuk az egyéni tanulási módszereket és szokásokat.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével alapozzuk meg a koncentráció képességét.
Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a
kötelességérzet kialakulását.
8.4.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskola és a szülők
részéről a teljesítmény-elvárások. Fokozatosan előtérbe kerül a motiválás és a tanulásszervezés.
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását dramatizálás eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével fejlesztjük tovább a koncentráció képességét.
Fejlesztjük a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a kötelességérzet
kialakulását.
Fokozzuk a gyermekek motiváltságát jobb teljesítményük érdekében.
8.4.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Megalapozzuk a tanulási területeknél meghatározott kulcskompetenciákat, fejlesztjük az
együttműködési készséget.
Mélyítjük, gazdagítjuk a drámapedagógia eszköztárával az értelmi és érzelmi intelligenciát.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
Fejlesztjük az önismeret kialakítását, az önértékelés képességét, az együttműködés
fontosságának tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása.
8.4.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben - a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, fejlesztjük a tanulók
egyéni tanulási módszereit és szokásait.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok
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figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
Fejlesztjük a kreativitást; ügyelünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára; a tanulók
egészséges terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő értékelésre.
A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
Gyakoroltatjuk a keresztény magatartásformák a személyiség arculatának helyes kialakítása
érdekében.
8.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja

/A jelen 8.5. fejezet tartalmában megegyezik a 7.5. fejezettel, amely a
kimenőrendszerű helyi tanterv része/
(A fejezet tartalma a dokumentum terjedelmére való tekintettel akkor fog itt teljes
terjedelmében megjeleni, ha a 7. fejezet a 2022-23-as tanév végén törlésre kerül, vagy ha
korábban a jelen fejezetben módostás történik..)

8.6. A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai
8.6.1. A választható tantárgyak

Pedagógiai Programunk Helyi Tanterve a Nemzeti alaptanterv 2020-évben történt
változásához kapcsolódó kerettanterv alapján intézményünkben a tanulók az az idegen nyelv
esetében élhetnek a választás jogával, más tantárgy esetében nincs választási lehetőség.
Az iskola vezetése már az első évfolyamra jelentkezéskor előzetes felmérést készít a
választható idegen nyelvek iránti érdeklődésről.
A tanítási órák keretében a 4. évfolyamon megjelenő idegen nyelvekre a jelentkezés a 3.
évfolyam második félévében történik a szülőknek kiküldött kérdőív formájában.
Az intézményünk diákjai a választott idegen nyelvet 4.-től 8. évfolyamig kötelesek tanulni.
8.6.2. A választható foglalkozások

A választható foglalkozások közé tartoznak a délutáni sportfoglalkozások, szakkörök, stb. A
választható foglalkozások meghirdetésekor közöljük azt is, hogy a foglalkozást várhatóan
melyik pedagógus fogja vezetni.
Az év elején történő választás a tanulókat és a szüleiket kötelezik arra, hogy az érintett
foglalkozáson a diákoknak kötelező megjelenniük, valamint hiányzásukat igazolniuk kell.
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8.7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő
ellenőrzési és értékelési módja
8.7.1. A tanulók ellenőrzése, értékelése

Az ellenőrzés, értékelés a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van
a személyiség fejlesztésében. Ösztönzést ad, kifejleszti a felelősségérzetet és önértékelő
képességet, önnevelésre késztet.
Az objektív, igazságos értékelés előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen
érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni
képességeihez is viszonyítanunk kell. Az értékelés a tanulókat egyénenként is segíti abban,
hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Az értékelés minden esetben a bizalomra épül.
8.7.2. Értékelési típusok:
8.7.2.1. Diagnosztikus – helyzetfeltáró értékelés:



alapvető funkciója, hogy a tanárt informálja a tanuló felkészültségéről;



alkalmazzuk tanítási év elején vagy egy új témakör felvétele előtt a tanulók előzetes
ismereteinek felmérésére.

8.7.2.2. Formatív – fejlesztő értékelés:



Feladata elsősorban az, hogy gyermek komplex fejlődését segítse és szolgálja.



A fejlesztő értékelés nem más, mint folyamatos útbaigazítás megfelelő gyakorlati
tanácsokkal. Erősíti a magabiztosságot, az erősségeket emeli ki, azt hangsúlyozza, amit
a gyermek már tud.



Sokoldalúan, összetett módon, szociális, érzelmi és értelmi szempontokat egyaránt
figyelembe véve tekint a gyermekre, sokrétű információra építve jelöli ki a célokat.



A helyes célmegjelölés következtében hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók tudatosabban
kezeljék, értékeljék és irányítsák viselkedésüket és tanulmányaikat.



Hangsúlyozza a tanulás fontosságát, segít kialakítani a saját tanulásért érzett
felelősséget.



A tanárok és szülők, illetve a tanárok és gyerekek közti aktív együttműködő viszonyra
épít, könnyen érthető minden fél számára.

8.7.2.3. Szummatív - összegző, minősítő - értékelés:



feladata, hogy összegezze, lezárja a tanulási ciklust, tehát a folyamat végén
alkalmazzuk.

8.7.3. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái

Az értékelés a nevelő-oktató munka egyik legfontosabb, mindent meghatározó kérdése. Fontos,
hogy jól tervezett, következetes, tartalmas, objektív legyen.
Az értékelés a pedagógiai munka mindennapi része. Alapelvünk, hogy:

személyre szóló legyen;
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fejlesztő, ösztönző jellegű legyen;



folyamatos legyen;



az iskolai követelményrendszerre épüljön;



legyen tárgyszerű (melyek az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a
javítás).

Munkánk során az ellenőrzés-értékelés mindhárom típusát alkalmazzuk:

diagnosztikus (helyzetfeltáró);


szummatív (összegző, minősítő);



formatív (fejlesztő).

A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése a következő információk
alapján történik:

a tanuló és a pedagógus napi kapcsolata;


a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel, tesztekkel,
az írásbeli feladatok javításával;



összegző kép a gyerek munkájáról, fejlődéséről témazáró felmérésekből, dolgozatokból,
szóbeli feleletekből, elkészített munkadarabokból, képzőművészeti alkotásokból,
kiselőadásokból, a testi fejlődést nyomon követő teljesítménymérésekből;



versenyeredmények;



szülő-pedagógus párbeszéd;



szociometriai felmérés a társas kapcsolatokról;



kérdőívek és beszélgetések a tanulási szokásokról;



önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban;



az egy osztályban tanító pedagógusok megbeszélései.

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők 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.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik.
8.7.4. Szöveges értékelés

A félévi és év végi értékelésnél az 1-2 évfolyamon használt szöveges minősítések és azok
tartalma:
„Kiválóan megfelelt” bejegyzés adható annak a tanulónak, aki

az elsajátítandó tananyagot érti, tudását írásban és szóban is képes kifejteni;


mondanivalóját – írásban vagy szóban – értelmesen, szépen megfogalmazva adja elő;



képes összefüggő, önálló feleletre, abban segítséget nem, vagy csak nagyon keveset
igényel;
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a tananyagon kívüli információkat is felhasznál;



a tanultakat kreatívan alkalmazza, önálló feladatmegoldásra képes;



képes kérdéseket megfogalmazni, problémát felvetni;



az adott tantárgynál elfogadott százalékos értékelésnél a megfelelő szintet eléri;



és többletfeladatot vállal.

„Jól megfelelt” bejegyzést érdemel a tanuló, ha

az elsajátítandó tananyagot általában érti, tudását írásban és szóban is kevés segítséggel
képes kifejteni;


mondanivalóját – írásban vagy szóban – értelmesen, szépen megfogalmazva adja elő;



bizonytalanságait, pontatlanságait kis segítséggel képes kijavítani;



a tanultak egyszerű alkalmazására képes;



problémáit képes megfogalmazni, kérdéseket tesz fel;



az adott tantárgynál elfogadott százalékos értékelésnél a megfelelő szintet eléri;
-

és többletfeladatot ösztönzésre vállal.

„Megfelelt” bejegyzést kap a tanuló, ha

az alapvető ismereteket, törvényszerűségeket, szabályokat elsajátította, a tantárgy
alapkövetelményeit teljesítette;


a tanultakat csak kérdések segítségével képes reprodukálni;



a tanultakat csak segítséggel, ill. jelentős segítséggel képes alkalmazni;



folyamatos irányítást igényel;



mondanivalójának megfogalmazásakor – írásban vagy szóban – törekszik a szép magyar
beszéd használatára;



többletfeladatot nem, vagy csak erős ösztönzésre vállal;



az adott tantárgynál elfogadott százalékos értékelésnél a minimum szintet eléri.

„Felzárkóztatásra szorul” bejegyzést abban az esetben kap a tanuló, ha

tanári segítséggel sem képes a tanultakat reprodukálni;


a tanulmányi követelményeknek alapszinten sem tesz eleget;



az adott tantárgynál elfogadott százalékos értékelésnél a minimumszintet nem éri el.

Első évfolyamon és második évfolyam első félévében az évközi szóbeli és írásbeli
számonkérés módja és rendszere:


az évközi számonkéréshez és értékeléshez, a motiváláshoz szükséges, hogy a tanuló a
tanév közben is folyamatos visszajelzést kapjon a pedagógustól;



a tanulók évközi teljesítményének értékelését elsőben és a második év első félévében
szövegesen / érdemjeggyel végzik a pedagógusok;
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emellett pedagógusok a tanulók ösztönzésére piros csillagot, pontot vagy egyéb, a tanuló
életkorának megfelelő, motiváló értékelési formát alkalmaznak. ennek egyéni
rendszerét a pedagógus a saját tanmenetében rögzíti.



8.7.5. Értékelés érdemjeggyel

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig
bezárólag félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.
A félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év
közbeni tanulmányi munkája alapján határozzuk meg.
8.7.5.1. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők::



jeles (5);



jó (4);



közepes (3);



elégséges (2);



elégtelen (1).

Tartalmilag:
Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők
Jeles (5):
 ismeri, érti, tudja a tananyagot, alkotó módon alkalmazni tudja ismereteit, a
követelményeknek megfelel;


pontosan, szabatosan fogalmaz;



lényegre mutatóan definiál;



az adott témáról összefüggően képes beszélni;



bátran mer kérdezni, ha valamit nem ért;



bátran mer problémát felvetni.

Jó (4):
 fentieket kisebb segítséggel képes teljesíteni;


apróbb bizonytalanságok előfordulhatnak.

Közepes (3):
 ismeretei felszínesek, hiányosak;


önállóan kevésbé tud dolgozni;



feladatát, előadását tanári segítséggel tudja teljesíteni.

Elégséges (2):
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csak a tantárgyi minimumot tudja;



képtelen összefüggő mondatokban felelni;



a fogalmakat megtanulja, de nem tudja alkalmazni.

Elégtelen (1):

a tantárgyi követelmények minimumát sem tudja teljesíteni.
A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi tantervben meghatározott
tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre.
Az érdemjegyek tartalmát a helyi tanterv tantárgyankénti követelményei határozzák meg.
Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény félév és tanév végi osztályzata:


a jeles és a nevelőtestületi dicséretet a bizonyítvány jegyzet rovatába írjuk.

8.7.6. A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése, minősítési formái

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény megerősítése,
honorálása.
Az értékelés alapelvei:
 szakszerű, differenciált stratégiák alkalmazása;


sokszínű, változatos, ösztönző módszerek bevezetése;



a tanulói megerősítés biztosítása.

8.7.6.1. Az iskola minősítési rendszere magatartásból

Példás magatartású a tanuló, ha:
 iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató;


felelősségérzettel van a közösség iránt, megtartja a házirendet, és arra törekszik, hogy
azt mások is megtartsák;



megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival, és a felnőttekkel
tisztelettudó;



példája pozitívan hat, képességeit alkotó módon használja fel;



közösségi munkában aktív, vállalt feladatait, megbízatásait felelősségtudattal látja el;



segíti társait az iskolai élet különböző területein;



nincs fegyelmi büntetése.

Jó magatartású a tanuló, ha:
 a házirendet megtartja;


tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget;



tanulmányi és közösségi munkájában aktív, megbízható;
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magatartáskultúrája esetenként kifogásolható;



igazolatlan hiányzása nincs.

Változó magatartású a tanuló, ha:
 a házirend ellen vét;


társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható;



indulatait nem mindig képes fékezni, hangneme kifogásolható;



az őt körülvevő környezet rendjének megtartására figyelmeztetni kell;



képességeit nem hasznosítja, megbízatásait, közösségi munkáját csak ösztönzésre
végzi;



előfordul, hogy az iskolába, vagy az órára késve érkezik, mulasztását nem tudja
igazolni;



osztályfőnöki vagy igazgatói büntetése van.

Rossz magatartású a tanuló, ha:
 a házirend ellen tudatosan, rendszeresen, súlyosan vét;


társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése;



képességeit bomlasztó tevékenységre használja;



felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal, a közösségi munkából
kivonja magát;



iskolán kívüli magatartásával az iskola rossz hírnevét kelti;



iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában
részesült.

A félévi magatartás értékelése eltérhet a havi jegyek átlagától, ha a tanuló kiemelkedő
jutalmazásban, vagy elmarasztalásban részesül.
Az a kiváló vagy jó teljesítményű tanuló, aki a közösségért semmilyen munkát nem vállal,
illetve önös érdekek vezérlik, példás magatartás értékelést nem kaphat.
8.7.6.2. Az iskola minősítési rendszere szorgalomból

Példás szorgalmú a tanuló, ha:
 munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi;


óra alatt kitartó, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó;



a feladatok végzésében önálló, rendszeres;



tehetségéhez mérten részt vesz a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben;



munkája eredményes, társai munkáját is elősegíti;



szorgalmával példát mutat;



írásbeli munkáinak külalakjára az esztétikum, az igényesség jellemző;



részt vesz tanulmányi, sport, stb. versenyeken.
Pedagógiai Program

157 / 167

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Jó szorgalmú a tanuló, ha:
 a tanórákra való felkészülésben rendszeres, de nem alapos;


óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt;



a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben tehetségéhez mérten igyekszik részt
venni;



írásbeli munkáinak külalakja megfelelő.

Változó szorgalmú a tanuló, ha:
 óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat;


a tanórákra való felkészülése rendszertelen;



feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el;



érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktivitás;



írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat;



gyakran nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába.

Hanyag szorgalmú a tanuló, ha:
 a szorgalom teljes hiánya jellemzi;


feladatait nem végzi el, érdektelen, közönyös;



a tanórai munkában passzív;



valamely tantárgyból elégtelenre teljesít;



képességeihez, körülményeihez mérten keveset tesz fejlődése érdekében;



kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan.

A tanulók magatartását és szorgalmát minden hónapban értékeljük.
A minősítés az egyéni képességek alapján, a körülmények mérlegelésével történik, annak
érdekében, hogy reálisan fejezze ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt.
Célunk, hogy:
 félévenként a heti egy órás tantárgyaknál legalább három;


a heti két vagy több órás tantárgyaknál legalább 4-5 érdemjegye legyen;



az órai aktivitást, a kiselőadásokat, a szorgalmi feladatokat a pedagógus egyénileg
értékeli.



az e-naplóba kerülő jegyek nem egyenértékűek. a témazárók érdemjegyeit jelölve írjuk
be, melyek a félévi és év végi osztályzatnál meghatározóak. Az értékelésnél döntő a
tanuló fejlődése, illetve hanyatlása.

A nevelőtestület a tanulók félévi és év végi osztályzatát áttekinti az osztályozó értekezleten.
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A tanulók előmeneteléről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, első sorban az e-naplón
keresztül beírt jegyek, értékelés által, szükség esetén más formában is. A szülőnek lehetősége
van szóban is tájékoztatást kérni a szülői értekezleten vagy a fogadóórán, indokolt esetben
előzetes egyeztetés után más időpontban is.
8.8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei

Iskolánkban szükség szerint csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet.
Oktatásszervezési szempontból egyes feladtok ellátása érdekében más tantárgyak
csoportbontására is sor kerülhet. Kivételes esetekben (pl. osztályok összevonása) más
tantárgyak bontására is sor kerülhet. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő
jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
Az egyéb foglalkozások indításának elvei, feltételei:
 tartalma, követelménye legyen összefüggésben a pedagógiai program cél és
feladatrendszerével, biztosított legyen a személyi, tárgyi és eszközrendszer a képzés
teljes idejére;


biztosított legyen a személyi, tárgyi és eszközrendszer a képzés teljes idejére;



a tanév során a tanítás és tanulás megszervezésében meghatározó tényező a gyermekek
érdeke, valamint az alaptevékenység hatékonysága.

8.9. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei

/A jelen 8.9. fejezet tartalmában megegyezik a 7.9. fejezettel, amely a
kimenőrendszerű helyi tanterv része/
(A fejezet tartalma a dokumentum terjedelmére való tekintettel akkor fog itt teljes
terjedelmében megjeleni, ha a 7. fejezet a 2022-23-as tanév végén törlésre kerül, vagy ha
korábban a jelen fejezetben módostás történik..)

8.10. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

/A jelen 8.10. fejezet tartalmában megegyezik a 7.10. fejezettel, amely a
kimenőrendszerű helyi tanterv része/
(A fejezet tartalma a dokumentum terjedelmére való tekintettel akkor fog itt teljes
terjedelmében megjeleni, ha a 7. fejezet a 2022-23-as tanév végén törlésre kerül, vagy ha
korábban a jelen fejezetben módostás történik..)
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8.11. Jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei

/A jelen 8.11. fejezet tartalmában megegyezik a 7.11. fejezettel, amely a
kimenőrendszerű helyi tanterv része/
(A fejezet tartalma a dokumentum terjedelmére való tekintettel akkor fog itt teljes
terjedelmében megjeleni, ha a 7. fejezet a 2022-23-as tanév végén törlésre kerül, vagy ha
korábban a jelen fejezetben módostás történik..)

8.12. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

/A jelen 8.12. fejezet tartalmában megegyezik a 7.12. fejezettel, amely a
kimenőrendszerű helyi tanterv része/
(A fejezet tartalma a dokumentum terjedelmére való tekintettel akkor fog itt teljes
terjedelmében megjeleni, ha a 7. fejezet a 2022-23-as tanév végén törlésre kerül, vagy ha
korábban a jelen fejezetben módostás történik..)

8.13. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
8.13.1. Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának elvei

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
 az otthoni felkészülés a legtöbb tantárgyban létfontosságú a gyerekek életében. a házi
feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó
ismeretek megszilárdítása;


a megtanulni való tananyagot kijelöljük a tankönyvben (oldalszám, cím, bekezdés). az
írásbeli feladatok 90%-a gyakorló jellegű, legtöbbször hasonló feladat, mint amilyet
már az órán is megoldottunk (matematika, idegen nyelv), vagy az otthoni felkészülést
ellenőrző feladat (munkafüzet feladatok);



a tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.

Természetesen a tantárgyak jellegéből következően a szóbeli és írásbeli feladatok aránya
változó.
8.13.2. Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának alapelvei

1-4. évfolyam:
 az iskolában készülnek a következő tanítási napra, amennyiben a szülő nem kéri a 16
óra előtti távozás lehetőségét gyermeke számára, illetve délutáni különóra nem
akadályozza tanulót a napköziben való tanulás, készülés lehetőségében;
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otthoni felkészülésre készség- és képességfejlesztő feladatot kapnak, 1 órát meg nem
haladó mennyiségben.

5-6. évfolyam:
 az iskolában készülnek a következő tanítási napra, kutató és gyűjtőmunkát kivéve;
amennyiben a szülő nem kéri a 16 óra előtti távozás lehetőségét gyermeke számára,
illetve délutáni különóra nem akadályozza tanulót a napköziben való tanulás, készülés
lehetőségében;


másnapi felkészülésük ideje átlag maximum 1,5 óra;



az egy tantárgyból adott feladatok mennyisége ne haladja meg a 20-30 percet.

7-8. évfolyam:
 másnapi felkészülésük ideje átlag maximum 2 óra;


az egy tantárgyból adott feladatok mennyisége ne haladja meg a 20-30 percet.

8.13.3. A tanulók terhelése hétvégén és szünetekben:

Alapelvek:
 egyénre szabott, választási lehetőséget felajánló, napi felkészülési időtartamot meg nem
haladó feladatot kapjanak a gyerekek;
a tehetséges, érdeklődő tanulókat szorgalmi feladatokkal, kutatómunka kijelölésével
motiváljuk, segítjük.
Elvárások a szünetre adott feladatokra vonatkozóan:
 önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek;


adjanak lehetőséget a megszerzett tudás alkalmazására.

8.14. Magasabb évfolyamra lépés feltételei

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el.
Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket
sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap
bizonyítványt a tanuló.
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az
évfolyam megismétlésével folytathatja.
Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert
az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő
lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.
Az évfolyam megismétlése nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az iskola igazgatója köteles segítséget nyújtani ahhoz,
hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában folytathassa.
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A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is
teljesítheti.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és
emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási
év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát
tegyen.
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a szülő
felé az értesítési kötelezettségének.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie.
Osztályozó vizsga letétele után folytathatja tanulmányait a magántanuló és az a tanuló, akinek
engedélyezték, az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.
A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg.
8.15. A 16 óráig tartó bent tartózkodás alóli mentesítés szabálya

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC 27.§ (2) és az 55.§ (1) bekezdésében megfogalmazottak
szerint a 2013 szeptemberétől az általános iskoláknak a nevelést-oktatást úgy kell
megszervezni, hogy a tanórai és egyéb foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak.
A törvény 55.§ (1) bekezdése az igazgatónak lehetőséget ad arra, hogy a szülő kérelmére
felmentse a tanulót a tizenhat óráig tartó bent tartózkodás alól. A nem mentesített tanuló
hiányzása igazolatlannak számít, ha azt a tanuló vagy a szülő a házirendben meghatározottak
alapján nem igazolja.
8.15.1. A mentesítés szabályai a következők:



a tizenhat óráig tartó benntartózkodás alól felmentést a szülő kérésére az igazgató adhat;



az intézmény igazgatójának benyújtott kérelemben a szülőnek meg kell jelöli a kérelem
indokát;



hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak csak indokolt esetben adható
felmentés;



iskolán kívül szervezett sportfoglalkozás, edzés, különóra esetén a mentesítés során
figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi eredményét;



mentesítés adható, ha nagyszülő, szülő felügyelete mellett a gyermek otthoni tanulása
megoldott és a tanuló eredménye nem romlik;



ha a mentesített tanuló tanulmányi eredménye romlik az igazgató a tanuló
osztályfőnökének a véleményét kikérve megszüntetheti a tanuló mentességét;
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mentesíthető a tanuló, ha orvosi javaslatra otthoni tanulása indokolt;



egyéb indok, amelyről az intézményvezető mérlegelés után dönt;



megszüntethető a tanuló mentesség, ha a tanuló lemorzsolódással veszélyeztetett, 3-as
alatti, vagy átlaga az előző félévhez képest 1,1 –es romlást mutat.

A szülői kérvény beadási határideje minden tanév szeptemberének első hete. Rendkívüli
esetben a szülői kérvény a tanév során is beadható.
8.15.2. A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a
házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni.
Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy
igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.
A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt.
Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többi tanulótól való
elkülönítéséről, és iskola a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló szüleit.
Orvosnak kell igazolnia azt, hogy a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt, részt vehet a foglalkozásokon. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt
bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:


a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra;



a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja;



a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Az iskola köteles a szülőt értesíteni:


a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, valamit akkor
is;



ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
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Ha az iskola értesítése ellenére a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a
gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola
igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltakkal összhangban a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
A fent jelzett következményekkel együtt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51§-a írja
le az igazolatlan illetve nagyszámú igazolt hiányzások következményeit és a hozzá kapcsolódó
eljárásrendet.
8.16. Közlekedési nevelés

/A jelen 8.16. fejezet tartalmában megegyezik a 7.16. fejezettel, amely a
kimenőrendszerű helyi tanterv része/
(A fejezet tartalma a dokumentum terjedelmére való tekintettel akkor fog itt teljes
terjedelmében megjeleni, ha a 7. fejezet a 2022-23-as tanév végén törlésre kerül, vagy ha
korábban a jelen fejezetben módostás történik..)

8.17. Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése

A téma az osztályfőnöki órákon kerülhet feldolgozásra. Cél, hogy tanulóink megismerjék és
megtanulják elkerülni azokat a helyzeteket, amelyben károsultakká, áldozatokká válhatnak
(aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, felkészülés a felnőtt lét szerepeire).
Legfontosabb nevelési feladataink, amelyet mindennapi nevelő munkánk során végeznünk kell:


erkölcsi nevelés erősítése;



alapvető törvényi ismeretek nyújtás;



alapvető állampolgári jogok ismertetése.

Ez a téma nem kötődik konkrét tantárgyhoz, a mindennapi eseményekhez alkalmazkodva, a
társadalmi és iskolai történéseket felhasználni kell diákjaink szemléletét alakítanunk.
8.18. Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák elsajátítása

Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a konfliktusok helyes, kezelésére. Nevelőtestületünk
tagjai szükség esetén konfliktuskezelő tréningen sajátítják el, hogy a mindennapokban hogyan
tudják könnyebben kezelni tanuló-pedagógus, tanuló-tanuló, esetleg pedagógus-pedagógus
között felmerülő összeütközéseket.
Fontos feladatunk, hogy a tanulókat megtanítsuk a vitás helyzetek kezelésére.
Konfliktuskezelési technikák gyakorlati alkalmazásának színterei:


a tanórai technikák (páros munka, csoportos és együttműködő, kooperatív tanítási
technikák) alkalmazásával kell a gyermekeket hozzászoktatni a társas viszony, az
abból adódó konfliktusok helyes megoldására;
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osztályfőnöki órákon, az osztályban kialakuló konfliktusok megbeszélése, vitakultúra
elsajátítása;



szünetekben, szabadidőben kialakuló konfliktusok esetén az ügyeletes pedagógus
feladata a problémamegoldás segítése;



magatartási, beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekeinknél
foglalkoznak ezzel a témával fejlesztő pedagógusaink.

kiemelten

8.19. Könyvtár pedagógiai program

/A jelen 8.16. fejezet tartalmában megegyezik a 7.16. fejezettel, amely a
kimenőrendszerű helyi tanterv része/
(A fejezet tartalma a dokumentum terjedelmére való tekintettel akkor fog itt teljes
terjedelmében megjeleni, ha a 7. fejezet a 2022-23-as tanév végén törlésre kerül, vagy ha
korábban a jelen fejezetben módostás történik..)

8.20. Évfolyamonkénti tantárgyi tananyag és követelmény

Az intézményben tanított tantárgyak minden egyes évfolyamra lebontott tananyaga,
követelménye és a továbbhaladás feltételei a pedagógiai program helyi tantervének
függelékében találhatóak.
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9.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL,
MÓDOSÍTÁSÁVAL NYILVÁNOSSÁGRA
HOZATALÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB
INTÉZKEDÉSEK

9.1. A Pedagógiai Program hatálya

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület
felülvizsgálta és módosította. A módosított Pedagógiai Programot a 2020. június 12-én tartott
tanévnyitó értekezleten a tantestület elfogadta.
Jelen pedagógiai program az intézmény fenntartójának, az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóságának (EKIF) egyetértésével lép
hatályba.
Módosítás csak a nevelőtestület elfogadásával, az igazgató jóváhagyásával és a fenntartó
egyetértésével lehetséges.
9.2. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala

Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető,
megtekinthető. Egy-egy példánya a következő helyeken található meg:
 Az iskola fenntartójánál;


Az intézmény vezetőjénél és az igazgatóhelyetteseknél;



Az iskola irattárában;



Az iskola könyvtárában;



Az iskola tanári szobájában.

Az intézmény pedagógiai programjának egy példányát az iskola könyvtárában helyezzük el,
ahol azt a szülők és a tanulók helyben olvasással, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabadon
megtekinthetik.
A pedagógiai programot az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk.
A pedagógus a szülők részére szülői értekezlet keretében, a tanulók részére osztályfőnöki órán
ad tájékoztatást a pedagógiai programról.
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