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I.

BEVEZETŐ

1. Az iskola hivatalos adatai
Az iskola hivatalos neve:
Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
1118 Budapest, Köbölkút utca 27.
Az iskola jogi állása:

Az alapító okiratban meghatározottak szerint.

Az iskola fenntartója, működtető:
Dél-Budai Tankerületi Központ
Budapest, Fehérvári út 126-128, 1116

Az iskola működési területe: Budapest

Az iskola igazgatója:

Bognár Sándor

A program benyújtója:

Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola Tantestülete

2. A pedagógiai program célja
A pedagógiai program az intézmény ars pedagogicája.
A pedagógiai program az iskola referencia dokumentuma.
E dokumentum a fenntartó és az iskola közötti megegyezés eszköze. Az iskola a
pedagógiai program szerinti tevékenység végzésére veszi igénybe a fenntartó
támogatását.
Az iskola számára az 2011. évi CXC törvény a Köznevelésről 26. §. és a 20/2012
(VIII.31.) Emmi rendelet 6-11. §. írják elő a pedagógiai program készítését, annak
felülvizsgálatát és nyilvánosságra hozatalát.
A közoktatásról szóló törvény az iskolai pedagógiai programot két nagy részre tagolja:
–

a nevelési programra és

–

a helyi tantervre

A programunk elkészítésekor figyelembe vettük a minket körülvevő társadalmi
környezet igényeit, az oktatási- és nevelési feladatainkat – a törvényi előírások szem
előtt tartásával –ezen igényeknek is megfelelően fogalmaztuk meg
Az intézmény szervezeti leírását, működési rendjét, belső és külső kapcsolatait az
SzMSz tartalmazza.
Az intézmény pedagógiai programjához szorosan kapcsolódik a minőségirányítási
program is, amelyben az intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű
végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározta
minőségpolitikáját, annak végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert
épített ki és működtet.
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3. Az iskola pedagógiai programját meghatározó jogszabályok,
dokumentumok:
 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, és annak módosításai
 az 1992. XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 1997. évi XXXI. törvénya gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelet
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 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

Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola pedagógiai programja

7 / 92

II. HELYZETELEMZÉS
1. Intézményi önarckép
Az iskola története 1953-ban kezdődik. Ekkor építették meg a kerület egyik akkoriban
legkorszerűbbnek mondható iskolai épületét. Ének- zene és nyelvi tagozattal kezdte
meg, és folytatja ma is működését.
A közoktatási rendszer elmúlt húsz évben bekövetkezett változásai közepette
folyamatosan törekedtünk arra, hogy az adott földrajzi régióban a 8 osztályos
általános iskolai szerkezet megtartása mellett a nevelő- oktató munkát megerősítve
magas szintű oktatásban részesüljenek a hozzánk beiratkozott tanulók.
Az iskolának, mint szervezetnek a működtetése jól bejáratott “rituálékon” alapszik
/iskolavezetési ülések, nevelőtestületi tájékoztatók, munkaközösségi értekezletek,
mikro-vezetőségi megbeszélések, alkalmazotti kör tájékoztatása, partnerek
tájékoztatása/, melyek nemcsak formailag működnek, de tartalmilag is
eredményesek.
A nyíltság és nyitottság, az egyértelmű célmeghatározás, a végzett munkáról formált
vélemény megerősíti, motiválja az intézmény dolgozóit és hozzájárul a partnerközpontú szakmai együttműködés folyamatosságához.

1.1 Diagnózis
A diagnózis felállításában a SWOT elemzésre támaszkodva határoztuk meg az egyes
iskolai kulcsfolyamatoknak és az intézmény belső működésének erős és gyenge
pontjait, a fejlesztés lehetőségeit, és mérlegeltük az iskola céljainak megvalósítása
során felmerülő igényeket.
A jóváhagyott pedagógiai programunk időarányos végrehajtásában törekedtünk a
tantárgyi rendszerben történő kerettanterv előírta óraszámokban a tananyagot
elsajátíttatni a tanulókkal, ugyanakkor a személyiségfejlesztés terén a hozzáadott
érték eredményessége csak hosszabb távon mutatkozik meg. A programot
háromévenként felülvizsgáltuk, az időközi tapasztalatokat beépítettük. A program
megvalósítása mentén beszélhetünk az intézmény múködésének erős és gyenge
pontjairól.
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1.1.1 Erős pontok az intézmény működésében
 Folyamatosan végzett, magas színvonalú oktató- nevelő munka.
 Az iskola tantárgyi átlagai az 1991 óta vezetett statisztikák alapján 4,2 fölött
vannak.
 Folyamatos belső mérésekkel az iskolai átlagon belül a különböző tantárgyak
eredményességét is nyomon követjük, és messzemenően biztosítjuk az egyénre
szabott fejlesztő értékelést, amely a 2010/2011. tanévtől az 2-8. évfolyamon az
érdemjeggyel történő értékelést tekinti a kinduló pontnak.
 Az országos kompetenciamérésben elért eredményeink a 4. 6. 8. évfolyamon
az országos és fővárosi teljesítményátlagnál magasabbak, illetve szignifikánsan
meghaladják azt.
 Az intézmény belső mérési rendszere minden tantárgyra kiterjedő készség- és
képesség mérést végez az összes évfolyamon és ennek átfogó elemzése után
kerül meghatározásra az évfolyamokra, tantárgyakra bontott intézkedések, és
fejlesztések tartalmi kerete. Az itt kapott eredmények megnyugtatóak voltak az
elvégzett munkáról, megerősítették a mindennapi pedagógiai munkánkat, a
további feladatokhoz irányt mutattak.
 A tehetséggondozás fontos eszközeként vannak jelen oktató-nevelő
munkánkban a kerületi, budapesti tanulmányi- és sportversenyek, ahol
rendszeresen és eredményesen, számos esetben kiemelkedően szerepelnek
tanulóink.
 1992 óta minden évben tartottunk bemutató órát közismereti tárgyakból a
kerület számára, illetve vállaltuk tantárgyi versenyek megtartását.
 A tanulók személyiségfejlesztésének egyik jelentős eszköze a zenei nevelés. Az
ének- zenei oktatás-nevelés ma is eléri célját, ennek a tanulói létszámok is
biztos mutatói. A kötelező, tantárgyi tudáson kívül igyekszünk zeneszerető,
együtt zenélni tudó tanulókat nevelni. Méltán lehetünk büszkék arra, hogy az
alsós kórus önálló CD felvételt jelentetett meg, és az elmúlt 5 évben a kerületi
népdaléneklési versenyen mindig volt I.-II.-III. helyezett tanulónk.
 Az idegennyelv oktatás terén való eredményességet elsősorban az is jelzi, hogy
tanulónk a kerületi méréseken kiváló eredményt értek el. A csoportbontásban
folyó nyelvoktatás fokozatosan valósult meg az elmúlt 5 évben, és az
eszköztudás tapasztalatainak megszerzéséhez messzemenően hozzájárulnak 9
év óta rendszeresen szervezett külföldi német táboraink.
 Lehetőségeinkhez mérten eredményes fejlesztéseket valósítottunk meg –
többek között fenntartói segítséggel – az informatikai oktatásban, s ma már
hatékony képzést tudunk biztosítani az IKT eszközhasználat alkalmazásával, és
a konstruktív tanulásirányításra támaszkodva.
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 Az oktatás bemeneti részén sikeres az iskola a demográfiai hullámvölgy ellenére
is az 1991/92-es tanév óta az első évfolyam átlaglétszáma: 79, az azóta is
erőteljesen csökkenő gyermeklétszám ellenére.
 A 8 osztályos általános iskolánk kimeneti oldalát jellemzi, hogy tanítványaink
kicsivel több, mint 90 %-a magas oktatási színvonalú gimnáziumot választja, 10
%-nál is kevesebb azoknak a száma, akik szakközépiskolában (szakgimnázium)
és szakiskolába (szakközépiskola) iratkoznak be. Diákjaink a visszajelzések
szerint mindkét középiskola típusban megállják a helyüket.
 Iskolánkban gyermekközpontú nevelés folyik, a szülők többsége szívesen
választja ezt az iskolát.Az IMIP szabályozás alapján rendszeresen végzett
elégedettség mérés tanúsága szerint a szülők 80,5% nyilatkozott úgy, hogy
változatlanul ezt az iskolát választaná.
 Nyílt, demokratikus légkörben folyik a munka mind a gyerek, mind a pedagógus
számára.
 Környezeti lehetőségeink jól hasznosíthatók az egészséges életmódra
nevelésben.
 Az EU integráció kapcsán fontos cél egymás kultúrájának, nyelvének, oktatási
sajátosságainak megismerése. 1998-ban bekapcsolódtunk az EU Socrates /
Comenius programjába. Külföldi partnerkapcsolatotban, törekszünk az
intézményi és tanulók közti együttműködés biztosítására. ehhez az
elkövetkezőkben nagyobb arányban szeretnénk az etanulási lehetőségekre
támaszkodno( etwinning)
 Az intézményi partnerek véleményének folyamatos figyelemmel kísérése, a
hasznosítható javaslatok, tapasztalatok beépítése a pedagógiai folyamatba.
 A Támop 3.1.7 pályázat keretében intézményünk 2012. évi
projektmegvalósítással felkészült a referenciaintézményi szolgáltatások
végzésére, és a pedagógiai szakmai szolgáltatások kiterjesztésére.
 A mindennapos testnevelést az alsó tagozaton a jégkorong és úszás oktatás,
felső tagozaton a úszás és judo keretében oldottuk meg.

1.1.2 Gyenge pontok az intézményi működésben
♦ Tárgyi feltételekben
 Az étkező szűkössége, közösségi helyiségek hiánya
 A taneszköz-ellátottságban IKT eszközök, illetve tanuló laptop programban való
részvétel.
 személyi feltételek romlása
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1.1.3 Fejlesztési lehetőségeink
Meghatározó módon a tantestület szakmai arculatához köthető:


A 100%-os szakos ellátottság mellett pedagógusaink magas arányban vesznek részt
szakmai továbbképzéseken,



Szakvezető pedagógusaink az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai, Tanárképző Főiskolai
Kar ELTE Tanárképző Főiskolai Kar és a Magyar Testnevelési Egyetem megbízásából
rendszeresen részt vesznek a főiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlati képzésének
színvonalas ellátásában.



Egy-egy területen jelentkező problémakör köré szervezett bemutató óra vagy
bemutató órák sorozatának szervezésével. A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében
kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes
iskolákra. Szolgáltatásaink széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása
hozzásegíti az intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres modernizációs
folyamatok közvetlen megtapasztalásához, honosításához. A referencia--intézmények
területi, regionális és országos szintű hálózata változatos kínálati rendszert biztosít az
intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat
megerősítésére.



Hozzájárulhatunk a fenntartói és a kerületi iskolák minőségirányítási programjának
összehangolt megvalósításához, a minőségirányítási munka folyamatos segítéséhez.

1.1.3 Veszélyforrások
Veszélyforrásként jelentkezett az intézmény számára a különböző szerkezetű és fenntartójú
iskolák. Ennek a külső erőként jelentkező elszívó hatásnak a belülről tartalmilag jól dolgozó
iskola sem tud ellenállni, hiszen a szülők választását egyéb dominancia is ösztönzi mint az
oktatás színvonala.
A szerkezetváltó, vagy nem önkormányzati fenntartású iskolák terjedése megmutatkozott az
iskolai létszám alakulásában: 1997-2003-ig 528 főről 431 főre csökkent. (Ez a csökkenés
ugyanakkor alatta maradt a fővárosi átlagnak). A 2015/2016 tanévben intézményünk létszáma
575 fő, ami a korábbi évekhez képest folyamatos emelkedést mutat, így a tanulói létszámunk
stabilnak tekinthető, és a helyenként tapasztalt oktatáspolitikai bizonytalanságok az
iskolaszerkezetre vonatkozóan így belső forrásból kiegyensúlyozható.
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2. Az iskolahasználók igényei
Nevelő-oktató munkánk színvonalának növelése érdekében, s mert hiszünk abban,
hogy az iskola eredményes működtetéséhez elengedhetetlen a szülőkkel való jó
együttműködés, a pedagógiai program készítésekor és felülvizsgálata során is "szülői
elégedettség" véleménykutató lapot adtunk közre. A főbb gondolatkörökben kapott
megállapításaink:

 Általában elégedettek az intézménnyel.
 Az oktatás, nevelés színvonala jó.
 A tanulmányi követelmények reálisak.
 A pedagógusok többsége felkelti az érdeklődést a tantárgya iránt, igényes,
következetes.

 Továbbtanulási szempontból eredményesnek tartják az iskolát.
A szülők 85%-a értelmiségi, vezető vagy nem vezető beosztásban, középszintű
szellemi foglalkozásúak, így az iskoláztatás minőségére nagy hangsúlyt fektetnek.
Az oktatáspolitikai változásokra (szerkezetváltó iskolák tömeges megjelenése,
egyházi iskolák szerveződése) érzékenyen reagálva fogalmazták meg igényeiket az
iskolánkkal szemben:

 Az adott régióban tartsuk meg a nyolcosztályos általános iskolai szerkezetet.
 Tartalmilag erősítsük úgy meg, hogy kiváló szintű oktatásban részesüljenek a
gyerekek, amelyben kiemelt szerepet kap a biztos alapkésszégek, képességek,
kompetenciák elsajátítása.

 Érjük el, hogy ebben a kerületben a nyolcosztályos általános iskola modell
értékű legyen.

 Helyi szinten a lehető legváltozatosabb tanórán kívüli elfoglaltságot biztosítson
az iskola, akár külső partnerek bevonásával.

 Az idegennyelv oktatást a kimeneti oldalon a tehetséges tanulók nyelvvizsga
letételével fejezzék be.
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III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI
ALAPELVEI,ÉRTÉKEI CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
1. Az iskola alapelvei, értékei
Több mint 60 éves hagyományainkra építve, ugyanakkor a jelenkor kihívásaira is
választ adva, nyitott, sokszínű, gyermekközpontú magas színvonalon végzett nevelőoktató munkával fejlesztjük tanulóinkat, megfelelve a szülői igényeknek és a
fenntartó elvárásainak.
Alapelveink:
 a hagyományos értékek megőrzése és továbbvitele, különösen a tudás, a
munka megbecsülése, a morális értékek képviselete, a nemzeti identitástudat
alakítása, megerősítése, a tolerancia, a felelősségtudat,
az europai
gondolkodás és magatartás vállalása,
 az önismeret kialakításának segítése, az iskolához való pozitív viszony
kialakítása, az érzelemgazdag légkör megteremtése, a sajátos nevelési igények
figyelembe vétele,
 a tanítás-tanulás folyamatában a tananyag közvetítésén túl, korszerű,
alkalmazható tudás megszerzése kooperatív pedagogiai módszerek
segítségével,
 a logikai készségek, az önálló gondolkodás, kommunikációs és együttműködési
képességek, a szövegekkel szembeni kritikai viszony kialakítása,
 a tanulók fejlesztését pedagógusaink az egyéni sajátosságokra épülő
differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal szolgálják. Az alapvető
képességek,
készségek,
kompetenciák
fejlesztésében
a
tanulói
tevékenységekre építünk. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak
megtervezésekor, valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a
pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az
egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekintjük
irányadónak.
 nyitott szellemiség, készség a megújulásra,
 az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése
korszerű pedagógiai eszközökkel,
 tehetséggondozás,
 egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési
eljárások alkalmazása,
 a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú
kulcskompetenciák kialakítása, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
ismeretek, tanulási képességek és attitűd kiművelése amelyek érdekében:
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o iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre,
ennek feltételeként kialakítja a tanulási képességeket és a szilárd
alapkészségeket;
o a fejlesztő szakaszban a web alapú tanulás alkalmazása, feltételeinek
megteremtése.
o a NAT műveltségi területeivel összhangban lévő helyi tanterv szolgálja a
kulcskompetenciák fejlesztését;
o esélyegyenlőségre való törekvés,
o kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatosság kialakítására és a
különböző kultúrák iránti nyitottságra;

2. Az iskola működésének általános jellemzői: pedagógiai
felelősség a célok meghatározásakor
2.1. Célok
 Nevelő-oktató munkánk alapvető célja, hogy tanulóink életkoruknak
megfelelően képesek legyenek maguk és a társadalmi, természeti és technikai
környezetük megismerésére, kultúrkörnyezetükbe történő beilleszkedésre. A
korszerű ismeretekkel felvértezett, önálló és magabiztos, szuverén és autonóm
személyiségű diákok formálása központi célunk. Célunk továbbá a valós,
életszerű helyzetekhez köthető, a mindennapi élethez jól alkalmazható,
minőségi iskolai tudás átadása, hogy tanulóink képessé és nyitottá váljanak
egész életük folyamán új dolgok befogadására, elsajátítására.
 Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló
környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás
váljék meghatározóvá a tanulók számára.
 Életkoruknak megfelelően hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie
tanulóinknak a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdaságipénzügyi intézményekről és folyamatokról.
 Az iskolai nevelésünk fő célkitűzése, hogy az emberi méltóságot tiszteletben
tartó viselkedési mintákat közvetítsen, az ennek megfelelő magatartási
formákat elvárja és megkövetelje. Nevelési feladatainkban hangsúlyozottan
kell, hogy jelen legyen az erkölcsi alapelvek ismerete, a kommunikációs
képességek és a közösség fejlesztése. Kiemelt nevelési területnek tekintjük:
–

felelősségtudat a családi életben és a munkában,

–

kölcsönös tisztelet az eltérő gondolkodásmódú és a különböző
személyiségű emberekkel szemben,

–

a magán- és köztulajdon sérthetetlenségére való nevelés,

–

az egészséges életmódra való nevelés, drogprevenció.
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–

a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, közösségi
beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani
önálló,felelős életvitelre történő felkészülésük segítése.

–

alakuljon ki tanulóinkban a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése,

–

hatékony konfliktuskezelési módszerek ismerete és alkalmazása,

Célunk a Nemzeti Alaptantervvel összhangban az alábbi kulcskompetenciák
kialakítása és fejlesztése
o Anyanyelvi kommunikáció: felkészíteni a tanulókat a a hallott és
olvasott szöveg értésére, a szövegalkotásra, valamint a helyes és
kreatív nyelvhasználatra.
o Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése során egyik legfőbb célunk,
hogy a tanulók képesek legyenek a nyelv nem formális keretekben
történő elsajátítására.
o Digitális kompetencia: felkészíteni a gyerekeket az információs
társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára.
o Hatékony, önálló tanulás: képessé tenni a gyerekeket arra, hogy az
általános iskolai képzésből kilépve is legyenek kitartóak a tanulásban,
tudják tervezni és szervezni saját tanulásukat másokkal
együttműködve, s használni tudják tudásukat és képességeiket a
legkülönfélébb helyzetekben.
o Matematikai kompetencia: felkészíteni a tanulókat a mindennapok
problémáinak a megoldására, hiszen a matematikai gondolkodás
fejlesztésénél és alkalmazásánál a folyamatok és tevékenységek
éppúgy fontosak, mint az ismeretek.
o Természettudományos kompetencia: képessé tenni a tanulókat, hogy
gyakorlatias módon tudják tudásukat alkalmazni egyéni és közösségi
célok elérésében, problémamegoldásaikban.
o Esztétikai-művészi tudatosság és kifejezőképesség: a kreativítás és az
arra való készség fejlesztése, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális
programokban való részvétel révén gazdagodjon a tanulók önismerete.
o Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: segítséget
nyújtani a tanulóknak, hogy a mindennapi életben megismerjék tágabb
környezetüket, képesek legyenek a kínálkozó lehetőségek
megragadására, tervek készítésére és végrehajtására.
o Szociális és állampolgári kompetencia: az erkölcsi ítélőképesség
kialakítása
a
humanizmus
jegyében, mások
érdekeinek
figyelembevétele. Cél, hogy a tanulók képesek legyenek a társadalmi
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folyamatokról, a demokráciáról kialakult tudásukat felhasználva
aktívan részt venni a közügyekben, elfogadják a közösségi összetartást
megalapozó közös értékeket és ezeket tiszteletben tartsák.
A kulcskompetenciák tartalmát meghatározó ismeretek, képességek és attitűdök
tekintetében iránymutatásnak tartjuk a NAT-ban meghatározottakat.

2.2. Feladatok














A helyes énkép és önismeret kialakítása
A hon- és népismeret kialakítása
Az európai azonosságtudat, az egyetemes kultúra iránti nyitottság kialakítása
Aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés
Gazdasági nevelés
Környezettudatosságra nevelés
A tanulás tanítása
A testi és lelki egészséggel kapcsolatos magatartás és szemlélet fejlesztése
A felnőtt lét szerepeire való felkészülés segítése
IKT eszközhasználat
Művészeti nevelés, különös tekintettel az ének-zene területén
Szociális kompetenciák fejlesztése.
A különböző nevelési hatások között összhang teremtése (társadalmi, szülői háttér,
iskola)
 Az egészséges életmód igényének kialakítása
 Gyakorlatközpontú idegennyelv-oktatás
 Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése prioritást élvez.
A kiemelt fejlesztési feladatok tartalma tekintetében a NAT-ban és a választott
kerettantervben szereplő részletes meghatározást tekintjük iránymutatónak.

2.3. Eszközök és eljárások
 A fenti célok elérését szolgálja helyi tantervünk, az abban szereplő tartalmak
elsajátításával, és ezen tartalmakhoz kapcsolódó feladatok és követelmények
teljesítésével.
 Ennek érdekében az oktatás-nevelés egységét szem előtt tartva, hangsúlyt
fektetünk azokra a tevékenységekre, amelyek az iskolai közösséghez tartozás
érzését erősítik. Ez megnyilvánul a diákönkormányzat működésében, az
ünnepélyek, rendezvények, iskolanapok, Köböl-piknik és sokféle tábor
emlékezetes, élményszerű megvalósításában.
 Pedagógiai rendszerünk fontos színtere a tanórán kívüli tevékenységek
biztosítása. A nem formális tanulási, ismeretszerzési lehetőségeket tudatosan
építjük be pedagógiai tevékenységrendszerünkbe.
–

Fejlesztő pedagógusaink munkájára alapozva törekszünk a Beilleszkedési,
Tanulási és Magatartási zavarral küzdő tanulók felkészítésére.
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–

a szakszolgálat utazó gyógypedagógusainak bevonásával hátránycsökkentő
felkészítése a Sajátos Nevelésű Igényű tanulóinknak

–

A tehetséggondozás egyik fontos eszközének tartjuk a tanulmányi- és
sportversenyeken való rendszeres és eredményes szereplést.Az önálló
tanulási képesség, és ismeretszerzés IKT eszközökkel támogatott
tanulásirányítási eljárásait is alkalmazzuk a tehetséggondozásban.

 A mindennapos testedzés szükségességét szem előtt tartva az iskola a tárgyi és
személyi feltételek függvényében biztosítja, a sportudvar, téli időszakban a
tornaterem, illetve a jégpálya a tanulók rendelkezésére álljon. Az alsó tagozaton
kihelyezett helyszínen valósul meg a jégkorong oktatás, felső tagozaton a
sárkányhajózás.
 Az ének- zene oktatási - nevelési eredményeit a kerületi rendezvények
műsoraiban is gyümölcsöztetjük.
 Iskolai munkánk fontos eleme a tanulók előmenetelének értékelése. Az
értékelés funkcióinak maradéktalanul megfelelő, sokoldalú megközelítést
biztosító értékelési formákat alkalmazunk. A 2-8. évfolyamon a tanulók
értékelése a tanügyi dokumentumokban érdemjegyekkel történik, amit a
nevelők kiegészíthetnek az érdemjegyre épülő, azt árnyaltabbá és egyénre
szólóvá tevő szöveges értékeléssel. A hangsúlyt értékelésben, a hagyományos
számszerű értékelésben is a formáló – fejlesztő funkció erősítésére helyezzük.
A tantervi tartalommal és a hozzá kapcsolódó értékeléssel differenciálni
akarunk, esélyt és lehetőséget teremteni arra, hogy mindenki adottságainak,
tehetségének megfelelően bontakozhassék ki iskolai évei során.
 Jó minőségű pedagógiai szakértelemmel megalapozott tudás átadására
törekszünk. Ennek érdekében a tantestületben továbbra is rangot jelent a
tanártovábbképzésekben való részvétel. Támogatott terület az intézményben a
szakvizsgára való felkészülés, a mentor jellegű továbbképzés, valamint a nyelvi,
számítástechnikai posztgraduális képzések.
 A célok és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítását szolgáló eszközök és
eljárások, amelyek az egységes alapokra épülő differenciálást és a tanulási
esélyegyenlőség segítését is szolgálják:
o a tanulók személyiségének, esetleges tanulási nehézségeiknek a
megismerése és az ahhoz alkalmazkodó pedagógiai módszerek
alkalmazása, egyéni fejlesztések alkalmazása a felzárkóztatásban és
tehetséggondozásban.
o differenciált tanulásszervezés, csoportmunka, páros munka, egyéni munka
o a tanulói aktivitásnak teret adó kooperatív technikák, tevékenységközpontú
módszerek alkalmazása a tanulásban
o az érdemjeggyel értéklés kiegészítése a partnerekkel való együttműködés
során (szülői értekezlet) egyénre szóló szöveges értékeléssel, illetve az
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érdemjegyek mögötti tartalmak szóbeli értékeléssel történő
kiegészítéssével.
o a tehetségjegyek feltárása és fejlesztése érdekében csoportbontások, emelt
szintű ének-zene és idegen nyelv oktatás, a az alapvető
kompetenciaterületek fejlesztésének hangsúlyozása a tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységek széles körének biztosításával
o pedagógiai infrastruktúra, információs és kommunikációs technika
alkalmazása, IKT eszközhasználat biztosítása minden tanórához és tanórán
kívüli szervezti forma esetében

3. A képzés belső szakaszai
Intézményünk az általános műveltséget megalapozó szakaszt egységes pedagógiai
szakaszként fogja fel, és két komponensét határozza meg:
az alapfokú nevelés-oktatás és a középfokú oktatás szakasza.
A hagyományos nyolcosztályos általános iskola az alapfokú nevelés-oktatás színtere.
A törvényi rendelkezés értelmében az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai:
 az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó
 az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső
tagozat
Az 1-6. évfolyamon a kulcskompetenciák megalapozása, a 7-8. évfolyamon ezek bővítése
történik. Az alsó tagozaton a játékos tanítás-tanulás szervezése révén, a tanulói
közreműködésre építve, a motivált problémaalapú gondolkodás kialakítását és a
képességek fejlesztését megalapozó ismeretek elsajátítását szolgálja. Az 5-8. évfolyam
szakaszban a tanulók képességeit figyelembe véve differenciáltan fejleszti tovább a
képességeket,és az alpvető kompetenciákat.
Pedagógiai céljaink megvalósítása érdekében az egyes szakaszokon belül a következőkben
felsorolt feladatok kiemelését tartjuk fontosnak:


Az alsó tagozaton kiemelt feladatai:
 az írás, olvasás, számolási készség megalapozása
–

az iskolai közösségbe szoktatás

–

a helyes tanulói szokások kialakítása

–

viselkedéskultúra, étkezési szokások kialakítása

–

egészséges életre nevelés

Jellemzője: a képesség szerinti előrehaladást és ütemet mindenki számára biztosítja.


Az 5-8. évfolyam szakaszban kiemelt feladatok:
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 a közvetlen környezetből, a tapasztalatból kiinduló tanítási-tanulási
stratégiák elsajátítása
–

meglévő ismeretek bővítése, új ismeretek átadása

Jellemzője: az alapkészségek megszilárdítása.
Az alsó tagozaton tanítványaink olvasáskészsége, íráskészsége, szövegalkotási készsége,
elemi számolási készsége, elemi rendszerező és kombinatív képessége érje el azt az
optimális szintet, amely megalapozza további hatékony önálló tanulásukat. Ezért az 1-4.
évfolyamon kiemelt cél a Nemzeti Alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák közül
az anyanyelvi kommunikáció, a matematikai kompetencia és ezek mellett a szociális
kompetencia fejlesztése, fenntartva azt, hogy az előbb felsorolt készségek és képességek
valamennyi kompetenciát érintik, s fejlesztésük valamennyi tantárgy keretében biztosított
kell legyen.
Az 1-4. évfolyamon az eredményesség növelése érdekében jelentős arányban helyet kap a
tanítói tanulásszervezés, illetve a konpetencia alapú oktatás szemléletmódjának erősítése,
amely az ismeret, képesség, attitűd egységes megvalósulását jelenti.

4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk célja, hogy tanítványaink minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
Munkánk során figyelembe vesszük adottságaikat, fejlődésüket.
Az ismeretanyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók
műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb
környezetükben.
Iskolánk nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a
tanulásnak, a játéknak, a munkának.
Fejleszti a tanulók önismeretét, önkontrollját, együttműködési készségüket, edzi
akaratukat. Fokozatosan kialakítja bennük a felelősséget önmagukért, elmélyíti az
önfejlesztés igényét. Hozzájárul életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő
azonosulásuk fokozatos kialakításához.
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4.1 Személyiségformáló eljárások:
 Morális normaismeret kialakítása: az iskolai életet alapvetően meghatározó
normák a kötelességtudat kialakítása, egymás iránti tisztelet, iskolai házirend
betartása.
 Morális meggyőződés kialakítása: közösségtudat, tudatos hazaszeretet, emberi
értékek tisztelete.
 Intellektuális képességek fejlesztése: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet és
gondolkodás fejlesztése tanórán és tanórán kívüli iskolai keretben.
 Kommunikációs képességek fejlesztése: a tanórán belül az anyanyelvi
kompetenciák fejlesztése mellett modern kommunikációs technikák
elsajátítása
 Szociális képességek fejlesztése: erkölcsi ítélőképesség kialakítása a, mások
érdekeinek figyelembevétele, tolerancia és nyitottság egymás iránt.
 Konstruktív életvezetés képességének kialakítása: intellektuális, egészségügyi
és esztétikai szükségletek alapján.
A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva valamennyi pedagógus ismeretközlő
tevékenységében meg kell jelenjenek a személyiségfejlesztést szolgáló pedagógiai
értékközvetítő tevékenység lényegi elemei, úgy mint:








az erkölcsi ismeretek,
a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatok,
és azok részét képző ismeretek,
az előítéletek tudatos felismertetése, fellépés ellene,
a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés,
a bűnmegelőzés,
a drogprevenció,
fogyasztóvédelmi nevelés.
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4.2 Az osztályfőnökök feladatai


Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.
 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.


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



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



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



Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.



Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.



Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.



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



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



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



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



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



A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.



Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.



A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.



Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő
tanulókkal.
Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő
szolgálattal.
Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai
munkáját.
Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.
Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.
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Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi
állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl.
tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).
Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.



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



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



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



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



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



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



A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével

kapcsolatos

feladatokat,

elkészíti

az

ehhez

szükséges

dokumentumokat.


Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv,
osztályfőnöki tanmenet).
 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.
 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.
 Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a
nevelőtársakkal szemben.
 Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és
szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról.
 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.
 Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi
tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).
 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai
szakszerűségét.
Az osztályfőnöki munka tervezése

Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola pedagógiai programja

22 / 92

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki
munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv


Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.



Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.



Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).



Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.



Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői
értekezletek tervezett témái.



Az osztály diákközösségének vezetői.



Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán


Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.



Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.



Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.
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Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról


Tanulók száma, ebből leány



Állami nevelt (gondozott)



Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló



Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló



Sajátos nevelési igényű tanuló



Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló



Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul



Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló)



Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók



Más településről bejáró tanuló



Nem magyar állampolgár



Évfolyamismétlő

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról


Tanulók száma



Osztályozott tanulók száma és aránya



Osztályozatlan tanulók száma és aránya



Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga



Az osztály tanulmányi átlaga



Kitűnő tanulók száma és aránya



Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén



Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén



Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén



Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya



Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya



Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és
aránya



A bukások száma tantárgyanként



A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei
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Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók
száma és az elért helyezések)



Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett
tanulók száma és az elért helyezések)



Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői
 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért
eredmények (magyar, matematika)
 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján
 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett
tanulók száma és aránya
 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett
tanulók száma és aránya
 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett
tanulók száma és aránya
 Továbbtanulás iskolatípusok szerint
 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya
 Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya
 Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya
 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya
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A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai
az első félév és a tanév végén


Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok
aránya, új tanulók, távozók).



Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális
elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és
ifjúságvédelmi munka).



A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel
küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).



Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.



Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók).



A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és
rendezvények felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel).



A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek
tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).

Az osztályfőnöki órák témái
a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin


A házirend szabályainak megbeszélése.



Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.



Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.



Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.



Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.



Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek
megbeszélése.



A kerékpáros közlekedés szabályai.

b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák


Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és
kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a
szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének
igénybe vételével.



Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja.



Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása
céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe
vétele.



Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév
végén.



Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én.



Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak
emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak emléknapjáról, a Föld
napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.



Megemlékezés az iskola névadójáról.



Osztálykirándulás előkészítése.

4.3. A pedagógusok intézményi feladatai.
4.3.1 A pedagógusok alapvető feladatai








A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői
utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.
Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.
Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.
A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes
megtartása.
Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek
munkájában.
Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.
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A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.
A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.
A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése
(tanmenetek, éves programok).
Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.
A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek,
szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.
A tehetséges tanulók gondozása
Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére.
Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok
önálló szervezése, segítség a szervezésben.
Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.
A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli
versenyekre, vetélkedőkre stb.
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók gondozása, eredményes fejlesztése
Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.
A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).
Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi
ünnepség).
Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös)
programok.
Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok
szervezésében, részvétel a programokon.
Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben,
részvétel a kirándulásokon, táborokon.
Munkafegyelem, a munkához való viszony
A munkaköri kötelességek teljesítése.
Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.

Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola pedagógiai programja

28 / 92




























Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében
Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.
Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
Továbbképzéseken való részvétel.
A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.
Az iskolai munka feltételeinek javítása
Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.
Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása
(innováció).
Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában
Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.
Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.
Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.
Aktív részvétel a tantestület életében
A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.
Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.
Az iskola képviselete
A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.
Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.
A vezetői feladatok ellátása
Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.
Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal
A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.
Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.
Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus
kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása).
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5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A közösségfejlesztés alapvető célja iskolánkban az egyén és a társadalom közötti kapcsolat
kialakítása, szokások, értékek formálásával, példaképek állításával. A végső célunk az egyén
érdekeinek és közvetlen környezetének, illetve a társadalom elvárásainak harmóniába
rendezése, összhangba hozása.
Közösségfejlesztés lehetőségei az intézményünkben:


osztályfőnöki órák menetébe épített önismereti foglalkozások, konfliktuskezelési
technikák (csapatépítő játékok, szituációs játékok)



egészség- és környezetnevelési tevékenység; ide tartoznak a szabadabb
munkaformákat kináló tanórán kivüli tevékenységek )pl. szakkörök, tanfolyamok,
könyvtár használat, sporttevékenységek, kirándulások, táborozások, iskolanapi
rendezvények, Köböl-piknik, Ádá Jenő nap, DÖK rendezvények)



egyéni beszélgetések, interaktív tanár-diák kapcsolat

A diákok harmonikus testi-lelki fejlődésének megalapozása fontos célunk. A családdal
együttműködve kialakítjuk tanulóinkban a legfontosabb egészségmegőrző és betegségmegelőző szokásokat, felkészítjük őket az egészséget károsító dohányzás, alkohol- és
kábítószerfogyasztás veszélyeinek felismerésére.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően erősítjük bennük a rendszeres mozgás iránti igényt.
Ennek érdekében bővítjük a tanulók fizikai állóképességét, erőnléti állapotát fejlesztő tanórán
kívüli foglalkozások körét. Az iskolai tömegsport mellett atlétika, labdajátékok, ritmikus
sportgimnasztika, úszás. Nyáron vándortáborokat, télen sítáborokat szervezünk.
Környezetünk megismerésének és megóvásának igényét tudatosan alakítjuk tanulóinkban.
Ennek érdekében a környezet védelmére és fejlesztésére, okos és mértéktartó felhasználására
neveljük tanulóinkat: Föld-napja, egészség-nap, elem-és papírgyűjtés, udvarrendezés,
facsemete ültetés, nyári természetvédelmi tábor szervezése.
A valahova tartozás tudatának elmélyítésére, az értékek megbecsülésére és védelmére, a
nemzet, a haza és a szűkebb közösség hagyományainak megismerésére, ápolására és
megbecsülésére nevelés fontos célunk. Szaktárgyi és osztályfőnöki órák, szakköri
foglalkozások, kirándulások keretében a jelképek, a hagyományok és az értékek tiszteletére,
megbecsülésére és védelmére neveljük tanulóinkat.
Tanulóinkat olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, hogy birtokában
meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban.Szaktárgyi és osztályfőnöki órák
keretében a tanulók megismerik az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb eredményeit
azért, hogy nyitottá, megértővé váljanak a különböző szokások, kultúrák, vallások iránt.
Ugyanakkor magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.
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6. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő
tevékenységek, a szociális hátrányok enyhítését segítő
tevékenységek. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal
kapcsolatos pedagógiai eljárások.
Iskolánkban a gyermekek tevékenységi körét úgy szervezzük meg, hogy a szociális hátránnyal,
magatartási- tanulási- és beilleszkedési zavarral küzdő tanulók fejlődését segítsük.
Ennek érdekében a következő tevékenységi formák alakultak ki:
● a napköziben biztosítjuk a gyermekek felügyeletét, foglalkoztatását
● a szabadidő helyes eltöltésére nevelünk sokfajta választható tevékenységgel,
● a nehézséggel küszködő tanulókat alkotó jellegű tevékenységekre biztatjuk
(szakkörök, drámajáték, kézműves foglalkozás, vizuális nevelés),
● rendszeres korrepetálást biztosítunk,
● a nyelvi órákon az osztálylétszámtól függően csoportbontásban oktatjuk
tanítványainkat, a közismereti tantárgyak óráin differenciált foglalkozásokat
szervezünk a lassan haladók érdekében,
● A szociális támogatás elvei:
Az iskola tanulóit szociális rászorultságuk alapján a költségvetés forrásait
felhasználva támogatjuk, elsősorban a munkanélküli szülők gyermekeit, családi
vagy egészségügyi okból hátrányos helyzetben lévő tanulókat

7. A tehetség és képesség kibontakoztatását segítő
tevékenységek. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal
kapcsolatos pedagógiai eljárások.
A NAT és a Kerettantervek olyan pedagógiai munkát feltételeznek, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az iskolán kívüli
tevékenységek is.
Céljaink, hogy fejlesszük a tanulók önismeretét, adott területeken a képességeiket, együttműködési készségüket, eddzük akaratukat.
Feladataink az egyes szakköri foglalkozásokon belül specifikusan adódnak: logikai készség,
beszédkészség, kézügyesség, mozgáskoordináció, környezetvédelem, a zenei hallás fejlesztése. Lehetőség szerint tantárgyi szakkörökön az átlagosnál tehetségesebb gyerekek versenyfelkészítésére fordítják a tanárok. Itt folyik a tananyag dúsítása, elmélyítése. Ennek érdekében
gondoskodunk iskolánkban arról, hogy tehetséges tanítványainkat – egyéni képességeik figyelembevételével –fejlesztjük.
Ezért ragaszkodunk:
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 az emelt szintű ének-zene oktatáshoz, mint a személyiségfejlesztés, tehetséggondozás egyik speciális eszközéhez,
 az emelt szintű nyelvoktatáshoz,
 a számítástechnika bontott csoportokban történő oktatásához,
 a házi tanulmányi versenyek széles körű megszervezéséhez, a kerületi és egyéb
forrásokból szerveződő tanulmányi versenyeken való részvételhez.
 Ennek érdekében szervezzük iskolánkban a különböző szakköröket és tanfolyamokat.
 Kirándulások, táborok:
- Tanulmányi kirándulások célja: honismeret bővítése, általános műveltség
növelése, egészséges életre nevelés, közösségi érzés fejlesztése.
- Táborok szervezése.
 Énekkar - zeneoktatás
- Cél: A tanulók zenei képességének kifejlesztése, zeneszeretetének, zenekultúrájának és műveltségének megalapozása.
Az énekkar iskolai, kerületi, országos szereplései mind a tehetséggondozás,
mind a hátrányos helyzetű gyerekek bevonásának, mind az érzelmi nevelésnek kitűnő lehetőségei.
 Vetélkedők, versenyek
 Népdalverseny
 Műveltégi vetélkedő
 Vers- és prózamondó verseny
 Házi sportbajnokságok
 Tantárgyi versenyek, iskolai, kerületi, országos szinten
 Projektnapok
 Iskolánkban több éves hagyománya van a projektnapoknak. A munkaközösségek a tanév elején meghatározzák a projrkt- napok témáit. Ezeken a napokon
nem hagyományos értelemben vett tanítási órák keretében tanulnak és fejlődnek a diákok. Csoportokban esetenként külső helyszínen, kooperatív tanulási
keretek között dolgozzák fel az adott témát, oldják meg a feladatokat, miközben problémamegoldó gondolkodásuk és együttműködési és szociális képességeik fejlődnek.
 Projektmódszer
 A pedagógusoknak lehetőségük van a tanév során a projektmódszerek alkalmazására más időszakokban is.
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8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok.
Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
eljárások.
8.1 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő
programok
A pedagógiai folyamat tervszerűen működő elemei gyakran nem elégségesek ahhoz,
hogy gyermekeink szociális eredetű problémáinak megoldását elősegítsék. Az
iskolának tehát bizonyos értelemben a gyermekek érdekvédelmi centrumává kell
válnia. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson a gyermekvédelmet kiemelten kell
kezelnünk.
Alapvető feladatunk, hogy a nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe
vegyük a tanulók szociokultúrális helyzetét és fejlettségét, illetve a bármilyen oknál
fogva hátrányos helyzetben levő tanulókat.
Ennek érdekében hangsúlyozottan figyelünk:


a prevencióra,



a gyermekek hátrányos helyzetének a csökkentésére,



a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésére,



a veszélyeztetettség megszüntetésében a segítségnyújtásra és a különböző
szakemberekkel való együttműködésre.

A gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységeink:


kapcsolattartás a családokkal, szülőkkel



szorgalmazzuk a különböző mentálhigiénés programok bevezetését,



számba vesszük és biztosítjuk a lehetséges szociális ellátásokat,



közreműködünk a tanulók fejlődését veszélyeztető
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,



a hátrányos helyzetben lévő, tanulási kudarcnak kitett gyerekek számára
biztosítjuk a felzárkóztatást, folyamatosan figyeljük tanulmányi
eredményeiket. Szükség esetén logopédus, fejlesztőpedagógus segítségét
is igénybe vesszük.



Figyelünk a családokban jelentkező gondokra, problémákra. A Humán
Szolgáltató Központtal együttműködve segítjük a családok anyagi, jogi, vagy
egyéb problémáinak megoldását.



Odafigyelünk és igyekszünk megelőzni a tanulók rossz társaságba kerülését,
védelmet nyújtunk a különböző antiszociális élet és viselkedési modellekkel
szemben.
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A “Bűnmegelőzés és drogprevenció az általános iskolás gyermekek
körében” programba bekapcsolódva felhívjuk a drog, az alkohol, a
dohányzás az IDS veszélyeire.



A 8. osztályos tanulóink pályaválasztásának, továbbtanulásának biztosítása
mellett fontos számunkra további sorsuk nyomon követése.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn a Pedagógiai Szolgáltató Központ Gyermek és
Ifjúságvédelmi Csoportjával.

9. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrált nevelése,
oktatása. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai eljárások.
Tevékenységünkhöz tartozik:
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4 évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8 évfolyamon)
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai neveléseoktatása a szakértői bizottság véleménye alapján történik.
A tantervi követelményeket 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról – rendeletben megfoglmazott tantervi tartalmi
keretek alapján szervezzük meg.
Iskolánk a többi tanulóval együtt integráltan oktat sajátos nevelési igényű tanulókat.
A Nemzeti alaptanterv
a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is
alapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a sajátos nevelési
igényű tanulókra is érvényesek. Pedagógiai programunk, helyi tantervünk elkészítésénél
figyelembe vettük:


a közoktatási törvény, a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait,



a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,

 az általunk nevelt tanulók sajátosságait.
A 32/2012. (X.8.) EMMI rendeletben foglaltak alkalmazásának célja, hogy a sajátos nevelési
igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy
összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél.
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9.1 A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési
igényű tanulók számára
A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési
törvény (2011. évi CXC.), foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű
tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve
kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni
a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például:



speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek,
a tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök.

Ép értelmű sajátos nevelési igényű tanulóinkra az iskola helyi tantervét alkalmazzuk az SNI
irányelvek figyelembevételével.
Az intézményünkben megvalósuló nevelés, oktatás gyakorlat elősegíti a sajátos nevelési
igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását. Sikerkritériumnak a tanulók
beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes
megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják:
 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs,
rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások
alkalmazása.
A
módszerek,
módszerkombinációk
megválasztásában
a
„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az
elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
 A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az
egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítástanulást segítő speciális eszközök
alkalmazását.
 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében
meghatározó, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás,
tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal
rendelkező pedagógus, illetve azok a pedagógiai eljárások, módszerek amelyekere
kiemelten jellemző:
o a tananyag-feldolgozásnál a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű
tanulók csoportjaira jellemző – módosulásainak figyelembevétele;
o szükség esetén egyéni fejlesztési tervek készülnek, ennek alapján egyéni haladási
ütemet biztosítunk, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket,
technikákat alkalmazunk;
o a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő
adatokat beépítjük a tanítási-tanulási folyamatba,
o az elért eredmények alapján szükség szerint megváltoztatjuk pedagógiai eljárásainkat,
az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmazunk;
o egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresünk;
o lehetőség szerint alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;
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o együttműködünk különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.

9.2 A sajátos nevelési igényű tanuló nevelésével, oktatásával
kapcsolatos eljárások, lehetőségek formái.
A tankötelezettség teljesítésének módjai A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy
a gyermek elérje az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Ezt a sajátos nevelési igényű
tanulók esetében szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye határozza meg,
illetve már iskoláskorú gyermek esetében a szakértői véleményben szerepel az is, hogy a
tanuló a tankötelezettségének milyen módon tehet eleget.
A szülőnek joga, hogy megválassza: gyermeke a tankötelezettségének iskolába járással vagy
magántanulóként tesz-e eleget – amennyiben a Szakértői Bizottság ezt alátámasztja.
Egy tanévnél hosszabb idő Sajátos nevelési igényű tanuló esetében a helyi tanterv, a szakmai
(pedagógiai) program az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási
évnél hosszabb időt is megjelölhet. Ebben az esetben a félévi osztályzatot a megnövelt
tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot a tanítási idő végénél állapítjuk meg.
Egyéni továbbhaladás Az első évfolyamra felvett tanuló részére – ha egyéni adottsága,
fejlettsége szükségessé teszi – az iskola igazgatója a szakértői vélemény alapján az egyéni
adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást (egyéni továbbhaladást)
engedélyezhet. Ha a tanulónak egyéni továbbhaladást engedélyeztek, a pedagógus – a
szakértői vélemény alapján – egyéni fejlesztési ütemtervet készít. Az ütemtervben kell
meghatározni, hogy a tanulónak az egyes évfolyamok végére milyen követelményeket kell
teljesítenie, valamint megjelölni, hogy melyik évfolyam végére kell utolérnie a többi tanulót.
Az egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantárgyakból különböző évfolyamokig, de
– legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat. Ha a tanuló az egyéni ütemtervben
meghatározott évfolyam utolsó tanítási napjáig nem éri utol a többi tanulót, tanulmányait
ennek az évfolyamnak a megismétlésével folytathatja.

9.2.1 Egyéni foglalkozás






Ha az 1–4. évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi;
illetve tanulmányi kötelezettségeit nem teljesítette, és ezért évfolyamot ismétel,
lehetővé tesszük számára, hogy hetente legalább két alkalommal egyéni
foglalkozáson vehessen részt.
Ha a sajátos nevelési igényű tanulót az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól, az iskola egyéni foglalkozást szervez
részére. Az egyéni foglalkozás keretében, egyéni fejlesztési terv alapján segíti a tanuló
felzárkóztatását a többiekhez.
Az általános iskola 1–4. évfolyamán a tanulók eredményes felkészítése céljából.
Eredményes felkészülés alatt azoknak az ismereteknek, képességeknek, készségeknek
a negyedik évfolyam végére történő elsajátítása értendő, amelyek az ötödik
évfolyamba lépéshez szükségesek. Az iskola a szülőt tájékoztatja azokról a
lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud nyújtani gyermeke eredményes
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felkészüléséhez. A közoktatási törvény szerint az 1–4. évfolyamra járó tanulók
eredményes felkészítése céljából egyéni foglalkozás tartható, illetve lehetővé kell
tenni, hogy a tanuló az eredményes felkészüléshez legalább heti 2 alkalommal egyéni
foglalkozáson vehessen részt.

9.1.2 Az egyéni foglalkozások alapelvei










Az egyéni foglalkozások nem korrepetáló jellegűek.
Az egyéni foglalkozások elsődleges célkitűzése az éretlen vagy gyenge képességterületek
fejlesztése, a hiányzó képességek kialakítása. Az egyes foglalkozások anyaga nem
témaspecifikus. Egyszerre több, a gyermek érettségi szintjének megfelelő témával
dolgozhat, amelyek a tananyaggal ritkán kerülnek egyidejűleg fedésbe.
A személyiség egészére ható fejlesztés.
A fejlesztő foglalkozások nemcsak az egyes részterületek fejlesztését, hanem a gyermek
teljes személyiségét célozzák meg. Elősegítik a reális önértékelés, a pozitív énkép
kialakulását.
A fejlesztő pedagógus és a gyermek közötti kapcsolat alapköve a bizalom.
Az egyéni fejlesztési terv egyfajta útmutató, segítség a pedagógus számára, amelyet
azonban időszakonként, a gyermek fejlődésével párhuzamosan, folyamatosan átdolgoz.
Együttműködés a szülőkkel. Elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel,
igény szerint akár napi kapcsolatba is kerülhetünk. Tájékoztatást adunk a gyermek
fejlődési üteméről, érzelmi állapotáról.

9.2.3 Mentesítés a minősítés, értékelés alól.
Az igazgatónak két esetben van módja arra, hogy a sajátos nevelési igényű tanulót – a
szakértői bizottság javaslatára, a szakértői vélemény alapján – mentesítse tantárgyak
minősítése és értékelése alól.
Az egyik esetben a sajátos nevelési igényű tanuló mentességet kaphat a készségtárgyak
tanulása alól (ekkor tudásáról nem is kell számot adnia), illetve egyes tantárgyak,
tantárgyrészek értékelése, minősítése alól (ebben az esetben a tanuló részére egyéni
foglalkozást szervezünk, amelynek célja, hogy egyéni fejlesztési terv alapján segítse a tanuló
felzárkóztatását a többiekhez). Egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minősítése alól
való mentesítés céljából szakértői vizsgálat kezdeményezhető az 1–6. évfolyamon; magasabb
évfolyamokon annak a tanévnek március 31. napjáig, amikor az adott tantárgy tanulását a
tanuló megkezdte. Ha a vizsgálatot ezen időpontoknál később indítják, csatolni kell az iskola
igazgatójának a vizsgálat szükségességével egyetértő nyilatkozatát, melyhez be kell szerezni
a tanuló osztályfőnökének és az adott tantárgyat tanító pedagógusnak a véleményét.
A másik esetben az első évfolyamra felvett tanulót – ha egyéni adottsága, fejlettsége
szükségessé teszi – szintén a szakértői vélemény alapján – mentesítheti az értékelés és
minősítés alól. Ha a tanulót mentesítették az értékelés és minősítés alól, az első évfolyamot
a többi tanulóval azonos osztályban előkészítő évfolyamként végzi és fejezi be (illetve az
előkészítő év a szakértői bizottság véleménye alapján, az első félévet követő hónap utolsó
tanítási napjáig – átváltoztatható egyéni továbbhaladásra. Előkészítő évfolyamra a tanuló
Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola pedagógiai programja

37 / 92

csak egy tanéven keresztül járhat, és csak abban az esetben, ha tanulmányait legkésőbb a
hetedik életévében megkezdte.
Felmentés A tanuló joga, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését
(kiskorú tanuló esetében ehhez a szülő írásbeli nyilatkozata szükséges; amelynek
engedélyezéséről az iskola igazgatója dönt. Erre akkor van lehetőség, ha a tanuló egyéni
adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi; ekkor az
igazgató – a gyakorlati képzés kivételével – a tanulót kérelmére részben vagy egészben
felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól.

9.1.4 Évfolyamismétlés
Ha a tanuló az első évfolyam követelményeinek nem tesz eleget, minősítése „felzárkóztatásra
szorul”, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a
tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok
megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.

9.3 Az SNI tanulók oktatásának módszertani elvei
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elveit a 32/2012.
(X.8.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint alkalmazzuk.Az intézménybe történő
beiratáskor a szakértői vélemény és a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek alapján
az alapító okiratban meghatározottak alapján történik az SNI tanulók integrált oktatása.

10. Egészségnevelési program
Az egészségnevelés tárgya a gyermekek és ifjak pszichoszomatikus egészségét szabályozó
tényezők ismerete.
Célja, hogy ismeret és tevékenységrendszere révén az egészségmegőrző feladatai
eredményesen megvalósuljanak az iskolában.
Az iskola fontos egészségnevelési színtér, de az életmód alakítását az egyéb
környezet pozitív értékeinek együttesével képes eredményesen végezni
(család, egészségügyi hálózat).
Ezen a téren különösen fontos, hogy nevelési hatásrendszerünk a gyermeki
személyiség egészét hassa át. A testi-szomatikus, az értelmi-mentális, a
közösségi-szociális fejlesztő hatások mellett nagy gondot kell fordítanunk az
érzelmi–emocionális megközelítési módokra.
Valamennyi tevékenységünknek szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és
szociális fejlődését. Feladatunk, hogy segítsük azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a
gyerekek egészségi állapotát javítják. Fontos annak szem előtt tartása, hogy az
egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára
tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet
értékként való tiszteletére is nevel.
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A kiemelt fejlesztési feladatok közül elsősorban az énkép-önismeret kialakulását, a testi
és lelki egészség iránti igényt megalapozó magatartás és szemlélet fejlesztését, az aktív
állampolgárságra nevelést, a környezettudatosság kialakítását, a felnőttlét szerepeire való
felkészülést segíti.
A testi és lelki egészségre való nevelés tartalma a NAT-ban:
 Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók
egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével
segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a
kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos
szemléletét és magatartását fejlesztik.
 Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus
élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok , egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Készítsenek
fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az
iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, az utas balesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes
kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak
támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez
vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy
foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a
felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
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10.1. Az egészséges életmódra nevelés keretében kiemelt
feladatunk:


felkészítsük tanulóinkat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek
képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges
életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani,



fejlesszük a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és
segítőkész magatartásukat,



megismertessük a tanulókkal a környezet – elsősorban a háztartás, az
iskola, a közlekedés, a veszélyes anyagok – leggyakoribb, egészséget, testi
épséget veszélyeztető tényezőit,



felkészítsük a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi színtű megelőzésére,
kezelésére,



segítséget, támogatást nyújtsunk a káros függőségekhez vezető szokások
/dohányzás, alkohol – és drogfogyasztás, rossz táplálkozás/ kialakulásának
megelőzésében,



foglalkozzunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, felkészítsük
tanítványainkat a harmonikus családi életre.

10.2. Az egészséges életmódra nevelés iskolai színterei


Tanórai keretek
o Az egészségtan modul órák, a tanévenkénti tíz osztályfőnöki óra és az egyes
tantárgyak témaköreibe illesztve dolgozhatók fel a megfelelő magatartás –
és viselkedésformák kialakításához szükséges ismeretek, fejleszthetők a
jártasságok és készségek.



Tanórán kívüli keretek
o A tanórákhoz szervesen kapcsolódva egészítik ki a tanulók ismereteit,
nyújtanak lehetőséget a szemléletformálásra, magatartások és szokások
tevékenységek keretében való megszilárdítására. Feladatainkat az alábbi
formák programszerű szervezésével igyekszünk megvalósítani.


túrák, kirándulások



sportversenyek és sport szakkörök



mindennapos testmozgás /sportudvar, tornaterem/



tömegsport



serdülőkori programok



fogászati és testápolási programok a témával összefüggő
pályázatokon, versenyeken való részvétel /tanulmányi versenyek:
Mérei Ferenc, Vöröskereszt: elsősegélynyújtó versenyek,
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pályázatok:
szenvedélybetegségek,
gyógymódok/


előadások /szülőknek, gyerekeknek/



akadályversenyek



tanári belső és külső továbbképzések



szűrővizsgálatok

stressz,

természetes

Az utóbbi programok azon a belátáson alapulnak, hogy az egészség az iskolai
környezethez hozzátartozik a pedagógusok megfelelő szemlélete egészséges
életvitele, mentálhigiénés állapota.
Fenti programjainkhoz természetesen szükség van külső kapcsolatokra, az iskolán
kívüli segítő szakemberekkel való együttműködésre:


NETFITegészségnevelési csoportja



rendőrség /balesetmegelőzés, vagyonvédelem, és drogprogram/



drogmegelőzési programokat szervező egyesületek /Kék pont/



Vöröskereszt



Iskolaorvos, védőnők, fogorvos



mentőszolgálat



ÁNTSZ helyi és fővárosi szervezete

10.3. Erőforrások
A résztvevők és a közöttük kialakult együttműködés egészségnevelési munkánk erőforrásai.
Iskolán belüli együttműködés
Tanárok
A tantestület valamennyi tagja érintettnek, érdekeltnek és felelősnek érezze magát,
önmaga és a tanulók egészségének megőrzésében és az egészségfejlesztésben. Fontos
feladatunknak tartjuk, hogy magatartásunk példaértékű legyen a tanulók számára. Azoknak
a kollégáknak, akik most szeretnének bekapcsolódni az iskolai egészségnevelési munkába
a tapasztaltabb vagy a biológia szakos kollégák tanácsokat, javaslatokat adnak.
Tanárok és diákok
Olyan kapcsolat kialakítására törekszünk, hogy diákok őszintén, bátran kérjék ki tanáraink
véleményét, segítségét. A szabadidős programok kialakításában közösen döntsenek.
Szülők
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A tanárok és gyermekeik közvetítésével válnak az iskolai egészségnevelési program
részeseivé. Szülői értekezleten a program alapelveiről, megvalósításáról tájékoztatnak a
tanárok. Fontos, hogy a szülők otthon is megteremthessék az egészséges életmód
lehetőségeit gyermekük számára, ennek érdekében szülői értekezleteken előadásokat
szervezünk.
Intézményen belüli segítők
Célcsoport

Foglalkozás

Témák

1-8. évfolyam

Iskolaorvosok és
védőnők

Kötelező vizsgálatok, szűrések, felvilágosító
foglalkozások

1-8.. évfolyam

Iskolai fogorvos

Szűrések, fogászati kezelések

1-8. évfolyam

Iskolai gyermekvédelmi Jelzett esetekben a segítő intézményekkel
felelős
kapcsolatfelvétel, családlátogatás,
nyilvántartás készítése

1-4. évfolyam

Fejlesztő pedagógus

Tanulói képességvizsgálatok, egyéni
fejlesztés

1-8. évfolyam

Logopédus (kerületi)

Hangképzési zavarok, részképességzavarok
javítása
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Intézményen kívüli együttműködés
Név

Cím

Kapcsolattartó
személy
Felsős
osztályfőnökök,
mk.vezető

Milyen témában
segít?

Egészségesebb
Iskolákért Hálózat
Magyarországi
Egyesület (1994. óta
vagyunk a tagja)

1136 Budapest,
Herzen u. 6.

Pápai Páriz
Egészségnevelési
Országos Egyesület

1138 Budapest
Váci út 174.

Mk. vezető

Kézikönyvek,
tanártovábbképzés

Rendőrkapitányság
XI. ker.

1118 Budapest
Bocskai út

Gyermekvédelmi
felelős, mk. vez.

Bűnmegelőzés,
drogprevenció

10.4. A mindennapos testedzés programja
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a mindennapos
testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg.
A versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói szerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a félévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezet által kiálított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel heti 2 testnevelés óra váltható ki, amennyiben az a tanítási
órák közül az első vagy az utolsó órát érinti.
A heti öt órából legfeljebb heti két óra a NAT Testnevelés és sport műveltségterületében
jelzett sporttevékenységekre, vagy – az iskola lehetőségeinek és felszereltségének
megfelelően – különféle más sporttevékenységekre fordítható. Alsó tagozaton 1.-2.
osztályban jégkorcsolya, 2.-5. osztályban úszás, felső tagozaton 5.-6. évfolyamon judo oktatás
folyik.

10.5. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával
kapcsolatos iskolai terv
10.5.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a
tanulók


ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;



ismerjék

meg

az

élettannal,

anatómiával

kapcsolatos

legfontosabb

alapfogalmakat.


ismerjék fel a vészhelyzeteket;
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tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit;



sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;



ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;



sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

10.5.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos
kiemelt feladatok:


a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel
és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;



a

tanulóknak

bemutatjuk

és

gyakoroltatjuk

velük

elsősegély-nyújtás

alapismereteit;


a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.

10.5.3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos
feladatok megvalósításának elősegítése érdekében


az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal,



tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;



támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel
foglalkozó továbbképzésen.
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10.5.4 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a
következő tevékenységformák szolgálják:


a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:

TANTÁRGY

biológia

kémia

fizika
testnevelés



ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
-

rovarcsípések

-

légúti akadály

-

artériás és ütőeres vérzés

-

komplex újraélesztés

-

mérgezések

-

vegyszer okozta sérülések

-

savmarás

-

égési sérülések

-

forrázás

-

szénmonoxid mérgezés

-

égési sérülések

-

forrázás

-

magasból esés

az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
elsősegély-nyújtási

ismeretek:

teendők

közlekedési

baleset

esetén,

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők
hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos,
védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödiknyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegélynyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
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10.5.5 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli)
foglalkozások:


szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);



minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a
tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával;



évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára.

11. Környezeti nevelési program
A környezeti nevelés átfogja a személyiség kognitív és nem kognitív tartományait, alakítja
az érzelmi viszonyulásokat, értékrendet, megismerési, cselekvési és döntési képességet
fejleszt, az embert együttműködésre, altruizmusra és életvitelének tudatos hangolására
teszi képessé, beleértve az önkorlátozást is. Felismerteti az élet különleges jelentőségét, a
személyes felelősséget a természet és a környezet fenntarthatósága szempontjából.
A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, amely a családi neveléssel kezdődik, a
legelső, korai családi hatások erőteljes bevésődésével, átfogja az egyénné válás, a
személyiséggé válás folyamatát, és a felnőttkor, az öregkor éveiben is elősegíti a
környezettudatos életvitel korrekcióit, megnyilvánulásait.
A családok környezetkultúrája és életvitelük, a mindennapok eseményei előre
meghatározzák gyermekeik környezeti attitűdjeit, szokásaik körvonalait. A környezeti
nevelés az intézményes nevelési helyzetekben – így az iskolában is – nem korlátozódhat
előre meghatározott ídőkeretekbe, hanem egészlegesen tölti ki az intézményes nevelés
teljes idősávját : mintegy állandóan és mindenkori folyamatossággal jelenlévő
hatásegyüttesként érvényesül.
Az intézményes nevelésben a környezeti nevelés megtervezett pedagógiai folyamat,
amely a társadalom és a természet fenntarthatósága céljából elősegiti és erősiti az emberek
környezettudatos magatartását, életvitelét.
A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást,
amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik
kreatív, probléma megoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és
a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak
egyéni vagy közös tetteikben.
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Ebből adódnak a környezeti nevelés iskolai céljai:


a természettudományos gondolkodásmód fejlesztése



a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerése és elemi
színtű értékelése



a természet ember alkotta értékeinek felismerése és megőrzése



a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelezettségeik vállalása, jogaik
gyakorlása



a környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten való gyakorlása .

Pedagógiai munkánkban környezetünk megismerésének és megóvásának igényét
tudatosan alakítjuk tanulóinkban. A környezet védelmére és fejlesztésére, okos és
mértéktartó felhasználására neveljük tanulóinkat.
A környezetvédelmi nevelés kiemelten szolgálja az alábbi kulcskompetenciák fejlesztését:
 szociális és állampolgári kompetencia
 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
 természettudományos kompetencia.
A kiemelt fejlesztési feladatok közül elsősorban az aktív állampolgárságra nevelést, a
környezettudatosság kialakítását, az európai azonosságtudat kialakítását, a felnőttlét
szerepeire való felkészülést segíti.
A környezettudatosságra nevelés tartalma a NAT-ban:






A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő
nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek
segítségével tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan
gondolkodnak, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és
a gazdaság területén, és felelősséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért.
Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé
válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és
megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt.
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A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági
modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk
megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a
környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.

11.1. Általános célok
Hosszú távú céljaink
-

-

Törekszünk arra, hogy működésünk során tanulóinkban kialkuljon a környezettudatos
magatartás és környezetért felelős ember váljék belőlük.
- Diákjaink számára olyan oktatást biztosítunk, amelyben a szakmai képzésen kívül
hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód.
- Megalapozzuk az embert, a természetet, az épített társadalmi környezetet tisztelő
érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi szokásrendszert.
Ennek érdekében tanítványainkban ki kell alakítani, meg kell ismertetni:
- A fenntartható fejlődést, elősegíteni annak felismerését, hogy a gazdasági, társadalmi
és ökológiai jelenségek kölcsönösen függenek egymástól
- Felnövekvő nemzedék felelősségét az élő természet fennmaradásáért, és a
társadalmak fenntarthatóságáért.
- Az élet tiszteletét és szeretetét
- Az élő és élettelen környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget,
értékrendszert és elkötelezettséget
- Mértékletes fogyasztást, a környezetkímélő, takarékos magatartást
- Globális összefüggések megértését
- Egészséges életmód igényét és az ehhez vezető technikákat, módszereket
Az egész életen át tartó tanulást
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Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok
Rövid távú célok
1.
A környezeti nevelés az
oktatás és nevelés
valamennyi területén
jelenjen meg
2.
A tantestület tagjainak
megnyerése a környezeti
nevelési munkához
3.
Hagyományaink ápolása
Színvonalas ünnepélyek,
programok, rendezvények
szervezése
4.
Az iskolánk állapotának,
szépségének megőrzése,
tisztaságának javítása,
takarékoskodás a vízzel,
villannyal

5.
Szelektív hulladékgyűjtés

6.
Tanulók fejlesztése

7.
Erősítsük a tantárgyközi
kapcsolatokat, hogy a
tanulók egységben lássák
az egy témához tartozó
ismereteket

Feladatok

Sikerkritériumok

A helyi tanterv, a tanmenetek
tartalmazzák a feladatokat és
módszereket

Átdolgozott tanmenetek
Változatosabb környezeti
nevelést segítő módszerek

Továbbképzések szervezése,
környezeti nevelés
módszereinek bemutatása

Egyre több kolléga vegyen
részt a programokon
Példamutató magatartás

Föld napja, madarak és fák
napja, Víz világnapja

Minél több tanuló, szülő
aktív részvétele, kutató
munkája, szülők, civil
szervezetek segítségével

Tisztasági verseny
Osztálytermek, folyosók ízléses
dekorációja
Diákügyelet szervezése,
Zöld faliújság működtetése,
virágok gondozása

Minden diák felelősséggel
elvégzi hetesi munkáját
Ügyeletes tanárok elvégzik
feladatukat
Utolsó óra után tiszta
termek
Megvalósul a vízzel,
árammal való
takarékoskodás

Papírgyűjtés évente két
alkalommal. Elemgyűjtés a
kialakított szokásoknak
megfelelően.
Szakköri munka,
Versenyekre való felkészítés.
Pályázatok írása.
Tanórán kívüli szakórák
szervezése (Állatkerti órák,
múzeumi órák,, , könyvtári
órák)
Iskolaújságban megjelenő hírek

Minden évben emelkedő
mennyiség

Multimédiás módszerek,
önálló kutatómunka,
kísérletek
Iskolai könyvtár fejlesztése
Egyre több gyerek kap
feladatot, szép eredmények
elérése a versenyeken
Pályázatokon egyre többen
vesznek részt.

Komplex vetélkedők
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11.2. A környezeti nevelés színterei


Tanórai keretek
Helyi tantervünkben a tantárgyak nyújtotta lehetőségek teljeskörű
kihasználására törekedtünk. Kiemelt helyet kapnak a mindennapi élettel
kapcsolatos hasznos vonatkozások. Az élményszerű tanítás érdekében a
hagyományos szemléltetés mellett a tanórákon helyet kapnak az audiovizuális és
informatikai lehetőségek is.



Tanórán kívüli keretek
A napközi otthonban kiemelt nevelési terület a környezeti nevelés.

11.3. Fogyasztóvédelem
A fejlett társadalmakban a gazdaság a fogyasztási igények (többnyire mesterséges)
generálásával a számára profitot hozó termelés növekedését kívánja biztosítani. A
vállalkozások gazdagodása érdekében gerjesztett mértéktelen fogyasztás miatt több
ponton láthatóan megbillent a természet egyensúlya. A további romlás megállításában
fontos feladat hárul az aktív környezet- és egészségvédelemre. Az ügyes
reklámfogásoknak kiszolgáltatott fogyasztók valós, hosszú távon érvényes érdekei nem
a gazdaság, hanem a környezet- és egészségvédelem érdekeivel esnek egybe.
Környezetünk és egészségünk megvédése csak a tudatos és önmérséklő fogyasztói
magatartás kialakításával lehetséges. A tudatos fogyasztói magatartás alapja a
fogyasztáshoz kapcsolódó folyamatok és jogok legalaposabb ismerete.
Az ENSZ Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmánya szerint a fogyasztónak joga van:
-

az alapvető szükségletekhez (olyan fogyasztási cikkekhez, amelyek a túlélést
biztosítják),
a biztonsághoz (az életre és egészségre veszélyes árucikkek és szolgáltatások elleni
védelem joga),
a tájékoztatáshoz (a tisztességtelen és félrevezető hirdetés elleni védelemhez való
jog),
a választáshoz (versenyképes fogyasztási cikkekhez való jog, a megfelelő minőség
biztosításával),
a képviselethez (a fogyasztói érdekek érvényesítéséhez való jog a kormányzatipolitikai tervezésben),
a kártérítéshez (rossz minőségű fogyasztási cikkek, szolgáltatások
ellentételezéséhez való jog),
fogyasztói oktatáshoz (tájékozott fogyasztóvá váláshoz szükséges tudás
megszerzéséhez való jog),
az egészséges környezethez (méltóságot biztosító, félelem- és veszélymentes
környezethez való jog).

Célok
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A környezet- és egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó fogyasztóvédelem célja
szó szerint a fogyasztó védelme. „Védeni kell ugyanis a fogyasztókat azoktól, akik
megsértik a jogaikat; akik a fogyasztóra, a felhasználóra, annak életére, egészségére
veszélyes termékeket hoznak forgalomba; akik a kereskedelem szabályait megkerülve
kívánnak a piacon érvényesülni. Védeni szükséges továbbá a fogyasztót mindazon
marketing- és reklámfogásoktól, amelyek lényeges társadalmi vagy egészségvédelmi
érdekeket hagynak figyelmen kívül. De védelemre szorul a fogyasztó saját
tájékozatlanságától, a kellő információk hiányában hozott döntésektől, ezek
következményeitől is. A fogyasztóvédelem intézményrendszerének lényeges feladata a
fogyasztókat sajnálatosan ért joghátrányból keletkezett érdeksérelem kiküszöbölése, a
fogyasztói jogok érvényesítése, kikényszerítése, és nem utolsó sorban a szükséges
szankcionálás is”. Tehát a hazai fogyasztóvédelem jelenlegi fő céljait a következőkben
foglalhatjuk össze:
- a fogyasztó életének, egészségének és biztonságának megvédése,
- a fogyasztó vagyoni érdekeinek védelme,
- a fogyasztó megfelelő tájékoztatása, oktatása,
- a fogyasztói jogok hatékony érvényesítése.
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai nevelés célja, hogy felhívja a tanulók
figyelmét a fogyasztás visszásságaira, a fogyasztóvédelem törekvéseire, és segítse a
tudatos fogyasztói magatartás kialakítását.
A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében már kisiskolás kortól –
osztályfőnöki órán, szakórákon, iskolai kiránduláson, erdei iskolában, szabadidős
rendezvényeken stb. – hangsúlyosan foglalkozni kell a média hatásával, a reklámok
szerepével az élelmiszerek és tisztálkodási szerek közötti választások esetében. Minél
korábban mutassuk be a tanulóknak a reklámok hatásmechanizmusát: Kinek és miről szól
a reklám, kik szerepelnek benne, mi az üzenete, milyen eszközöket használ a
megnyeréshez, illetve hol és miben rejlik a csapda? Mi a fogyasztás valódi (ökológiai,
szociológiai) ára?
9-10 éves korban már azt is tudatosítani lehet, „mennyiben befolyásolják az
érzelmek, a családi kapcsolatok és az egyéni értékek” az egészségügyi információk
meghallgatását, az egyes fogyasztási termékek, szolgáltatások kiválasztását.
Osztályfőnöki, technika és életvitel, testnevelés, fizika és kémia órán meg kell
ismerkedni azokkal a biztonsági előírásokkal, amelyekre minden elektromos eszköz,
kémia szert tartalmazó termék, gyógyszer vásárlása esetén tekintettel kell lenni. Fel kell
hívni a figyelmet az érték-ár arányra, a termékek minőség és felhasználhatóság szerinti
szavatossági idejére.
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12. Tanórán kívüli foglalkozások
12.1. Szabadidő
A szabadidős tevékenységek szervezése összhangban van az iskola ének-zene oktatásával,
magyar nyelv és irodalom tanításával, a kitűzött nevelési célokkal.
Iskolánk szabadidős tevékenysége az alábbi területeken valósul meg:
– játéktevékenység irányítása
– dráma, tánc, bábjáték
– színházi nevelés, múzeumlátogatás
– színjátszás
–vetélkedő, ki,mit tud?
– szakkörök, tanfolyamok
– napközis programok
– könyvtár
– DÖK által szervezett programok
– sportprogramok
Olyan programokat kell nyújtanunk (közösen tervezni, szervezni), amelyen a gyermek
érdeklődésére, adottságaira, képességeire épülve sokoldalúan, érdekesen, komplexen
fejleszti őket. Szabadidős tevékenységünk terveiben egyszerre van jelen az
ismeretterjesztés, az irodalmi anyag, a zene, a képzőművészet, a mozgás, a játék, a
manuális tevékenység.
 Szeretnénk, ha tanítványainkból színházba, hangversenyre járó közönség válna,
ezért rendszeresen szervezünk színházlátogatást. Figyelemmel kísérjük a budapesti
színházak műsorát, valamint a vidéki vendégjátékokat is. Több színház
szervezőirodájával állandó kapcsolatunk van.
 Gyermekeink a színjátszás területén is kipróbálhatják magukat, tanfolyamon részt
vehetnek. A diákszínpad minden évben műsorára tűz egy zenés darabot, amelyet
Ádám Jenő Napon mutat be.
Ezekenek a tevékenységeknek a nevelő-oktató munkába való beépítésével nem titkolt
szándékunk, hogy segítsen oldani az oktatás, illetve az iskolahasználók eredménycentrikus,
osztályközpontú iskola-szemléletét.
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12.2. Napközi
A napközi otthonban a gyerekek pedagógusok segítségével mélyítik el, és egészítik ki a
tananyagot, és az irányított foglalkozásokon a hasznos és aktív szabadidő eltöltésére
kapnak útmutatatást.
A napközi otthon változatos progjamjaival a legszélesebb lehetőséget nyújtja a gyerekek
számára úgy a szociális kompetencia, mint a személyközi és az állampolgári kompetencia
területén is. E területen a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően gyakorolhatják a
konfliktusmegoldást, a csoportban való tevékenységeket, a szabályok alkotását és azok
betartását.
Ennek megfelelően


a napközi otthon – az iskoal Pedagógiai Programjával összhangban biztosítja a
tanulók tanórán kívüli gondozását, ellátását



a család és az óvodai eredményeikre építve segíti, kiegészíti, bővíti az iskola
tanórai keretben folyó oktató-nevelő munkáját



a napközi otthon az iskola többi nevelési formájával arra törekszik, hogy a
tanulók olyan személyiséggé váljanak, akik,
o a kor tudományos eredményein alapuló ismeretekkel, és ezzel együtt
alkotó és kritikus gondolkodással rendelkezzenek.
o az erkölcsi értékeket fontosnak tartják
o élet-igenlőek
o a másik ember személyiségét elfogadni képesek
o a saját és társaik munkáját , eredményeit megbecsülik
o együttműködésre, felelős és önálló feladatvégzésre képesek
o szellemi értékeiket testi edzettséggel párosítják
o konfliktusok feloldására képesek







o szeretik családjukat, hazájukat.
a tanulmányi és szabadidős foglalkozások során a tanulók egyéni képességeik szerint sokoldalúan fejlődhetnek.
Gyakorolják, elmélyítik, megszilárdítják a tanórákon elsajátítottakat, elkészítik házi feladataikat.
Megismerkednek a hatékony tanulási módszerekkel, technikákkal, megtanulnak önállóan
tanulni.
A foglalkozások során olyan új ismeretekkel gazdagodnak, amelyek a tanórai keretekbe
nem férnek bele, így a napköziben az ismeretanyag bővítésére is mód nyílik.
A változatos tevékenységek során a tanulók intelligenciája értelmi, akarati és érzelmi téren egyaránt fejlődik.
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A különböző foglalkozástípusok a gyerekek testi és lelki egészségének megteremtését,
megőrzését szolgálják, lehetővé téve a pihenést, regenerálódást, a sokszínű társas életet,
az életkornak megfelelő mozgást, játékot, az örömmel végzett szellemi és manuális alkotómunkát, a sikerélményhez jutást.



A tanulási idő keretein belül a gyerekek megtanulják, hogyan sajátíthatják el a különböző
tanulási technikákat (helyes sorrend, időbeosztás…). A napköziben lehetőségünk van a
lemaradó tanulók felzárkóztatására illetve a tehetséggondozásra. Így önállóságuk,
önellenőrzésük folyamatosan fejlődik ezáltal.



A napközis foglalkozások keretein belül nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek
szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló tevékenységekre, koordináljuk délutáni
elfoglaltságaikat (pl.: szakkörök, sportkör, zenetanulás).



Az iskola kivételes adottságú udvara (rekortán burkolattal ellátott játszótér és focipálya,
kosárlabdapálya, tanösvény) nagyszerű lehetőséget nyújt a szabadidő egészséges és
hasznos eltöltésére.
A napközi fontos helyszíne a személyiségfejlesztésnek, közösségépítésnek. Ezért is fontos
az együttmunkálkodás a különböző foglalkozásokon, rendezvényeken. Az éves
munkatervünkben foglaltak szerint évente többször tartunk hagyományőrző csoportközi
kézműves foglalkozásokat, illetve „köbölös” rendezvényeket, mint például a
„Hagymácska ünnepe”, ahol a gyerekek fogadalmat tesznek egy kis ünnepi műsor
keretében a természet megóvására, ápolására. Ezután iskolánk gyönyörű kertjében
virághagymákat ültetnek. Munkájuk gyümölcsét, kertünk virágba borulását is
megünnepeljük „Ébredő tavasz” címmel áprilisban.



Célunk elősegíteni, hogy a tanulók legyenek képesek:
o
o
o
o

az önálló tanulásra,
az egész életen át végzett önművelésre,
a tantervi követelmények elsajátítására,
a tanult ismeretek önálló alkalmazására, - a tanulás motívumainak és technikájának állandó fejlesztésére, - az egyéni érdeklődés és képességek formálására,
o a tehetség kibontakoztatására.
Alapvető elvárás, hogy a napközis csoport nevelője:
o
o
o
o
o
o

ismerje és vegye figyelembe a tantervei követelményeket,
folyamatosan tartsa a kapcsolatot a gyermekeket tanító pedagógusokkal,
ismerje a gyermekek képességeit, tanulási módszereit,
ismerje csoportjának fejlettségi színvonalát,
biztosítson elegendő időt a felkészülésre,
úgy nyújtson segítséget a házi feladatok elkészítéséhez, hogy ne akadályozza az
önállóság fejlődését,
o gondoskodjék a gyenge tanulmányi eredményű tanulókkal való egyéni differenciált foglalkozásról, a hátránnyal indulók felzárkóztatásáról,
o A tanulót szoktassa a rendelkezésre álló idő hatékony kihasználására.
A csoportért felelős pedagógusok naponta megtervezik és ellenőrzik a tanulási folyamatot. Cél,
hogy a tanulási időben a gyerekek valamennyi iskolai feladatukat elkészítsék.
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az egyedi program szerint szervezett, az iskolánk napközis nevelői által összeállított
komplex tevékenységrendszer a következő, főbb kulcskompetenciák kialakulását segítik
tanítványainknál:
o egészséges életmód, helyes életvezetési képesség,
o a konstruktív együttműködés képessége,
o lényegkiemelő képesség,
o hatékony problémamegoldó képesség,
o sikeres kommunikációs képesség,
o gazdag kifejező képesség,
o a gyors és felelős, az adott helyzetnek megfelelő döntés képessége,
o szabálykövető képesség,
o a kritikai, valamint komplex információkezelés képessége,
o viselkedéskultúra, önfegyelem,
o a tanulók munkafegyelmének és kötelességtudatának segítése
o önálló tanulásra nevelés.

A napköziotthoni nevelőmunka meghatározó céljai, feladatai:


gyermekközpontú nevelés



egészséges életmódra nevelés, higiénés szokások kialakítása



példaadás, erkölcsi, emberi értékekre nevelés



kellemes, bizalmas, barátságos, az ottohonihoz hasonló légkör megteremtése,
környezetük alakítása a tanulók közreműködésével

 Viselkedéskultúra, önfegyelem, kultúrált beszéd, étkezési kultúra fejlesztése.
 Tanóra nyugodt légkörének megteremtése és fenntartása.
 A tanulók munkafegyelmének és kötelességtudatának segítése, tanulmányi
fegyelem megszilárdítása.
 Önálló tanulásra nevelés.
 Tanulók szabadidejének kultúrált eltöltése.
Napközis munka hagyományainak ápolása tartalmas programok szervezésével.
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Személyiségfejlesztés
 Színes, sokoldalú napközisélet, tanulás, játék, munka együttes biztosítása.
 Tanulók önismeretének,
készségének fejlesztése.

önfegyelmének,

együttműködési,

empátiás

 Az iskolához való pozitív viszony kialakítása, meleg érzelemgazdag légkör
megteremtése.
 A tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztése áll a
középpontban.
 Ének-zenei nevelés: mélyreható személyiségfejlesztő hatása van, emlékezet,
figyelem, motiváció, kreativitás területén, esztétikai érzékük formálása.
 Néphagyományok megőrzés, ápolása.
Közösségfejlesztés
 A a tanulók legyenek képesek maguk és a társadalmi, természeti, technikai
környezetük megismerésére, kultúrkörnyezetükbe történő beilleszkedésre.
 Legyenek nyitottak, megértőek a különböző szokások, életmódok, vallások,
másság iránt, tartsák tiszteletben ezeket.
 Ápolják a napközi eddigi hagyományait, alakítsanak ki új hagyományokat.
(Napközis kiállítás, karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves
foglalkozások tartása, egészség-nap, mesterségek ünnepe.)
 Tanulók vegyenek részt a tanórán kívüli tevékenységekben:
– kutúrális, zenei, manuális, kézműves, sport, képességfejlesztő és
közösségfejlesztő játékok.
Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
 Tehetséges tanulók felismerése, fejlesztése differenciált feladatokkal napközis
tanórán.
 Műveltségi vetélkedők, sportversenyek szervezése a tehetséges tanulók
fejlesztésére.
 Tanórán kívüli tevékenységek szervezése, melyek elősegítik az önálló,
alkotókész tanulók nevelését.
 Önálló tanulásra nevelés : problémamegodó képességük, kreativitásuk,
alkotóképességük, együttműködő, alkalmazkodó képesség fejlesztése.
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13. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke (a
mellékletben szerepel)
14. A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái,
továbbfejlesztésének lehetőségei
A köznevelésről szóló törvény szerint a nevelési programnak tartalmaznia kell a szülő,
tanuló és pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, melyeket elsősorban a közös pedagógiai feladatokra kell építeni. Ennek megfelelően elsősorban azokat a kérdéseket kell rendeznie, hogy milyen módon működhet
közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát, illetőleg az iskola milyen
módon és formában nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes neveléséhez.
Fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkba érkező óvodás gyerekeket úgy fogadjuk, hogy
a környék óvodáival kapcsolatunk van, részt veszünk a nagycsoportos szülői
értekezleteken, tájékoztatjuk az óvónőket és a szülőket pedagógiai programunkról.
Az első osztályos beiratkozás előtt nyílt napot rendezünk, amely lehetőséget ad az
ismerkedésre, beiratkozás után szülői értekezletet tartunk, ahol a leendő
osztályfőnök ismerteti a tudnivalókat.
Az alapfokú nevelés alapozó jellegű, a családi és óvodai nevelés eredményeire épül.
A családdal való együttműködésre törekedni kell, ki kell építeni a gyermekek
egészséges testi, lelki és szellemi fejlesztésének feltételrendszerét – mindezt
tapintattal és az együttműködés szándékával.
Az iskolánkban működő Iskolaszékre minden tekintetben támaszkodunk.
Munkájukról nyílt Iskolaszéki értekezleten tájékoztatják az érdeklődőket.
Az írásbeli kapcsolat módjai:


Üzenőfüzet, tájékoztató füzet (a folyamatos tájékoztatást biztosítani)



Évkönyv (ötévente)



Faliújság (alkalomszerűen)



Iskolai hirdetőtáblák



Iskolánk honlapja (www.adamjeno.hu)
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Személyes találkozás lehetőségei:


Szülői értekezlet (szeptemberben és februárban)



Fogadóóra, egyéni beszélgetések (október, november, január, március,
április)



Nyílt iskolaszéki ülés (évente 1 – 2 alkalommal)



Nyílt órák (osztályonként változó számú)



Köböl-piknik



Ádám Jenő Nap (decemberben)



Beiskolázás (szülői értekezlet + egyéni beszélgetések)



Diákönkormányzati rendezvények



Sportrendezvények



Kirándulások



Szabadidős programok



Nyári programok (táborok)



Farsangi rendezvények (gyerek)



Jótékonysági rendezvények (szükség szerint)



Ballagás

Fontos, hogy a szülők tájékozottak legyenek az iskolai szokásokról, hagyományokról,
az iskola házirendjéről, a pedagógiai program őket érintő kérdéseiről.
Vegyenek részt aktívan a szervezési feladatokban és az iskolai programokon.
Nyújtsanak segítséget a nevelési problémák megoldásában. Ha szükséges rendezzünk
fórumot a szülők számára, ahol feltehetik az őket foglalkoztató kérdéseket, bővebb
információt kaphatnak az iskola életéről. Ha igény van rá meghívunk az adott
témában előadót, szakértőt. Iskolánk nyitott az új kezdeményezésekre,
alkalmazkodik a társadalomban végbemenő változásokhoz. Hisszük, hogy a közös
élmények erősítik egy közösség összetartó erejét.

14.1 Szülői választmány, Iskolaszék
Az iskolaszékkel való együttmüködés szervezése az igazgató feladata. Az iskola
igazgatója és az iskolaszék képviselője az együttműködés tartalmát és formáját az
éves iskolai munkatervben, illetve az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével
állapítja meg.
Az iskolaszék és a nevelőtestület közötti információáramlásról az igazgató, illetve az
iskolaszékbe delegált nevelőtestületi tagok gondoskodnak.
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A szülői munkaközösség iskolaszintű képviselőivel az iskola igazgatója tart
kapcsolatot.
A köznevelési törvény 73. §- a rendelkezik a szülők közösségéről. Ennek alapján
iskolánkban a szülői munkaközösség egyetértési jogot gyakorol a szakkörök
meghatározásában, a kirándulások szervezésében, minden anyagi terhet jelentő
feladat elhatározásában.
A szülői munkaközösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről.
Az intézményi szülői munkaközösség részére az iskola igazgatója tanévenként 2
alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.
Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot.
A szülői munkaközösség részére biztosított jogok:
Véleményezési joga van


a működési szabályzatban a szülőket is érintő rendelkezéseiben



a Házirend megállapításában



a szülőket anyagilag is érintő ügyekben



a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában



az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában.

Az iskola működésén belül a szülőknek egyetértési joguk van:


a tankönyv választásában



az éves szünetek rendjében



a táborozás helyében és idejében



a kirándulások szervezésében.
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14.2. Diákönkormányzat
A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti
kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges
feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), az
iskolai SZMSZ szabályozza, a következők szerint.
Tanulóinknak a Gyermeki Jogok Egyezménye, a Köznevelési törvény, az SzMSz és a
Házirend által bíztosított joguk és kötelességük az iskola életét alakítani. Ennek szervezeti
kerete a Diákönkormányzat, amely működése révén egyben a jogállamban használatos
állampolgári technikák gyakorlásának is színtere.
A közösségi nevelés szempontjából is kiemelt jelentősége van a DÖK működésének.
Fontos szintere ez a szokások, értékek, példaképek formálásának. Az iskola arculatának
megteremtésében elengedhetetlen a tevékenységük.
Alapszabály:
 A Köböl-DÖK a diákok és a diákokért tenni akaró pedagógusok közössége.
 A Köböl-DÖK mindenkor tagjainak álláspontját és érdekeit képviseli.
Az iskola diákönkormányzati munkájának célja:
 Az osztály DÖK képviselők választása során megtapasztalhatják a demokráciát.
 A DÖK képviselők megismerkednek a gyekorlatban a demokrácia alkotóival:
véleményezési, döntési, beleszólási jog alkalmazásával.
 Bekapcsolódhatnak a döntéshozatali és döntéselőkészítő munkába, majd
megtapasztalják döntéseik hatását és a közösséggel való elfogadtatás
problémáit.
 A tanulók saját maguk megteremthetik a “helyi politizálás” feltételeit.
 Meg kell teremteni a diákok számára a közéletben való részvétel minden
feltételét.
 A DÖK mindenkor védi a diákság jogait, képviseli érdekeit.
 Együtt- egymásért gondolkodó és tevékenykedő közösség megteremtése,
hagyományok tisztelete és ápolása.
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10.2.1 A diákönkormányzat tevékenységének tervezése
Szervezeti felépítés:
Minden tanuló választott képviselő (2 fő ODB) útján képviselteti magát az IDB-ben.
Az IDB vezetőjét az IDB tagok maguk közül választják meg.
 IDB gyűlés (havonta).
 Évfolyamgyűlés (félévente).
 Állandó bizottságok.
 Legtöbb döntéshozatali fórum évente legalább 1 gyűlést tart.
A DÖK éves munkaterv alapján dolgozik, melyet a DÖK gyűlés hagy jóvá, minden
tanuló választó és választható a DÖK tisztségekre.
Állandó bizottságok:
 Ügyelet
 Iskolaújság, iskolarádió
 Kulturális
 Gazdasági
 Sport
 Dekoráció
 Szabadidő szervező
Egy-egy pedagógus segíti a munkát.
A DÖK állandó programjai:
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a diákok jogainak tiszteletben tartására,
érdekeinek képviseletére. Igyekszünk lehetőséget teremteni a kultúrált szabadidő
eltöltésére. A DÖK munkája ezen alapul. Minden programot e szellemben szervezünk.
 ODB tagok megválasztása fontos a demokrácia gyakorlati tapasztalásához.
 IDB gyűlés: munkaterv megbeszélése, elfogadása, melyen véleményezési,
egyetértési jogukat gyakorolhatják.
 Papírgyűjtés és más források a DÖK pénztárának gazdagítása céljából, a
befolyt összeg felhasználásáról közösen döntünk.
 DÖK gyűlések: havi programok megbeszélése.
 Megemlékezés az aradi vértanukról DÖK szervezésben: fontosnak tartjuk a
hazafias nevelést.
 Faliújság versenyek: téma október 6., tanulóink szépítik környezetüket.
 Magatartásverseny: fontos nevelési célja, hogy a közösséget együtt értékeljük,
mindenkinek tennie kell a jó eredményért.
Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola pedagógiai programja

61 / 92

 Október 23. megemlékezés: faliújság, nemzeti ünnepeink fontosságát
hangsúlyozzuk.
 Versenyek meghirdetése: amelyeken mindenki részt vehet.
 Diákok öntevékeny programszervezése (például Nosztalgia táncest: különböző
korok évek dalaival, kultúrált szórakozás, pedagógus napi köszöntés).
 Évfolyamgyűlések: a tanulói véleménynyilvánítási jog közvetlen biztosítására,
melyen részt vesznek az egyes évfolyamok, iskolavezetés, osztályfőnökök,
DÖK segítő tanár.
 DÖK gyűlés az alsó- és a felsőtagozat részére: mindenkit, aki tett az iskoláért,
megjutalmazunk.
 Mikulás-nap: közös iskolai ünneplés, a közös ünnep örömét erősítjük.
 Ádám Jenő Nap: Iskolánk névadójának méltó megünneplése.
 Luca napi vásár és ajándékkészítés. Karácsonyi ünneplés, teremdekorációs
verseny.
 Teremtisztasági verseny: fontos, hogy tanulóink tegyenek környezetükért.
 Alsós – felsős farsang: hercegi pár megválasztása.
 Valentin-nap.
 Március 15. ünnepély, faliújságverseny.
 Világnapok szervezésének segítése (FÖLd napja, Víz világnapja, Színházi
világnap)
 Környezetvédelmi nap: a Föld napja.
 Egészségnap: egészséges életmódra nevelés, pedagógiai programunk egyik
alapkitétele.
 Gyermeknapi iskolanap: Köböl-nap – sportnap.
 Tagozatonként: egész éves munka értékelése, eredményhirdetés.
 Iskolaszék által szervezett programok aktív segítése (KÖBÖL-piknik)
 Alsó tagozatos osztályfőnökök munkájának segítése (füzetvezetési verseny,
szorgalmi verseny, udvariassági verseny – tanév végi értékeléssel)
A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételket (helyiségeket,
berendezéseket használatra, a költségvetési támogatást) az iskola az Iskolaszék
alapítványával közössen biztosítja.
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15. Az iskolai hagyományok rendszere
 Az iskola oktatási struktúrájának hagyománya: a közel 30 éve működő énekzenetagozat megtartása, valamint a német, illetve az angol nyelvoktatás fenntartása.
 Az iskola egészét átfogó hagyományok rendszere a tanulók tevékenységében is
megjelenik. A hagyományok ápolása hozzájárul a tartalmas élet kialakításához,
a közösségben a társas kapcsolatok elmélyítéséhez, az iskolához való kötődés
erősítéséhez. Így hagyományt teremtettünk és folytatunk:
 a házi tanulmányi versenyekkel és vetélkedőkkel,
 kiállításokat szervezünk a tanulók rajzaiból, technika órákon, szakkörökön
született alkotásaikból, gyűjtőmunkáikból,
 nyílt órákon mutatkozunk be a jövendő kisiskolásoknak és szüleiknek, kiállítással, köszöntő műsorral,
 óvodások látogatnak minket az első osztályban,
 megtartjuk a szép füzetek versenyét az alsó tagozaton,
 hagyományosak az iskolai sport- és ügyességi versenyek,
 a felsős tanulók rendszeres kapu- és folyosóügyeleti feladatokat látnak el, ez
a feladatvégzés jutalomként nyerhető el,
 minden évben megrendezzük az Ádám Jenő Iskolanapot,
 minden évben kétszer megrendezzük a Köböl-pikniket
 kapcsolatot tartunk a névadónkról elnevezett iskolákkal és kórusokkal,
 Mikulás, Karácsony, farsangi karnevál megünneplése - rendszeresen visszatérő programok,
 egészségnap, mentálhigiénés felvilágosítás biztos pontja az éves munkának,
 az évfolyamgyűlések, DÖK - gyűlések rendszeres rendezvényei a diákönkormányzati munkának,
 az osztályok saját keretben kirándulást, színházlátogatást, klubdélutánt szerveznek,
 hagyományosak a nyári táborok, a külföldi nyelvi- és sítáborok,
 az iskolai ünnepélyek tanévnyitó- és záró ünnepély, az állami ünnepekre való
emlékezés, a ballagás színvonalas eseményei az iskolai életnek,
 megemlékezünk az aradi vértanúk napjáról, a kultúra napjáról és anyák napjáról.
 megemlékezés a diktatúrák áldozatairól
 megemlékezés a holocaust áldozatairól
 megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról.

 Az iskola hagyományai a jutalmazási tradíciókban is megjelennek:
 tanulóink tanév közben szóbeli és írásbeli dicséreteket kapnak,
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 a közösség előtt elhangzó dicséreteket, jutalmakat DÖK gyűlésen adjuk át,
 szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséretben részesülhetnek,
 tárgyjutalmakat vehetnek át,
 a DÖK egész éves versenyében az első helyet szerzett osztály jutalom kirándulásra indul,
 ballagáskor a nyolc év alatt kiemelkedő teljesítményű diákoknak Köböl oklevelet nyújtunk át,
 az évzárón kapják meg tanulóink a kiemelkedő tanulmányi munkáért, szorgalomért, példamutató magatartásért, a közösségért végzett munkáért, a tanulmányi- és sportversenyekben elért eredményükért az elismerést.
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IV. TANTÁRGYI RENDSZEREK
Munkaközösségeink egyöntetű véleménye alapján a NAT ismeretanyagát tantárgyi rendszerben
kívánjuk feldolgozni.
A NAT műveltségi területeit a hagyományos tantárgyak keretei között oktatjuk e tantárgyakba
integrálva az új műveltségi tartalmakat is.
A NAT meghatározója a fejlesztésközpontúság, a készség- és képességfejlesztés követelményei
az adaptált tantervekben megtalálhatók.

1. Óraszámok és egyéb szabályozók.
1.1 Kerettanterv választása:
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az
alábbi kerettantervekre épül:
A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”,
valamint
2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”.

1.2 Tantárgyi rendszer.
Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv: Angol nyelv
Élő idegen nyelv: Német nyelv
Matematika
Történelem és állampolgári ismeretek
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-Zene
Rajz
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Informatika
Technika és életvitel
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Etika/Hit- és erkölcstan


Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai
és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott
kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek
által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven
százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben
szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a
tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.



A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával
az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson:
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Melyik tantárgy óraszáma
ÉVFOLYAM

lett megnövelve a szabadon
tervezhető

órák

óraszámából?



Hány órával lett megnövelve
a szabadon tervezhető órák
óraszámából?

1. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1,5 óra

1. évfolyam

Matematika

0,5 óra

2. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1,5 óra

2. évfolyam

Matematika

0,5 óra

3. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

3. évfolyam

Idegen nyelv

2 óra

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

4. évfolyam

Matematika

1 óra

4. évfolyam

Idegen nyelv

1 óra

5. évfolyam

Matematika

0,5 óra

5. évfolyam

Informatika

1 óra

5. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

0,5 óra

6. évfolyam

Matematika

1,5 óra

6. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

0,5 óra

6. évfolyam

Idegen nyelv

1 óra

7. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

7. évfolyam

Matematika

1 óra

7. évfolyam

Idegen nyelv

1 óra

8. évfolyam

Matematika

1,5 óra

8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

0,5 óra

8. évfolyam

Technika

1 óra

Az emelt színtű ének-zene oktatásra az 1-4 évfolyamon heti 4 óra áll rendelkezésre, az 5-8.
évfolyamon heti 4 óra áll rendelkezésre. Az órakeret megvalósítása fenntartó általi többlet
forrásigény mozgósítását feltételez. Az ének-zene oktatás a korábbábbi pedagógiai
programban leírt célkitűzések és feladatok megvalósítását szolgálja, amely szorosan
kapcsolódik a tartalmi dokumentumok célkitűzéseivel, és a kialakult hagyományok
fenntartásával.
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Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret
tantárgyak közül a Dráma és tánc tantárgyat tanítja.



Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B
változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
ÉVFOLYAM



VÁLASZTOTT KERETTANTERV

1-4. évfolyam

Ének-zene A-B változat

5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom A-B változat

5-8. évfolyam

Matematika A változat

5-8. évfolyam

Biológia A-B változat

5-8. évfolyam

Fizika A-B változat

5-8. évfolyam

Kémia A-B változat

5-8. évfolyam

Ének-zene A-B változat

A választott kerettantervek tartalma alapján alapján készült helyi tantervek az évfolyamokon
alkalmazott tankönyvekhez kapcsolódó a kiadók által ajánlott helyi tantervek adaptációjával
kerül kiválogatásra és megvalósításra a tananyagtartalom.



A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához,
illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az
egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi
tantervi ajánlásokat használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról az
előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt.



Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt.
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1.3 A választott kerettantervi óraszámok 2013-tól
Helyi tanterv óraszámai 5-8. évfolyam 2013
Tantárgyak

5. évf.
„Z”

5.
évf.

6. évf.
„Z”

6.
évf.

7. évf.
„Z”

7.
évf.

8. évf.
„Z”

8.
évf.

Magyar nyelv és
irodalom

4

4,5

4,5

4,5

4

4

4,5

4,5

Idegen nyelvek

3

4

3

4

3

4

3

4

Matematika

4

4,5

4,5

4,5

4

4

4,5

4,5

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek

2

2

2

2

2

2

2

2

Etika/hit- és
erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

2

2

Biológiaegészségtan

0

0

0

2

2

1

1

Fizika

0

0

0

2

2

1

1

Kémia

0

0

0

1

1

2

2

Földrajz

0

0

1

1

2

2

Ének-zene

4

1

4

1

4

1

4

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

1

Dráma és
tánc/Hon- és
népismeret*

1

1

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

1

Technika,
életvitel és
gyakorlat

1

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és
sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

Szabadon
tervezhető
órakeret

3

3

3

3

4

4

4

4

28

32

28

35

31

35

31

Összesen

32

Helyi tanterv óraszámai 1-4. évfolyam 2013
Tantárgyak

Magyar nyelv és
irodalom

1. évf.
„Z”

1.
évf.

2.
évf.
„Z”

2.
évf.

3.
évf.
„Z”

3.
évf.

4.
évf.
„Z”

4.
évf.

8,5

8,5

8,5

8,5

7

7

7

7

2

3

3

3

Idegen nyelvek
Matematika

4,5

4,5

4,5

4,5

4

4

5

5

Erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

4

2

4

2

4

2

4

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

2

2

2

2

Életvitel és
gyakorlat

1

1

1

1

1

1

1

1

Informatika

0

0

0

0

0

0

0

0

Testnevelés és
sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Szabadon
tervezhető
órakeret

2

2

2

2

2

2

2

2

25

27

25

27

26

29

27

Összesen

27

1.4. Óraszámok felhasználása
Óraszámok

5. évf.
„Z”

5.
évf.

6. évf.
„Z”

6.
évf.

7. évf.
„Z”

7.
évf.

8. évf.
„Z”

8.
évf.

Tanórai
rendelkezésre álló
időkeret

28

28

28

28

31

31

31

31

Heti tanulói
terhelhetőség
óraszám
maximuma

31

31

31

31

35

35

35

35

A tanuló heti
kötelező óraszáma
és az osztályok
számára
engedélyezett heti
időkeret
differenciája
terhére tervezhető
további óraszám
(osztálybontás,
tanóra)

3

3

3

3

4

4

4

4

Tervezhető
további időkeret
(egyéb
foglalkozás)

20

20

20

20

21

21

21

21

Az osztályok
számára
engedélyezhető
időkeret

51

51

51

51

56

56

56

56

Nkt. 27. § (5) bek.
értelmében
kötelezően
biztosított időkeret
tehetséggondozásr
a és
felzárkóztatásra

1

1

1

1

1

1

1

1

Tantárgyak

1.
évf.
„Z”

1.
évf.

2.
évf.
„Z”

2.
évf.

3.
évf.
„Z”

3.
évf.

4.
évf.
„Z”

4.
évf.

Tanórai
rendelkezésre álló
időkeret

25

25

25

25

25

25

27

27

Heti tanulói
terhelhetőség
óraszám
maximuma

27

27

27

27

27

27

29

29

A tanuló heti
kötelező óraszáma
és az osztályok
számára
engedélyezett heti
időkeret
differenciája
terhére tervezhető
további óraszám
(osztálybontás,
tanóra, stb)

2

2

2

2

2

2

2

2

Tervezhető további
időkeret (egyéb
foglalkozás)

25

25

25

25

25

25

26

26

Az osztályok
számára
engedélyezhető
időkeret

52

52

52

52

52

52

55

55

Nkt. 27. § (5) bek.
értelmében
kötelezően
biztosított időkeret
tehetséggondozásra
és felzárkóztatásra

1

1

1

1

1

1

1

1

1.5 Óraszámok és egyéb szabályozók a 2020 évben felmenő
rendszerben bevezetendő NAT alapján
1.6 Kerettanterv választása:
Iskolánk helyi tanterve az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható kerettantervekre épül.

1.7 Tantárgyi rendszer.
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
Etika/hit és erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Első élő idegen nyelv (normál)
Első élő idegen nyelv (zenei)
Ének-zene (tagozat)
Ének-zene (normál)
Vizuális kultúra
Dráma és színház


Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai
és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott
kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek
által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven
százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben
szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a
tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.



A az Oktatási Hivatal által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson:

Melyik tantárgy óraszáma
ÉVFOLYAM

lett megnövelve a szabadon
tervezhető

órák

óraszámából?

Hány órával lett megnövelve
a szabadon tervezhető órák
óraszámából?

1. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1,5 óra

1. évfolyam

Matematika

0,5 óra

2. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1,5 óra

2. évfolyam

Matematika

0,5 óra

3. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

2 óra

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

2 óra

5. évfolyam

Dráma és színház

1 óra

5. évfolyam

Első

idegen

nyelv(normál

tagozat)
6. évfolyam

Hon- és népismeret

6. évfolyam

Első

idegen

1 óra
1 óra

nyelv(normál 1 óra

tagozat)
7. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

7. évfolyam

Matematika

1 óra

7. évfolyam

Első

idegen

nyelv(normál

tagozat)
8. évfolyam

Matematika

1,5 óra

8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

0,5 óra

8. évfolyam

Első

idegen

nyelv(normál

tagozat)


1 óra

1 óra

Az emelt színtű ének-zene oktatásra az 1-4 évfolyamon heti 2+2 óra áll rendelkezésre, az 5-8.
évfolyamon heti 2+2 óra áll rendelkezésre. Az órakeret megvalósítása fenntartó általi többlet
forrásigény nem feltételez, mert az iskola rendelkezésére álló órakerettömegbe beilleszthető.
Az ének-zene oktatás a korábbábbi pedagógiai programban leírt célkitűzések és feladatok
megvalósítását szolgálja, amely szorosan kapcsolódik a tartalmi dokumentumok
célkitűzéseivel, és a kialakult hagyományok fenntartásával.
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Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és színház, illetve Hon- és népismeret
tantárgyak közül a 5. évfolyamon a Dráma és színház, 6. évfolyamon a Hon- és népismeret
tantárgyat tanítja.



A választott kerettantervek tartalma alapján alapján készült helyi tantervek az évfolyamokon
alkalmazott tankönyvekhez kapcsolódó a kiadók által ajánlott helyi tantervek adaptációjával
kerül kiválogatásra és megvalósításra a tananyagtartalom.



A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához,
illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az
egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi
tantervi ajánlásokat használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról az
előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt.



Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt.
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1.8 A választott kerettantervi óraszámok 2020-tól
Helyi tanterv óraszámai 5-8. évfolyam 2020-2023
Tantárgyak

5. évf.
„Z”

5.
évf.

6. évf.
„Z”

6.
évf.

7. évf.
„Z”

7.
évf.

8. évf.
„Z”

8.
évf.

Magyar nyelv és
irodalom

4

4

4

4

4

4

4

4

Első élő Idegen
nyelvek

3

4

3

4

3

4

3

4

Matematika

4

4

4

4

4

4

4

4

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek

2

2

2

2

2

2

2

2

Etika/hit- és
erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Természettudomány

2

2

2

2

Biológiaegészségtan

0

0

0

2

2

1

1

Fizika

0

0

0

1

1

2

2

Kémia

0

0

0

1

1

2

2

Földrajz

0

0

1

1

1

1

Ének-zene

4

1

4

1

4

1

4

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

1

Dráma és
színház/Hon- és
népismeret

1

1

1

1

Digitális kultúra

1

1

1

1

1

1

1

1

Technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

Szabadon
tervezhető órakeret

1

1

2

2

2

2

2

2

Emelt szintű
oktatásra
felhasznált órák

2

Összesen

30

2

28

30

2

28

32

2

30

32

30

Helyi tanterv óraszámai 1-4. évfolyam 2020-2023.
Tantárgyak

Magyar nyelv és
irodalom

1. évf.
„Z”

1.
évf.

2.
évf.
„Z”

2.
évf.

3.
évf.
„Z”

3.
évf.

4.
évf.
„Z”

4.
évf.

8,5

8,5

8,5

8,5

7

7

7

7

2

2

Élő Idegen
nyelvek
Matematika

4,5

Etika/Hit-és
erkölcstan

1

4,5

4,5

4,5

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Környezetismeret
Ének-zene

4

2

4

2

4

2

4

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Technológia Technika és
tervezés/digitális
kultúra

1

1

1

1

2

2

2

2

Testnevelés és
sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Szabadon
tervezhető
órakeret

2

2

2

2

2

2

2

2

Emelt szintű
oktatásra
felhasznált órák

2

Összesen

26

2

24

26

2

24

25,5

2

23,5

27,5

25,5

1.9 Óraszámok felhasználása
Óraszámok

5. évf.
„Z”

5.
évf.

6. évf.
„Z”

6.
évf.

7. évf.
„Z”

7.
évf.

8. évf.
„Z”

8.
évf.

Tanórai
rendelkezésre álló
időkeret

27

27

26

26

28

28

30

30

Heti tanulói
terhelhetőség
óraszám
maximuma

28

28

28

28

30

30

30

30

Az emelt szintű
művészeti
oktatásra fordított
órakeret
Tervezhető
további időkeret
(egyéb
foglalkozás)

2

2

2

2

21

23

21

23

24

26

24

26

Az osztályok
számára
engedélyezhető
időkeret

51

51

51

51

56

56

56

56

Nkt. 27. § (5) bek.
értelmében
kötelezően
biztosított időkeret
tehetséggondozásr
a és
felzárkóztatásra

1

1

1

1

1

1

1

1

Tantárgyak

1.
évf.
„Z”

1.
évf.

2. évf.
„Z”

2.
évf.

3. évf.
„Z”

3.
évf.

4. évf.
„Z”

4.
évf.

Tanórai
rendelkezésre álló
időkeret

22

22

22

22

22

22

23

23

Heti tanulói
terhelhetőség
óraszám
maximuma

24

24

24

24

24

24

25

25

Az emelt szintű
művészeti
oktatásra fordított
órakeret
Tervezhető további
időkeret (egyéb
foglalkozás)

2

2

2

2

26

28

26

28

26

28

28

30

Az osztályok
számára
engedélyezhető
időkeret

52

52

52

52

52

52

55

55

Nkt. 27. § (5) bek.
értelmében
kötelezően
biztosított időkeret
tehetséggondozásra
és felzárkóztatásra

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Helyi tantervek (mellékletben szerepel)
Helyi tanterveink az Oktatási Hivatal által ajánlott kerettantervek.

2.1 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
A tanulók fizikai állapotának felmérését minden évben januártól májusig terjedő időszakban az
5-8. évfolyamig a NETFIT méréssel végzik a testnevelő tanárok.
A NETFIT egységesen működtethető, egészségközpontú fittségmérési-értékelési rendszer. 4
fittségi profilban 9 mérés segítéségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát
és testösszetételét. A mérések eredményei eredményei teszttől függően két illetve három
zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába.
A tanulók mérési adatainak online felületen történő rögzítése, illetve az adatkezelés anonim, így
nem sérti az adatvédelmi alapelveket és rendelkezéseket. A személyhez kötődő módon (névvel
együtt) történő adatkezelés rendelkezésre áll a szülők számára.

2.2 Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök
kiválasztásának elvei.
Iskolánk oktató munkájában a hivatalosan tankönyvvé nyilvánított taneszközöket,
segédanyagokat használja. Ezek kiválasztása, szakmai megitélése a munkaközösségek
döntéskörébe tartozik.
Általános rendelkezések a kiválasztás elveihez:
 az alkalmazott taneszköz feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak,
 az évfolyamok tankönyvei következetsen épüljenek egymásra,
 illeszkedjenek az iskola pedagógiai programjához,
 anyagilag ne terheljék túl a szülőket.
Az egyes évfolyamokon a tanítók-tanárok véleményezik a szükséges eszközöket, majd az
iskolaszék véleményezése után kerül elfogadásra az iskolában használatos tankönyvek,
taneszközök jegyzéke. Erről a szülőket tanévzáráskor, de legkésőbb az új tanév kezdetekor –
hírdetmény útján – tájékoztatjuk.
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3. Az intézménybe történő felvétel szabályai
 Az iskola beíratkozási körzetét a fenntartó határozza meg. A szabad iskolaválasztás
szellemében minden olyan tanulót fogadunk, aki céljainkkal egyetért és szabályainkat
elfogadja.
 Az első osztályba történő beíratkozás időpontját a központilag határozzák meg.
 A magasabb évfolyamra történő beiratkozás esetén az igazgató dönt.
 Az ének-zenei osztályokba jelentkező tanulók felvételéhez a szaktanárok véleménye
meghatározó.
 A körzeten kivüli tanulók felvételéről a befogadó osztályfőnök és az igazgató dönt. A
beíratkozó esetében mérlegeljük az addigi tanulmányi eredményét, magatartási,
szorgalmi minősítését, az iskola választás/változtatás okát.
 Más iskolából a 2.-8. évfolyamra érkező felvétel előtt álló tanulóknak szövegértésből,
matematikából és idegen nyelvből szintfelmérő írása elengedhetetlen, a felvétel
elbírálásánál ezt figyelembe vesszük.

4. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
A magasabb évfolyamba lépés feltétele minimum követelményekben rögzített
ismeretanyag elsajátítása (Köznevelési törvény 57.§).
Az első évfolyamba lépés feltételei: megfelelő életkor, óvodai illetve nevelési tanácsadói
szakvélemény, szülői nyilatkozat, egyéb feltétel: zenei tagozatra való jelentkezés.
Az iskola felsőbb évfolyamába lépés feltételei(2-8. évfolyamon)
 Az előírt tanulmányi követelmények legalább elégséges minősítéssel történő
teljesítése.
 Részvétel a tanítási órákon (a hiányzás mértéke olyan, hogy a tanuló
osztályozható, értékelhető legyen).
 Rendkívüli esetekben (betegség, külföldi tartózkodás, speciális tevékenység) a
nevelő testület engedélyezheti, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi
munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból az
„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a
továbbhaladáshoz.
 Ha a tanuló a tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez „elégtelen”
osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát
tehet.
 Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez „elégtelen”
osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles.
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 Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez „elégtelen”
osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles.
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához
a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:


az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól;



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



a tanítási évben 20/2012 (VIII.31. EMMI rendelet 51.§.) rendeletben előírt
órraszámnál többet mulasztott;



magántanuló volt.

Az osztályozó vizsgára kötelezett tanulónak a következő tantárgyakból kell vizsgát
tennie:
1 . osztályban:

magyar nyelv és irodalom, matematika

2 - 4. osztályban: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret
5 - 8. osztályban: magyar nyelv és irodalom matematika, történelem, idegen nyelv.

4.1. Szöveges minősítés módjai, elvei az 1. évfolyamon és a 2.
évfolyam félévekor
1. A szöveges értékelés koncepciójának elvi kiindulópontjai a következők:
 Az értékelés a gyerekekért s elsősorban a gyereknek szóljon.
 Alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet.
 Nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart.
 A gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének.
 A szülő és a pedagógus gondolkodhasson közösen a gyermek fejlődéséről.
2. A szöveges értékelés alapelvei az alábbiakban összegezhetők:
 Minőségközpontúság helyett fejlesztőközpontúság jellemezze.
 Oktatási /nevelési/ képzési eredmények értékelése azonos súllyal valósulhasson
meg.
 Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat.
 Legyen összhang a NAT, pedagógiai program, helyi tantervi rendszer és a kimunkált
értékelési koncepció között.
 Diagnosztikus, formatív és szummatív funkciókat egyaránt képes legyen teljesíteni.
 Jellemezze a rendszeres és folyamatos visszajelzés.
 Személyre szóló és ösztönző jellegű legyen.
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 A tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló,
fejlesztő szerepet betölteni.
 Konkrét, egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját.
 Tartalmában komplexitás jellemezze.
 Nyelvi megformáltságában legyen közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára.
3. A szöveges értékeléssel elérendő alapvető célkitűzések az alábbiakban foglalhatók össze:
 A gyermek folyamatos fejlődésére figyelő, adottságaihoz igazodó, egyéni
különbözőségeket is kifejezni tudó értékelés megvalósulása.
 A gyermek fejlődési ütemét követő, differenciált tanulási technikák alkalmazása
közben is érvényesülő folyamatos visszacsatolás.
 Az új iránt fogékony, nyitott, olyan innovatív pedagógus személyiség, akinél belső
késztetésként jelenik meg a permanens önképzés igénye.
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4.2. A “felzárkóztatásra szoruló” tanuló értékelésének módja,
elemei
A felzárkóztatásra szoruló tanulók – 1. évfolyam és 2. évfolyam félévkor - intézményünkben az
alábbi eljárás szerint kapják értékelésüket:
 A pedagógus minősítése alapján a tanuló „felzárkóztatásra szorul” értékelést kap.
 A szöveges értékelésben pontos meghatározásra kerül a követelmények
teljesítésének akadálya. Pl.: részképesség zavar, magatartási és/vagy tanulási
probléma stb.
 A megsegítés lehetséges módjai: – a feltárt probléma függvényében – iskolán belül:
fejlesztő pedagógus igénybevétele; egyéni differenciált fejlesztés tanórán; vagy a
pedagógiai szakszolgálat igénybevétele.

4.3 A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és
szorgalmának értékelése
Általános elvek a tanulmányi munka értékelésekor:
 A tanulók teljesítményének ellenőrzésekor, értékelésekor az értékelés két
típusát alkalmazzuk, minősítő típusú és diagnosztizáló, elemző értékelést.
 Az értékelésben a hangsúlyt a formáló - alakító értékelésre helyezzük.
 A tanuló előre tudja a tanultak alapján, hohy mit értékelünk.
 Az érdemjegy javításának lehetőségét fenn kell tartani, melynek módját a tanár
határozza meg.
 A folyamatos ellenőrzés objektív és megbízható legyen, sokoldalú és változatos,
valamint nyilvános.
 Az ellenőrzés, értékelés rendszerességét biztosítani kell,. Az írásbeliség és
szóbeliség arányára ügyelni kell, nagyobb tartalmi egységek után témazáró
jegyet kapnak a tanulók, negyedévenként legalább egy szóbeli felelet legyen.
Alsó tagozat:
 magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból havonta minimum 2
osztályzat,
 környezetismeret, közismereti tárgyak és idegen nyelvből félévente
minimum 3 osztályzat
Felső tagozat:
 magas órászámú (heti minimum 3-4 óra) közismereti tantárgyaknál
félévente minimum 5 osztályzat
 alacsonyabb óraszám esetén (heti 1-2 óra) és készségtárgy esetén is
félévente minimum 3 osztályzat.
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 A tanulók teljesítményének értékelése a következő százalékos arány szerint
történik(nemzetközi standard)
Felső tagozat:
100 - 90%:

5

89 - 75%:

4

74 - 60%:

3

59 - 40%:

2

39 - 0 %

1

Alsó tagozat:
100 - 90%:

5

89 - 75%:

4

74 - 60%:

3

59 - 45%:

2

44 - 0 %

1

4.3.1 A tanulók iskolai munkájának értékelése
Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola alapelvei az értékelés területén:


Az objektív, igazságos értékelés nevelő, fejlesztő hatású, tanulóink személyiségének pozitív fejlesztését szolgálja az oktatás-nevelés folyamatában. Hangsúly helyezünk az értékelés diagnosztikus és fejlesztő szerepére, jelentőségére.



A tantestület döntése alapján: az értékelés sokoldalúsága mellett folyamatosnak, rendszeresnek a célravezetőnek kell lennie.



Az ellenőrzés, értékelés a tudás megszerzésére, az erkölcsi fejlődés ösztönzésére kell,
hogy motiváljon; fegyelmezés, retorzió eszköze nem lehet.



Az ellenőrzéskor megfelelő légkört kell teremteni, a tanulók egyenletes terhelése érdekében napi kettő témazáró dolgozatnál több nem íratható.



A számonkérés-dolgozatírás csak az osztályba kinevezett szaktanárral valósítható meg. Kivétel: a szaktanár hiányzása esetén azonos szakkal rendelkező tanár értékelheti a tanulót.

Az értékelésünk célja:
Az iskolában töltött idő alatt minden tanuló jusson el saját fejlődésének optimumáig az oktatásnevelés terén.
Az értékelés feladata:
A kialakított értékelési rendszer tükrözze, hogy a tanulók hogyan tettek eleget az előírt követelményeknek az adott időszakban.
Az értékelés fajtái:
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4.3.2. Diagnosztikus értékelés:
Célja: előzetes helyzetfeltárás a tanuló tudásáról a tanulás hatékonyságának érdekében. Rögzíti
egy-egy tanítási-tanulási szakasz kezdetén a tanulók induló tudásállapotát.
Alkalmazása:
–

kiinduló, kezdő szint megállapítása egy-egy tanítási ciklus megkezdésekor.

–

egy-egy új tantervi téma kezdetén

4.3.3 Formatív értékelés:
Célja: folyamatos információgyűjtés, a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. Segítő formáló
szándékú. Felhívja a figyelmet az egyéni haladás ütemére, eredményekre, hiányosságokra. A kapott mérési eredmények alapján fejlesztő hatású egyénre vonatkozó, megerősítő, vagy korrekciós nevelő-oktató munkát tervezünk.
Alkalmazása: a tanítási-tanulási folyamat egészében megerősítésre, korrigálásra, a tanulók önellenőrző, önértékelő képességének fejlesztésére is alkalmas.

4.3.4 Összegző lezáró – minősítő értékelés:
Célja: a tanulók fejlődésének átfogó minősítése. Adott tanítási-tanulási szakasz lezárásakor az elért tudásállapot rögzítése, viszonyítás a követelmények tükrében az induló tudásállapothoz. Cél
– a minősítés.
Alkalmazása: nagyobb tanulási témák, időegységek végén /félév, tanév vége/

4.3.5. Külső értékelés:


az iskola keresettségi szintje a környezet függvényében



tanulmányi, művészeti és sportversenyeken nyújtott teljesítmény



továbbtanulás, beiskolázás sikeressége



külső mérések /bemeneti, kimeneti…/ eredményessége, tapasztalatai.

Az értékelés rendszeressége és formája.
-

Diagnosztikus értékelés – szaktanár dönt a rendszerességről, formájáról. Külső értékelés,
mérés útján is megvalósulhat /kerületi, országos/, alkalomszerű. Formája: írásbeli.

-

Formatív értékelés: folyamatos információgyűjtés, a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. Lehet szóbeli vagy írásbeli.

-

Szummatív értékelés: a tanulók fejlődésének átfogó minősítése. A tanítás folyamatában
előre tervezhető. Az éves munkatervben tervezett, munkaközösségi munkatervekben tervezett, több munkaközösség összehangolt időpontjai alapján íratható. Az erre adott érdemjegy meghatározó a tanuló elbírálásakor. Formája: általában írásbeli.
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-

Külső értékelés: a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken nyújtott teljesítmények értékelése éves összesítés alapján történik, hagyománya van az iskolában.
Formája: az igazgatói beszámoló része. A szülők is információt kapnak.

Az 1.évfolyamon negyedévenként szöveges minősítéssel értékeljük a tanulót. Tanév végén
szöveges minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanulók kiválóan, jól, vagy megfelelően teljesítettek,
illetve felzárkóztatásra szorulnak. A 2. évfolyamon osztályzattal értékeljük a tanulót az év során.
Félévkor szöveges minősítést kap, tanév végén pedig osztályzatokat.
Ha a tanuló “ felzárkóztatásra szorul “ minősítést kap, akkor a szülőt tájékoztatni kell a tanuló
teljesítményéről, fejlődéséről, haladását akadályozó tényezőkről, és javaslatot kell tenni az azok
megszüntetéséhez szükséges intézkedésre.

4.3.6. Magatartásból adott érdemjegyek feltételei:
PÉLDÁS az a tanuló, aki
1. udvarias, kifogástalan hangnemben beszél mindenkivel. Írásbeli
figyelmeztetése nincs, ha van, két dicsérete legyen legalább, egyik feltétlen
magatartásért.
2. pozitív hatást gyakorol a közösségre, a rábízott feladatait lelkiismeretesen
elvégzi, önállóan is szervez, keresi a segítés lehetőségeit, önzetlen,
3. a Házirendet betartja (betartatja társaival is),
JÓ az a tanuló, aki
1. a felnőttekkel és társaival tisztelettudó, barátságos - csak ritkán ragadtatja
el magát, belátja hibáját, és kész jóvátenni. Felnőttekkel és társaival csak
ritkán kerül rossz kapcsolatba.
2. Ő is aktívan vesz részt a közösség életében - esetleg hibázik, de ezt igyekszik
javítani. A közösségi élete pozitív hatást gyakorol.
3. Feladatait igyekszik pontosan elvégezni. Házirendet betartja. Lehet: havonta
1.
VÁLTOZÓ az a tanuló, aki
1. nem mindig tisztelettudó, az iskolában és az iskolán kívül közös
programokon a kulturált viselkedés szabályai ellen vét, a Házirendet
többször megszegi. A társaival szemben időnként durva, goromba, nem
segítőkész.
2. A közösség munkában vonakodva vesz részt. Viselkedésével szemben
kifogás merül fel. Nem érez felelősséget a közösség vagyonáért, rongál.
Lehet 2 írásbeli figyelmeztetője vagy magasabb fokozatú írásbeli
elmarsztalása (osztályfőnöki figyelmeztető) ha dicsérete is van, az
osztályfőnök mérlegelheti a havi érdemjegyét.
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ROSSZ az a tanuló, aki
1. Felnőttekkel, társaival tiszteletlen, sőt goromba, feleselő, összeférhetetlen,
kötekedő. Nem törődik a kulturált beszéd és viselkedés szabályaival, gyakran
használ trágár kifejezéseket.
2. Önmagával és társaival szemben egyaránt felelőtlen, árt a közösségnek,
megszegi a követelményeket, a közösségi munkát megtagadja, bomlaszt.
3. A közvagyont nem védi, szándékosan rongálja, súlyos fegyelmezési
vétségeket is elkövet, másokat is erre bíztat. Lehet gyermekvédelmi eset !
Legmagasabb fegyelmező intézkedés vele szemben igazgatói intő.

4.3.7. Szorgalomból adott érdemjegyek feltételei:
PÉLDÁS
Az a tanuló, aki nem válogat a tanulmányi kötelességekben, és ezeknek
rendszeresen tesz eleget, kötelességmulasztást csak ritkán követ el.
Szívesen vállal külön feladatokat, minden tantárgy óráin figyelemmel vesz
részt a munkában, ebben példamutató társai előtt. Képességeinek
megfelelően minden tantárgyból a lehető legjobb teljesítményt éri el.
Megbízható. (Nem feltétlenül kitűnő vagy jeles tanuló!)
JÓ
Az a tanuló, aki általában felkészült. Kötelező feladatain túl többre
törekszik.Több esetben előfordul, hogy nem teljesíti feladatait. Ösztönzésre
szorul, alapvetően megbízható.
VÁLTOZÓ
Az a tanuló, akinek tanulmányi eredménye elmarad a képességeitől,
tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem
mindig teljesíti. A felszerelése házi feladata gyakran hiányzik. Érdemjegyeit
több tantárgyból is lerontja. Önálló munkában figyelmetlen. A tanórán
többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.
HANYAG
Az a tanuló, akinek kötelességtudása alacsony, tanulmányi feladatait
rendszeresen megszegi, vagy csak szigorú ellenőrzés mellett teljesíti. Külön
feladatokat sem vállal, a tanulás, a tudás megszerzése nem érdekli, ezért
erőfeszítést nem tesz, a segítséget nem veszi igénybe, annak ellenszegül. A
tanítási órákon lustálkodik, a munkát megtagadja. Félévi vagy év végi
osztályzata valamelyik tantárgyból “elégtelen”, vagy szöveges minősítése
“felzárkoztatásra szorul”.
Magatartásból és szorgalomból félévkor és év végén a havi jegyek átlagát
vesszük figyelembe. Vitás esetben magatartásból a nevelőtestület,
szorgalomból az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az
osztályzatról.
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A jutalmazás, elmarasztalás az SZMSZ és Házirend megfogalmazása alapján
történik.

4.4. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai
Ennek a területnek az értékeléssel való szoros kapcsolata vitathatatlan. Iránytadó az
értékelésnél megfogalmazott alapelv, cél, feladat összefüggése.
Az írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai:


diagnosztikus jelleggel iratott beszámoló (pl. év eleji felmérő)– rögzíti a tudásállapotot
az adott cél érdekében, ezért nem íratattható meg többször. Formája : írásbeli. Rendje :
alkalomszerű. Korlátja : érdemjeggyel nem osztályozható, százalékkal kifejezett
eredmény zöld színnel kerül beírásra a naplóba, és az ellenörzőbe.



röpdolgozat: írásbeli feleltetés, ezért nem kell előre bejelenteni: ennek értelmében
formája, rendje az adott oktatási feladat függvénye. Korlátja: terjedelme egy A4-es
oldalnál nem lehet több. Fegyelmezési eszközként az órai rendbontások megfékezésére
dolgozat, röpdolgozat nem íratattható.



dolgozat, – formatív értékelés eszköze. Feltárja az egyéni haladás ütemét, eredményét,
hiányosságait. A dolgozatok iratására a tanulókat fel kell készíteni, a beszámoltatás
kiegyensúlyozott légkörére hangsúlyt kell fektetni. Gyakoriságát, alkalmait a pedagógus
határozza meg. Szülői betekintésre a fogadóórán van lehetőség



témazáró dolgozat/felmérő – ez az írásbeli beszámoltatás nagyobb tanulási egységet
átfogó eredmények rögzítésére szolgál, alapos előkészítés előzi meg. Célja az
eredményesség.Az értékeléskor kapott érdemjegy hangsúlyos a félévi, évvégi osztályzat
kialakításakor. Terjedelme igazodik a tantárgy jellegéhez, a tanuló életkorához. Ha a
pedagógus úgy itéli meg, választhatja a szóbeli számonkérést az írásbeli munka helyett
egy-egy tanulónál. Témazáró dolgozat/felmérő egy napon maximum 2 íratattható,
időpontjukat a szaktanár a haladási naplóba előre beírja kerülendő az esetleges
ütközéseket, vitás esetekben az alacsonyabb heti óraszámú tantárgy élvez elsőbbséget.
Dolgozatokat, és a felméréseket 1 héttel előre be kell jelenteni. A pedagógus 10 tanítási
napon belül kijavítja, és kiosztja. Az osztályzatot beírja a naplóba, rendszeresen
ellenőrzi, hogy bekerüljön a tájékoztató füzetbe is.



A két beszámoltatási forma értékelésénél a fenti százalékos értékek iránymutatók. A
tanulók félévente egy alkalommal, a szülő témazáróként egy alkalommal kérheti a
javítás lehetőségét, aminek megírására a dolgozat kisztását követő 1 héten belül sor
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kerül. A szaktanár indokolt esetben dönthet úgy, hogy a félévben ennél több alkalommal
is biztosít javítási lehetőséget.A szülő aláírásával látja el. Terjedelme igazodik a tantárgy
jellegéhez, a tanuló életkorához

4.5. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elvei, korlátai
Az otthoni, napközis felkészülés elvei:
A felkészülés, a házi feladatok célja:


A tanulói felkészülés a készségfejlesztést szolgálja. Tegye gyakorlattá, hogy az
ismeretek nemcsak a tankönyvekből szerezhetők meg.



Neveljünk–könyvtárlátogató, olvasni, kutatni szerető diákokat. Az elektronikus
írásbeliség tudáshordozó jellege domborodjon ki.



A heti pihenőnapra adott feladatok nem lehetnek rendszeresek. A becsületes,
rendszeres, folyamatos felkészülés továbbra is követendő példa tanítványaink
számára. A tanulók elé állított követelményeknek a szülőket is meg kell nyerni.
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V. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola Iskolaszéke az intézmény Pedagógiai
Programjában foglaltakkal egyetért.

Bp., 2020.06.30
.................................................
Iskolaszék elnöke
Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola DÖK szervezete az intézmény Pedagógiai
Programjában foglaltakkal egyetért.
Bp., 2020.06.30
.................................................
DÖK tanár elnöke

Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola Nevelőtestülete az intézmény Pedagógiai
Programjában foglaltakkal egyetért.

Bp., 2020.06.30
.................................................
Nevelőtestület képviselője

A Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola pedagógiai programját a mai napon
jóváhagytam.
Kelt: Budapest, 2020. június. 30.
.................................................
intézményvezető

VI. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEI
1.
2.
3.
4.

Szakmai alapdokumentum
Házirend
Eszközjegyzék
Helyi Tanterv
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