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1 Az iskola nevelési programja
1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
Legfontosabb alapelv az egységes nevelői szemlélet, melynek középpontjában a következetes,
tisztelet- és szeretetteljes, gyermekközpontú nevelés áll.
Az iskola a partnereinek bevonásával határozza meg a kulcsfontosságú sikertényezőket,
elsődlegesen a tanulás-tanítás eredményességére vonatkozóan. Kiemelt feladatunknak tartjuk
a folyamatos megújulást, a pedagógiai sokszínűséget, hogy az átadott tudás értékálló és a kor
igényeinek megfelelő legyen. Egyensúlyra törekszünk a műveltség értékhordozó
hagyományai, valamint az új fejlesztési célok és tartalmak között.

Teret adunk a gyermekek személyiségének sokoldalú kibontakoztatásához, mely a tanulási
képességek fejlesztése mellett érdeklődővé, érzékennyé teszi őket a művészetek, a sport, a
társadalmi problémák iránt.

Célunk, hogy felkészítsük őket arra, hogy a természeti és társadalmi környezetüket
megismerjék, védjék, formálják és ennek eredményeként képesek legyenek a társadalomba
való sikeres beilleszkedésre. A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók
empirikus tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon
kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki életpályákra való szocializáció
sikerességének záloga. Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az ember
életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek
tudásbázisa nem kizárólagosan a rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev
struktúrájára épül, hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt
természettudományos és műszaki műveltség mindennapi életben és a munka világában való
hatékony alkalmazhatóságához. Ennek érdekében természettudományos oktatás-nevelés, a
műszaki életpályára való szocializáció és a környezeti nevelés terén, a jelen kutatásainak
aspektusai és a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek terrénumának folyamatosan
növekvő teret biztosítunk.
Megteremtjük a feltételeit az önismereti, együttműködési készségek fejlesztésének, a helyes
életmód, szokások kialakításának, betartásának. A kor követelményeihez igazodva kiemelt
feladatunknak tekintjük, hogy elsajátítsák a helyes fogyasztói kultúrát és kritikus fogyasztói
magatartást, valamint tudjanak élni jogaikkal és teljesítsék kötelezettségeiket.

Fontosnak tartjuk, hogy a diákok megismerjék, értsék és értékeljék a szabad
véleményalkotáshoz és véleménynyilvánításhoz való jogot, valamint tudják, hogy saját
nemzeti alkotmányuk hogyan védi azt. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó
6
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állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség
(szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák
elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból
sohasem születhet jog. Ennek alapján a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is
feldolgozzuk, feltárjuk e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit
is.
Fontos számunkra, hogy a gyerekek egészen korán megismerjék az együttélés szabályait, az
emberi méltóság fogalmát, az erőszakmentességet és a méltányosságot. A felelős állampolgári
magatartás megköveteli a mérlegelő gondolkodást, az elemzőképességet és a vitakultúra
fejlesztését, melyet mindennapi életünk során, életkornak megfelelően erősítünk a
gyerekekben
Az iskola minden évfolyamán fontos feladatunk – az életkori sajátosságok és egyéb
specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és
az Alapvetésben foglaltak megismertetése.
Kiemelt területként kezeljük a nemzeti öntudatra, hazafiasságra nevelést. Fontosnak tartjuk,
hogy a tanulók tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók,
művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Ismerjék meg a nemzeti, népi kultúránk
értékeit, hagyományait. Sajátítsák el azokat az egyén és közösségi tevékenységeket, melyek
megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését,
megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése. Európa a
magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét,
sokszínű kultúráját.
A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus, így a nemzetiségek,
a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük
elismerésének az iskolai nevelés-oktatás egészében evidenciának kell lennie, ezért mi így is
kezeljük.
Iskolánk fontos célja, hogy csökkentse a tanulók szociális- kulturális környezetéből,
fejlesztési szükségletiből fakadó hátrányokat, hozzájáruljon a tanulók személyiségének,
képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához, segítse szellemi, testi fejlődésüket és az
egészséges életmód kialakulását.
A tanítási év lezárását követően iskolánk – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal
egyetért, és ahhoz a szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program
végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló
szülője az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.
Alapvető célunk, hogy a tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat bizalmon, megértésen
alapuló jó kapcsolat legyen. Ehhez elengedhetetlen a szülői házzal való szoros
együttműködés, melynek során kölcsönösen segítjük egymást a gyermekek fejlődése
érdekében
7
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1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A tanulók személyes és szociális készségeit és képességeit az arra alkalmas módszerekkel,
eszközökkel, technikákkal vizsgáljuk a fejlesztés érdekében.

A gyermekek személyiségének fejlődését elősegítjük azzal, hogy olyan önmaguk
megismerésére motiváló, biztonságos tanulási környezetet teremtünk, mely elősegíti, hogy
érzékenyebbé váljanak a környezetükben levő személyek, dolgok iránt. A megfelelő
önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja. Ezért elengedhetetlen, hogy ismerjék saját
erősségeiket, és ezeket tudják jól használni. Tisztában legyenek gyengeségeikkel,
korlátaikkal, és megtanulják ezeket kezelni, alakuljon ki bennük reális énkép. A megalapozott
önismeret hozzájárul a kulturált közösségi élethez, mások megéréséhez és tiszteletéhez.

Mindezek megvalósítása az alábbiakon keresztül történik:


a feladatokkal való megküzdés élményével;



a sikertelen próbálkozások kudarcmentes megélésével;



a társas kapcsolatokban való viselkedés, helyes magatartási normák kialakításával, a
szabályok megismertetésével és elsajátíttatásával;



az érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása a művészeti, és humán nevelés
eszközeivel;



önmaguk iránt érzett felelősség kialakításával, fejlesztésével;



önfejlesztés igényének kialakításával;



az együttműködésnek - a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a
csoportban -, mint értéknek a tudatosítása a kooperatív tanulási technikákon keresztül

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
1.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai
alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra. A környezet és egészség
egymástól el nem választható fogalmak, ezért a környezeti nevelésnek és az
egészségnevelésnek is azonos célokat kell szolgálniuk.

A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy egészségtudatos magatartást alakítsanak ki. Erősíteni
kell a tanulókban a higiéniai szokások kialakításának fontosságát, elmélyítését.
8
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Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte –
elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől.
A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai,
lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése
és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre
történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás
és a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is.

Az egészségfejlesztés- és megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú
tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat arra ösztönözzük,
hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás
különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására.

Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének
megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek gyakorlati megvalósítását segíti elő
a komplex intézményi mozgásprogram.

Az egészséges életmód kialakításának érdekében az alábbi képzési és nevelési feladatokat
valósítjuk meg:
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megismertetjük az emberi szervezet működését, az életmód és életvezetés fogalmát;



bővítjük az életvezetéssel kapcsolatos ismereteiket;



megismertetjük a betegségek megelőzésének lehetőségét;



megtanítjuk az egészségre ártalmas anyagokat; drogprevenció



életkornak megfelelően foglalkozunk a szexualitás kérdésével



fejlesztjük a lelki egészségüket



megtanítjuk a helyes életvezetés lehetőségeit;



különös gondot fordítunk a viselkedési függőségek megelőzésére



megtanítjuk, hogyan eddzék akaratukat mentálisan, fizikálisan és szociálisan;



támpontokat nyújtunk ahhoz, hogy képesek legyenek kiválasztani az egészségesebb
életformákat;



megtanítjuk őket arra, hogy képesek legyenek elutasítani az egészségkárosító
magatartást;



tájékoztatjuk a gyerekeket az egészségügyi szolgáltatásokról



erősítjük az iskolához való kötődést
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a bántalmazás, a családon belüli és az iskolai erőszak megelőzésére hívjuk fel a
figyelmet



megismertetjük a balesetmegelőzés és az elsősegélynyújtás formáit



megismertetjük és betartatjuk a személyi higiénés szokásokat



elősegítjük a környezettudatos magatartás elemeinek alkalmazását:

o a természetes és mesterséges környezet értékei iránti felelős magatartás és
annak megőrzésének igénye
o lakóhelyi környezet értékeinek megismerése, feltérképezése
o a környezet szeretete és védelme, sokféleség megőrzése
o az egészség és a környezet összefüggéseinek felismerése
o hagyományok védelme

Cél

Feladat

Tevékenység

Kritérium

1.

Civil és helyi szervezettel való
együttműködés a fenntarthatóság
pedagógiája területén és a közösségi
szolgálatban

Az
intézmény
belső Gondozott
rendezvények szervezésénél növényzet.
figyelembe
veszi
a
környezeti szempontokat.
Részvétel
rendezvényeken

2.

Intézményünk
működése
során
törekszik
az
üzemeltetés
környezetbarát
módjára,
és
a
rongálások
helyreállításában,
az
intézmény állagának megóvásában a
szülők és a tanulók aktívan részt
vesznek.

3.

A
szülőket
is
bevonják
a
környezettudatosság/fenntarthatóság
témakörével kapcsolatos akciókba,
eseményekbe

4.

Az

10

intézmény

évente

beltéri

külső

Az intézmény bekapcsolódik
valamelyik fenntarthatóságra
neveléssel foglalkozó hazai
és/vagy nemzetközi oktatási
programba
Az intézmény pedagógiai
munkájában helyet kap a
helyi természeti, épített és
más
értékekkel
való
foglakozás

komplex Témanap,

A büfében kaphatóak
egészséges
és
környezetkímélő
áruk.
témahét

vagy Kooperatív technikák
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tanulás-szervezési formában szervez projekt
használata
programokat
a
fenntarthatóság
fenntarthatóság
A diákönkormányzat önálló területén
témakörében
feladattal bekapcsolódik az
ökoiskolai
munkaterv
megvalósításába

a

1.3.2 Az egészségfejlesztés színtere a komplex iskolai mozgásprogram

1.3.2.1 Tanítási órákon belüli lehetőségek

1-8. évfolyamokban a megvalósítás történhet tantárgyak közti integrációban:


testnevelésórák - mindennapos testnevelés;



környezetismeret órák;



természetismeret órák;



biológia és egészségtan;



magyar nyelv és irodalom;



erkölcstan;



technika;



osztályfőnöki órák

1.3.2.2 Tanítási órákon kívüli lehetőségek


szakkörök keretében;



napközis, szabadidős foglalkozások keretében;



kirándulások, iskolai programok alkalmával az időkeret min. 40%-ában a testmozgás
dominál



pályázatokon való részvétel



jeles napok keretében:
 plakátok;
 előadások;
 pályázatok;
 poszterek;
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versenyek, vetélkedők keretében:
 fogászati vetélkedő;
 közlekedésbiztonsági verseny;
 vöröskereszt által szervezett versenyek;
 katasztrófavédelmi vetélkedő;
 természetvédelmi verseny;
 tiszta terem, tiszta udvar verseny;
 szelektív hulladékgyűjtés;
 komposztálás.

1.3.3 Az iskolai sportkör

1.3.3.1 Az iskolai sportkör tevékenységének területei


mindennapos testedzés és sportolás biztosítása;



az egészséges életmód fejlesztése;



a sportágak megismertetése, megszerettetése;



részvétel iskolai és iskolák közötti versenyeken;

1.3.3.2 Az iskolai sportkör foglalkozásainak rendszere


tömegsportórák;



sportversenyek;



osztályok közötti bajnokságok

1.3.4 Közlekedési szokások formálása
 a egészség- és környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása érdekében arra
ösztönözzük iskolánk tanulóit, hogy gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel járjanak
iskolába
 a tanév során iskolánk rendőrével együttműködve több alkalommal tartunk elméleti és
gyakorlati foglalkozásokat, melyek célja a biztonságos közlekedési ismeretek
elsajátíttatása
 a kerékpározás megszerettetése érdekében a tanév során kerékpáros túrát szervezünk
(amennyiben személyi és tárgyi feltételeink lehetővé teszik)

12

Pedagógiai Program

Budapest XVI. Kerületi

2021. szeptember 1-

Arany János Általános Iskola
1162 Budapest, Bekecs u. 78.

Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához egy-egy kiemelt mozgásos
tevékenységet rendelünk.

1.3.5 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia
és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.

1.3.5.1 Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja

Az elsősegélynyújtás célja a segítség adása addig, amíg a szakszerű segítség meg nem
érkezik. A laikus elsősegélyt nyújtónak nem gyógyítania kell, hanem csökkentenie kell a
baleset, vagy rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további állapotromlást.
A gyerekek képesek legyenek arra, hogy felismerjék, ha a környezetükben valaki segítségre
szorul, tudják, hogy mit kell tenni, kihez kell fordulni, helyzetfelismerésük legyen gyors és
legyenek képesek vészhelyzetben is jól dönteni.

1.3.5.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái

Elméleti és gyakorlati formában, melynek színterei:


tanórákon;



szakkörökön;



előadások keretében;



kihelyezett gyakorlati oktatás keretében

A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően iskolánk
nevelőtestülete céljainknak megfelelően egészségfejlesztési programot működtet, melyek
konkrét feladatait az éves munkaterv tartalmazza havi bontásban.
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1.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola
kapcsolatos pedagógiai feladatok

szereplőinek

együttműködésével

Az egyén és társadalom közötti kapcsolat kialakítása, demokratikus magatartásra való
felkészítés, az egyes tanulók bevonása a közösségi tevékenységekbe, a helyes állampolgári
magatartás elsajátíttatása. Feladatunk, hogy megtanítsuk a gyerekeket önállóan véleményt
alkotni, véleményüket megvédeni, érvelni, kulturáltan vitatkozni, de fogadják el egymás
véleményét, képesek legyenek egymást meghallgatni és elfogadni a különbözőségeket.
Nevelésünk során el kell érnünk, hogy tanítványaink nyitottak legyenek természeti és
társadalmi környezetük iránt, alakuljon ki és fejlődjön nemzeti azonosságtudatuk. Olyan
iskolai szintű hagyományteremtő rendezvényeket szervezünk, melyek nem csak a
tanulókat, de a szülőket is egy közösséggé formálja. Az iskolai közösség formálásának
fontos szereplői a szülők is, akik véleményére, aktív részvételére az iskolai élet sok
területén számítunk és számíthatunk.
Többek között a tanulókon kívül, a szülőket és az intézmény dolgozóit is bevonjuk
iskolánk szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedéseinek meghozatalába. Ettől azt
várjuk, hogy mindez a tanulók és a szülök elégedettségét eredményezi.
A közösségfejlesztési feladataink megvalósítása érdekében tennivalóinkat iskolai
dokumentumainkban megtervezzük, illetve megvalósulásukat részletes beszámolóinkban
nyomon követjük. Fontos feladatunknak érezzük a legkisebb közösség: a család kiemelt
szerepének megértetését. Szeretnénk megfelelő alapokat nyújtani ahhoz, hogy későbbi
életük során felelős párkapcsolatot tudjanak kialakítani. Képessé váljanak a konfliktusok
kezelésére, arra, hogy egy helyzetből ne kilépni akarjanak, hanem megoldani azt.

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő módszerek
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felelősi és hetesi rendszer kialakítása és működtetése;



tanórai csoportmunka, páros munka;



önértékelés;



szituációs gyakorlatok;



vitafórumok

Pedagógiai Program

Budapest XVI. Kerületi

2021. szeptember 1-

Arany János Általános Iskola
1162 Budapest, Bekecs u. 78.

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő színterei


osztályműsorok összeállítása, gyakorlása, előadása (Anyák napja, karácsony, egyéb
alkalmi műsorok);



iskolai rendezvények (farsang, klubdélután, Arany-napok, Családi nap, Családi
kertészkedés);



iskolai sportesemények;



napközis foglalkozások (játékok, tanulópárok, tanulócsoportok, közös műsorok,
vetélkedők);



színház-, mozi-, múzeumlátogatás;



hétvégi túrák;



tanulmányi kirándulás;



erdei iskola;



tanulmányi séta



témahetek programjaiban való részvétel

1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai
A Diákönkormányzat képviselői (osztályképviselők) olyan tanórán kívüli tevékenységeket,
programokat szerveznek, melyek erősítik az osztályközösségeket és ezzel az iskola
közösségét is.
Ilyenek többek között:


papírgyűjtés évente két alkalommal (lehetőség szerint);



az iskola udvarának rendezése;



gyermeknap;



közös megbeszélések;



„Igazlátó nap”

1.5 A pedagógusok helyi, intézményi feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza.
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1.5.1 A pedagógusok helyi feladatai

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:
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a tanítási órákra való felkészülés;



a tanulók dolgozatainak javítása;



a tanulók munkájának rendszeres értékelése;



a megtartott tanítási órák dokumentálása, a helyettesített órák vezetése;



különbözeti, osztályozó, javítóvizsgák lebonyolítása;



kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése;



a tanulmányi versenyek lebonyolítása;



tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok;



felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken;



iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése;



osztályfőnöki,
ellátása;



az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása;



szülői értekezletek, fogadóórák megtartása;



kapcsolattartás a szülőkkel



részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken;



részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken;



a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, reggeli és délutáni
ügyeleten;



tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése;



iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel;



részvétel a munkaközösségi értekezleteken;



tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés;



iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés;



szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása;



osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása;



aktív segítségnyújtás a házi feladatok elkészítéséhez (tanulásirányítás, tanulási
technikák, szervezési módok);

munkaközösség-vezetői,

Diákönkormányzatot

segítő

feladatok
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az önálló tanulás elsajátításának érdekében változatos tanulástechnikai ismeretek
átadása és ehhez korszerű nevelési-oktatási módszerek, eljárások, technikák
alkalmazása



udvari szabadidős foglalkozások során programok szervezése;



iskolán belül és azon kívül szabadidős programok szervezése, előzetesen egyeztetve
az iskola vezetésével

Reggeli ügyeletet ellátó pedagógus feladatai:


630-730-ig ügyelet biztosítása;



a reggeli ügyeletet igénybe vevő tanulók regisztrálása;



a tanulók testi épségének biztosítása az ügyeletre kijelölt helyen

A reggeli folyosói ügyeletes pedagógus feladatai:


a reggeli folyosó-ügyeletes 730-kor kinyitja a termeket és beengedi a gyerekeket,
kivétel a testnevelés, technika, fizika, számítástechnika, nyelvi termek, ének és
művészeti tanterem;



a kinyitott termekbe be kell néznie, a teremben lévő tanulókat az aktuális tanítási
óra felszerelésének előkészítésére és az órára való készülésre kell figyelmeztetnie, a
tanulói asztalokon lévő székeket le kell rakatnia;



az óra előtti jelzőcsengő megszólalását követően és a becsengetés előtt a tanulókat
be kell küldeni a terembe, a folyosón nem maradhatnak

Óraközi ügyeletet ellátó pedagógus feladatai:
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a folyosói rend biztosítása, baleset megelőzés;



a folyosóról nyíló tantermek rendjének és a hetesi feladatok ellátásának ellenőrzése;



udvari szünet esetén a tanulók udvarra való irányítása;



az udvari szünetben az udvari ügyeletesek vannak a gyerekekkel, a
folyosóügyeletesek és a csarnokügyeletesek az épületben maradnak, vigyáznak a
rendre;



az udvarról jelzőcsengetéskor bejövő tanulókat már az órát adó pedagógus várja,
így az ügyeletes is mehet a saját órájára;



az óra előtti jelzőcsengő megszólalását követően és a becsengetés előtt a tanulókat
be kell küldeni a terembe, a folyosón nem maradhatnak
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Délutáni ügyeletet ellátó pedagógus feladatai:


1600-1700-ig ügyelet biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésével, jó idő esetén a
szabadban;



balesetmegelőzés;



az ügyeletet igénybe vevő tanulók regisztrálása;



telefonon értesíti azt a szülőt, aki az ügyeleti idő végéig nem érkezik meg
gyermekéért



gyermeket soha nem hagy felügyelet nélkül.

1.5.2 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai és hatásköre
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az iskola Pedagógiai Programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire;



együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását;



segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját;



kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével;



figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét;



minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti;



szülői értekezletet tart;



ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: e-napló/napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok
megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, pályaorientáció
segítése, 7.-8. évfolyamon a POM mérés elvégzése, hiányzások igazolása;



segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát;



kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével és a szociális segítővel



tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében;



javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére;



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



rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban
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él az országos egészségvédelmi programhoz, programsorozathoz csatlakozás
lehetőségével



a fenntartható fejlődés céljainak eléréséhez szükséges kompetenciaterületek
kialakításán és fejlesztésén fáradozik.

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

Sokféle tehetség létezik. Van, aki a tanulásban tehetséges, van, akinek a kézügyessége kiváló,
más énekelni, mozogni, sportolni, főzni, zenélni tud kiemelkedően. Ezeken kívül is számtalan
területen tud kibontakozni a tehetség, ha van rá lehetősége. Elsődleges feladatunk, hogy
észrevegyük, kiben milyen tehetség rejlik. Ha ez megtörtént, akkor a kibontakoztatását kell
segíteni különféle tevékenységi formák biztosításával is. Ezek igénybevétele minden tanuló
joga.

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységi formák:
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differenciált foglalkoztatás, egyéni rétegmunka megvalósítása tanítási órákon;



emelt óraszámú oktatásban való részvétel biztosítása;



nívócsoportok indítása;



kutató- és gyűjtőmunka;



tanulmányi versenyek szervezése, amelyeken minden tanuló elindulhat;



a tanulmányi versenyeken továbbjutott tanulókkal való egyéni foglalkozás;



országos levelező versenyekbe való bekapcsolás;



szakkörök munkájába való bevonás, tehetséggondozó szakkörök működtetése



tanfolyamok szervezése;



ismeretterjesztő és művészi-művészeti előadások biztosítása;



csoportos vetélkedők, sportversenyek szervezése;



iskolai, évfolyam, osztály és napközis műsorokban való szerepeltetés;



középiskolai előkészítők szervezése;



a Rácz Aladár Zeneiskolával való együttműködés;



iskolaújság
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7-8. évfolyamokon a POM és a központi pályaorientációs mérések (Pályaorientációs
Mérő- és Támogatóeszköz) osztályfőnöki óránkon történő alkalmazása.

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózásának elősegítése

Iskolánkban is küzdenek gyerekek tanulási problémákkal. Minden tanulónak adunk
módszertani segítséget az értő, értelmes és eredményes tanuláshoz, de a fent említettek ezen a
téren fokozott segítségre, odafigyelésre szorulnak.

A kezdeti tanulási problémák az évek folyamán hatványozott negatív következményekkel
járnak. Törekszünk a tanulási és beilleszkedési, magatartási problémák minél korábbi
felismerésére, az azonnali és hatékony, esetenként összetett segítség biztosítására.
Az értékelést a szakvélemény előírásainak megfelelően végezzük.

A tanulási tevékenység iránti érdeklődés, a tudásvágy felkeltése, a tudás értékként való
közvetítése, az önművelés, az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása megfontolt,
következetes és kitartó pedagógiai munkát igényel. Ebben a munkában segítik a
pedagógusokat az integrációs oktatási módszerek és oktatási programok használata. Arra
törekszünk, hogy olyan tárgyi környezetet biztosítsunk, melyet a fejlesztőpedagógusok
igényei alapján tervezünk meg, de ennek megvalósulása a fenntartótól és anyagi
lehetőségeinktől függ.

Felzárkóztatást segítő tevékenységi formák:
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a dyscalculiás, dyslexiás, dysgraphiás gyerekek számára digitális fejlesztő programot
biztosítunk;



az iskolánkban dolgozó logopédussal, fejlesztőpedagógussal, pszichológussal, utazó
gyógypedagógussal folyamatos a szakmai konzultáció;



a gyermekvédelmi felelős, az iskolapszichológus és a szociális segítő a beilleszkedési
zavarokkal küzdő tanulók esetében az okok felderítésében és a gondozásban a
pedagógussal együttműködik;



a gyermekvédelmi felelős a kerületi családsegítő szolgálattal kapcsolatban áll a
prevenció és a gondozás érdekében;



a beilleszkedési,
biztosítunk;



ezen tanulók szüleivel folyamatos a kapcsolattartás;

magatartási

problémákkal

küzdők

számára

pszichológust
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logopédus igénybevétele a prevencióban és a terápiában;



egyéni korrepetálás;



differenciált foglalkoztatás tanórán;



napköziben a tanulási idő egyénre szabott szervezése;



tanulószoba biztosítása;



tanulópárok szervezése;



sikerélményhez juttatás tanórán és tanórán kívül;



egyéni követelmények, egyéni bánásmód;



a feladatok megvalósításához hosszabb idősávot biztosítunk (szakértői vélemény
alapján);



tanulási technikákkal való megismertetés;



az olvasás technikájának egyéni fejlesztése minden tantárgy keretében;



az értő olvasás, a szövegértés fejlesztése;



az információk megszerzésének, használatának megismertetése;



a könyvek, az olvasás iránti érdeklődést felkeltő könyvtári foglalkozások;



egyéni képességeknek megfelelő órai és házi feladatok biztosítása;



a tanuló önmagához mért fejlődésének értékelése;



a dysgraphia részképesség-zavarral küzdő tanulót az írásbeli számonkérés minden
formája alól – szakértői vélemény alapján – mentesítjük.

1.6.2.1 A sajátos nevelési igényű tanulók megtámogatása intézményünkben
„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
Szakmai

alapdokumentumunkban

az

egyéb

pszichés

fejlődési

zavarral

küzdők,

beszédfogyatékos tanulók és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált neveléseoktatása szerepel. Együttnevelést megvalósító intézményként többet vállalunk, magasabb
értéket kínálunk, mint részvétet és védettséget.
Elfogadjuk, hogy a sajátos nevelési igény kifejezi:
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 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság, sajátos nevelési igény által okozott
részleges vagy teljes körű módosulását, egyenetlenségeit;
 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének
eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, egyenetlenségét, lassúbb ütemű és
az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő,
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások
alkalmazását teheti szükségessé.
A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást, a szakértői bizottság szakértői véleményében
foglaltak szerint biztosítjuk az igényjogosultság megállapításától kezdődően. A tanuló
nevelésében és oktatásában A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvéről
szóló rendelet útmutatásait figyelembe vesszük.
Sikerkritériumnak a sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedését, önmagukhoz mért
fejlődését, a többi tanulóval való együtt haladást tekintjük. Ezek eredményes megvalósítását
számos feltétel biztosítja intézményünkben.
Pedagógusok
 a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos
nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait;
 egyéni fejlesztési tervet készítenek és alkalmaznak (lehetőség szerint gyógypedagógus
együttműködésével);


egyéni haladási ütemet biztosítanak;

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a szakvéleményben szereplő javaslatokat
beépítik;


az adott szükséglethez igazodó módszereket, munkaformákat, értékelést alkalmaznak;

 akadálymentes és minden tanuló számára egyformán hozzáférhető tanulási környezetet
hoznak létre;
 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresnek;
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 együttműködnek különböző szakemberekkel és megosztva vállalják a felelősséget a
különleges bánásmódot igénylő gyermekek haladásáért.

Szakember-ellátottság
A sajátos nevelési igényű tanuló fogyatékossági típusához igazodó szakképzettséggel
rendelkező utazó gyógypedagógus segítségét vesszük igénybe a megtámogatás során.
Habilitáció/ rehabilitáció
A megfelelő végzettségű szakember az iskolán belül, egyéni fejlesztési terv által végzi a
tanórán kívüli, habilitációs-rehabilitációs fejlesztést a szakvéleményben ajánlott óraszámok,
fejlesztési területek alapján.
Mentesítések
A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye
alapján az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a
minősítés alól. Számonkérésénél hosszabb felkészülési időt, segédeszköz-használatot egyaránt
biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanuló szakvéleményében foglaltak szerint.

1.6.3 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása

Ezt a feladatot lehetőség szerint gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálásával, és a
szociális segítő támogatásával oldjuk meg, aki kapcsolatot tart a szükséges
társintézményekkel és a szülőkkel. Ebben a munkában fontos szerepe és feladata van a
mindenkori osztályfőnököknek, akiknek a gyerekekkel és a szülőkkel való közvetlen
kapcsolatukból adódóan nagyobb rálátásuk van az esetleges problémákra. Pedagógusaink
törekszenek arra, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulókról lehetőségeik szerint a legtöbb
információt megszerezzék.

Ezzel kapcsolatos legfontosabb tevékenységek:
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prevenció;



okok feltárása;



szülői értekezlet, fogadóóra, rendkívüli szülői értekezlet;



családdal való kapcsolat felvétele, kiépítése;
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napközibe irányítás;



szabadidős tevékenységek biztosítása, ezekre való irányítás;



a figyelem (szülőé, tanulóé) ráirányítása a sportolás, a gyógytestnevelés fontosságára;



szakember segítségének igénybevétele;



szakemberhez irányítás;



drog- és bűnmegelőzési programok: osztályfőnöki óra, előadások, drogbusz;



kapcsolattartás:
 Kertvárosi Nevelési Tanácsadóval;
 Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal;
 polgárőrséggel, rendőrséggel

1.6.4 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló

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

1.6.5 A tanulók esélyegyenlőségét segítő intézkedések
A szociális hátrányok enyhítése érdekében iskolánk figyelmet fordít arra, hogy a hátrányos
helyzetű (halmozottan hátrányos helyzetű) tanulók szülei értesüljenek az intézményben
térítésmentesen igénybe vehető tanórán kívüli programokról, fejlesztési lehetőségekről,
tehetséggondozásról. Biztosítjuk a gyerekek szabadijének hasznos eltöltését célzó
lehetőségeket, hogy ne az utcán, a bevásárlóközpontokban töltsék idejüket, haszontalanul,
kitéve különféle veszélyforrásoknak. Az iskolai rendezvényeket olyan tartalommal kell
megtölteni, a napközis foglalkozásokat úgy kell szervezni, hogy vonzóak legyenek ezen
tanulók számára is. A gyermekek fejlődéséről a szülőket a fogadóórák keretében
tájékoztatjuk.
Célkitűzéseink:
 A tanulás objektív feltételeinek biztosítása minden tanuló számára
 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése
24
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 Szociális hátrányok enyhítése
 Értelmes és elérhető célok kitűzése, veszélyhelyzetekre történő felkészítés
 Egészséges életmódra nevelés által elérni, hogy káros szenvedélyektől mentesen
éljenek
 Egyenlő esélyek teremtése tanulóink számára
 Rászoruló családok segítése az anyagi támogatások megszerzésében
 Tanulóink találják meg helyüket az életben képességeiknek és érdeklődésüknek
megfelelően. Váljanak társadalmunk számára hasznos és értékes tagjává, az egyéni
életben pedig eredményes polgárokká.
 A POM rendszer használatának segítségével megtalálják azt a területet, szakmát,
melyben képességeik alapján megállják majd a helyüket.

Feladataink:
 A tanuló egyéni képességének kibontakoztatása
 Tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése
 Tanulói közösségfejlesztés
 A család bevonása és támogatása
 A POM és a központi pályaorientációs mérés feladatainak elvégeztetése minden 7-8.
évfolyamos tanulóval, azok szülőkkel történő megbeszélése.

1.6.6

hátrányok enyhítése érdekében végzett tevékenységi formák

 ingyenes korrepetálás
 ingyenes szakkörök biztosítása
 ingyenes iskolai könyvtárhasználat
 ismerethordozókkal, a könyvtárhasználattal való megismertetés
 az önálló kutatómunka lehetőségeivel és technikájával való megismerkedés
 számítógép-használattal való megismertetés
 idegennyelv-tanulási lehetőségének biztosítása
 pályaorientációs tevékenység
 kooperatív és differenciált tanulásszervezés
 napközis ellátás megszervezése; napközibe irányítás
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 ingyenes szabadidős programok biztosítása
 iskolagyümölcs-ellátás megszervezése (1-6. évfolyamokon)
 felvilágosító munka szociális juttatások lehetőségeiről
 támogatásokhoz jutás segítése tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári táborozás
céljára
 ingyenes – iskolai – tankönyvcsomag biztosítása a törvényben meghatározottaknak
megfelelően
 diákétkeztetés megszervezése
 iskolaorvosi ellátás
 drog- és bűnmegelőzési programok
 szakszolgálati intézményekkel való kapcsolatfelvétel
 szociális segítő támogatása

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
Tanulóink minden ilyen jellegű tevékenységben a Diákönkormányzaton keresztül vehetnek
részt. A Diákönkormányzat él minden olyan lehetőséggel, amikor véleményt nyilváníthat,
javaslatot tehet. E területet kiválóan alkalmasnak találjuk arra, hogy tanítványainkat
mikrokörnyezetben ugyan, de bevezessük a demokrácia, a döntéshozatal világába. Igyekszünk
kialakítani bennük a felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás
iránti igényt.

A Diákönkormányzat tagjai dönthetnek az iskolai élet diákságot érintő lényeges kérdéseiben.
Döntéseik előkészítéséhez megkapják a szükséges dokumentumokat. A Diákönkormányzat
munkájának segítése fontos feladat, ezért erre Diákönkormányzatot támogató tanárt bízunk
meg öt éves intervallumra.

1.8 Pedagógusok, tanulók, szülők együttműködési és kapcsolattartási formái
A mi munkánk igazán eredményes csak akkor lehet, ha megfelelő támogatást kapunk a
szülőktől, ezért is fontos, hogy mindenről megfelelően informáljuk őket. Ehhez segítséget
nyújt az iskolánkban működő Szülői Munkaközösség és az Árpádföldi Iskolaalapítvány.
Mindkét szervezettel rendszeres kapcsolatban állunk.
A munkaközösségbe minden osztály egy szülőt delegál, aki képviseli az adott közösség
érdekeit. A képviselőket minden évben három alkalommal hívja össze az igazgató kérésére a
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SZM elnöke, ekkor az intézményvezető ad tájékoztatást a fontosabb eseményekről, illetve
válaszol a felmerülő kérdésekre.

1.8.1 Szülőkkel való kapcsolattartás az év folyamán


szülői értekezletek;



fogadóórák;



e-napló és az ehhez kapcsolódó levelezőfelület



iskola honlapja;



üzenő füzet;



probléma esetén, előzetes egyeztetés után az iskolavezetés, a pedagógusok
készségesen állnak a szülők rendelkezésére



Informális kapcsolattartás egyik fontos lehetősége a sok hagyományos program,
melyre a szülőket is várjuk.

1.8.2

Az Árpádföldi Iskolaalapítvány szerepe iskolánk életében

Az Árpádföldi Iskolaalapítvány szülői kezdeményezésre jött létre, ők működtetik és tartják
fenn.

Sok mindenben segítik az iskola munkáját:


rászoruló gyerekek esetében kirándulásokhoz, színházlátogatásokhoz nyújtanak
támogatást;



fenntartják az „Arany Diák” díjat, mellyel a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
nyolcadikosokat tüntetjük ki;



létrehozták az Alapítványi díjat a tanárok kitüntetésére;



szépítik, csinosítják az iskolát;



lehetőség esetén segítenek az eszközbeszerzésben

1.8.3 Kapcsolattartás a tanulókkal

A diákok problémáikkal osztályfőnökükhöz, tanítóikhoz, tanáraikhoz fordulhatnak, szükség
esetén az iskola vezetőit is megkereshetik. Segítséget kérhetnek az iskola bármely
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dolgozójától,
továbbá
az
iskola
gyermekvédelmi
felelősétől,
iskolapszichológustól, az iskolaorvostól és a szociális segítőtől.

logopédusától,

1.8.4 Az iskola partnereit érintő együttműködési és kapcsolattartási formák
1.8.4.1 Fenntartóval

Az Észak-Pesti Tankerületi Központtal rendszeres és szoros az együttműködésünk, mely
telefonon, postai úton és e-mailen keresztül valósul meg.
1.8.4.2 Iskolákkal

A kerületi általános iskolákkal elsősorban vezetői, másodsorban kerületi munkaközösségi,
harmadsorban szaktanári szinten tartjuk a kapcsolatot.
A középiskolák közül elsősorban a kerületben működő középiskolákkal van mód
kapcsolattartásra. Az igazgatók közötti kapcsolaton túl ez jelenti azt is, hogy a kerületi
középiskoláktól rendszeresen visszajelzést kapunk a hozzájuk beiskolázott volt tanulóink
eredményeiről. Beiskolázással, továbbtanulással kapcsolatban készségesen állnak
rendelkezésünkre.

1.8.4.3 Óvodákkal

A körzetünkbe tartozó óvodás korú gyermekek általában 2 közeli óvodából érkeznek.
Mindkét óvodával intenzív, régi hagyományokra épülő kapcsolatot tartunk fenn.
Együttműködési formák:
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tanév eleji szülői értekezleten veszünk részt az óvodában;



a tanév első negyedében szakmai napot szervezünk az óvónők részére;



az óvodások szüleinek nyílt órákat tartanak a leendő elsős tanítónők;



a leendő elsősöknek játékos ismerkedő foglalkozásokat szervezünk;



a leendő elsősök szüleinek szülői értekezletet tartunk;



a tanítónők az óvodákban foglalkozásokat látogatnak;



a tanítónők és az óvónők átadják - átveszik a leendő elsősöket;



szereplési lehetőséget kínálunk az óvodásoknak Karácsonyi hangversenyünkön;



Mikulás műsorral kedveskedünk az óvodásoknak
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1.8.4.4 Intézményi tanáccsal

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

1.8.4.5 Egyéb intézményekkel

XVI. kerületi Rendőrkapitányság
Az iskolarendőrön keresztül részt veszünk a kapitányság által a tanulók részére szervezett
prevenciós programokon.

Kertvárosi Nevelési Tanácsadó
Az általuk szervezett szakmai konferenciákon rendszeresen részt veszünk. Tanulóink számára
elérhetővé tesszük a Nevelési Tanácsadótól származó információkat. Szükség esetén
vizsgálatra, illetve kontroll vizsgálatra küldjük tanulóinkat. A kapcsolattartás postai úton és
internetes formában történik.

Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat
A gyermekvédelmi felelősön keresztül, az osztályfőnökök jelzése alapján a rászoruló
gyerekek, családok erkölcsi, jogi megsegítése a fent nevezett intézmény munkatársaival
közösen történik. A kapcsolattartás e szerv esetében is postai és internetes formában történik,
valamint az iskolánkba delegált szociális segítőn keresztül.

Árpádföldi polgárok civil szerveződései
Szívesen teszünk eleget az ünnepi műsorokra való felkéréseknek, ezzel is gazdagítva,
színesítve az árpádföldi lakóközösség életét.

Erzsébetligeti Színház/Corvin Művelődési Ház
Szívesen veszünk részt az általuk szervezett igényes programokon. Kapcsolattartásunk
személyesen, e-mail, telefon útján történik.
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A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata, egyéni munkarend

1.9

1.9.1. A vizsgaszabályzat hatálya

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


osztályozó vizsgákra;



javítóvizsgákra;



különbözeti vizsgákra

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára,


aki osztályozó vizsgára jelentkezik;



akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít;



akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és
az osztályba sorolás feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
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A más iskolából érkezett tanulók idegen nyelvből az érintett nyelvtanárok által
összeállított szintfelmérés eredménye alapján kerülnek a nekik megfelelő csoportba.



Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése
szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni
munkarend kérelmezhető. Az iskolánkba beírt tanuló szülője (gondviselője) az érintett
tanévet megelőző június 15-ig az Oktatási Hivatalnak benyújtott írásos kérelemben
kérheti, hogy gyermeke egyéni munkarendben folytathassa általános iskolai
tanulmányait. A tanuló félévkor és tanév végén, minden tantárgyból, előre
meghatározott időpontokban osztályozó vizsgát köteles tenni.



Az iskolánkba beírt, tartósan külföldön tartózkodó tanuló, aki a szülő kérésére nem
szünetelteti tanulói jogviszonyát, hanem egyéni munkarendet kér, osztályozó vizsgát
köteles tenni az év végi osztályzatok megállapítása érdekében minden tantárgyból, a
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szaktanárok által, a Helyi tanterv követelményei alapján összeállított és előzetesen
kiadott vizsgaanyagból.


Osztályozó vizsgát tehet az a tanuló, akinek mulasztásai meghaladják a 250 órát,
emiatt nem értékelhető, de a tantestület határozattal engedélyezi számára az
osztályozó vizsgát.



Osztályozó vizsga írásbeli része alól mentesül az a részképesség-zavaros tanuló, aki
szakértői véleménnyel rendelkezik.



Az a tanuló, aki tankötelezettségét külföldön teljesítette, de tanulmányait itthon
szeretné folytatni különbözeti vizsgát tesz a megfelelő osztályfok megállapításához,
azokból a tárgyakból, amelyekből az intézmény vezetője szükségesnek tartja.



Külföldi nem magyar anyanyelvű tanuló a magyar nyelv elsajátításáról maga
gondoskodik. Az osztályfok megállapításához a tanuló különbözeti vizsgát tesz.



Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki 1-3 tantárgyból a továbbhaladás feltételeit nem
teljesítette.



A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben le kell
tennie a tanulónak.

Az értékelés rendje

A vizsga írásbeli részének értékelési rendje megegyezik a témazáró dolgozatok értékelésének
rendjével, melyet jelen dokumentum 2.6. pontja részletez. A szóbeli vizsgák értékelése
megegyezik az évközi feleletek értékelési rendjével.

1.9.2. A vizsgatárgyak részei és követelményei

Osztályozó vizsga esetén a tanulónak minden tárgyból vizsgáznia kell, a továbbhaladás
feltételeinek megfelelően. Az osztályozó vizsga szóbeli és írásbeli részből áll.
Különbözeti vizsga: szóbeli és írásbeli részből áll. A tanulók:
 1-4. évfolyamon magyar, matematika tantárgyakból, valamint a tantervválasztásnak
megfelelően idegen nyelv, sakk tárgyakból
 5-6. évfolyamon matematika, irodalom, nyelvtan, történelem, természetismeret és
idegen nyelv tantárgyakból,
 7-8. évfolyamon matematika, irodalom, nyelvtan, történelem, fizika, földrajz, kémia,
biológia és idegen nyelv tantárgyakból tesznek különbözeti vizsgát. Minden tantárgy
vizsgakövetelményét az adott tantárgy tanévre vonatkozó tantervi követelményei
határozzák meg.
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1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
Tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. A gyermek átvételéről minden
esetben az igazgató dönt. Az átvételi kérelemhez mellékelni kell:


a gyermek és a szülők személyazonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt;



nevelési tanácsadó vagy valamely szakértői bizottság által kiállított érvényes
szakvéleményt (ha a gyermek rendelkezik vele);



migráns tanulók esetében a gyermek Magyarországon tartózkodását engedélyező
hivatalos okiratot;



szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot;



amennyiben a szülők nem jelennek meg mindketten a beiratkozáskor, a távol levő
szülő beleegyező nyilatkozatát.

1.11. A felvételi eljárás különös szabályai
A törvényi előírások szerint az iskola kötelessége, hogy a körzetében bejelentett lakóhellyel
rendelkező gyermeket felvegye. A törvény által meghatározott osztálylétszám és a fenntartó
által engedélyezett indítható osztályok száma alapján a helyek betöltésekor előnyt élveznek:


hátrányos helyzetű tanulók (egy osztályba sorolható tanulók arányát a 20/2012 EMMI
rendelet 24.§ (2) szabályozza);



sajátos nevelési igényű tanulók;



különleges helyzetű tanulók (az alábbi sorrend a felvétel során fontossági sorrendet is
jelent):
 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola
körzetében található;
 testvére az adott intézmény tanulója;
 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő;
 az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy
kilométeren belül található
A még be nem töltött helyek betöltése sorsolás útján történik. A sorsolás részletes
szabályait a Házirend tartalmazza.
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1.12. Az osztályba sorolás elvei


2020 szeptemberében induló első osztállyal kezdve a gyerekek egy tanterv alapján
kezdik meg tanulmányaikat iskolánkban, mely az első év végén válik ketté emelt
óraszámú angol és sakk-logika tantervre.



a más iskolából, más osztályból érkezők képesség és ismeretszint szerint, szülői
kérelem alapján, a létszámhatár figyelembevételével;



az egész napos oktatási rendszerbe való jelentkezéskor a szülőnek vállalnia kell, hogy
gyermeke egész napos oktatásban vesz részt, amely délutáni kötöttségekkel jár;



az évismétlésre utasított tanulók besorolása a már kialakult tanulóközösség és a tanuló
egyéni érdekeinek figyelembe vételével történik

A törvényben meghatározott maximális osztálylétszámnál több gyermek jelentkezése esetén,
az osztályba sorolás a következőképpen történik:


ügyelünk a nemek arányos elosztására;



a rendelkezésünkre álló információk alapján a tanulás-tanítás megvalósításához
legideálisabb összetétel kialakítására.



előnyben részesítjük azt a gyermeket, aki az iskolai ismerkedő foglalkozásokon
elköteleződött leendő tanítója iránt;



a fennmaradó helyek betöltése sorsolás útján történik; a sorsolás részletes
szabályozását a Házirend tartalmazza.

2.1 A választott kerettanterv megnevezése
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.

2020 szeptemberétől 1. és 5. évfolyamokon kezdve, felmenő rendszerben a megjelent új
kerettantervekből tanítunk, a többi évfolyamon érvényben levő alábbi tantervek folyamatosan
kerülnek kivezetésre.
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Tantárgy megnevezése

Változat

Magyar nyelv és irodalom

A változat

Matematika

B változat
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Fizika

A változat

Kémia

A változat

Biológia-egészségtan

A változat

Ének-zene felső tagozat

A változat

Ének-zene alsó tagozat

A változat

Idegen nyelv

Helyi tanterv

Technika

A változat

2.2 A kerettanterv feletti óraszám
A kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon
és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.
Emelt óraszámú angol: az alábbi óra kiosztás 2020 szeptemberétől felmenő rendszerben
folyamatosan kivezetésre kerül

Óraterv a helyi tantervhez :2-4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7

7

6+0,5

6+1

Idegen nyelv

2

2

2

2+1

Matematika

4

4

4+0,5

4+1

Erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezett órakeret

2

2

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27
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Óraterv a helyi tantervhez 6–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4+0,5

3+1

4+0,5

Idegen nyelv

3+1

3+1

3+1

3+1

Matematika

4

3 +1

3+1

3+1,5

Erkölcstan

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Természetismeret

2+0,5

2+0,5

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia-egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1

1

1

Ének-zene

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Informatika

0,5

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezett órakeret

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31
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Emelt óraszámú angol tanterv szerinti 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020-tól felmenő
rendszerben
Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali rovat
pedig a szabadon tervezhető órákat.
Heti óraszám/évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Magyar nyelv és irodalom
7
7
5
5 1
4
4
3 0,5 3
Matematika
4
4
4
4
4
4
3 0,5 3
Sakk-logika
1
Angol nyelv
1
2
2 2
1
3 1 3
1
3 1 3
1
Történelem
2
2
2
2
Állampolgári ismeretek
1
Hon- és népismeret
1
Etika/hit és erkölcstan
1
1
1
1
1
1
1
1
Környezetismeret
1
1
Természettudomány
2
2
0
0
Kémia
1,5
1,5
Fizika
1,5
1,5
Biológia
1,5
1,5
Földrajz
1,5
1,5
Ének-zene
2
2
2
2
2
1
1
1
Vizuális kultúra
2
2
2
1
1
1
1
1
Dráma és színház
1
Technika és tervezés
1
1
1
1
1
1
1
Digitális kultúra
1
1
1
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
5
5
5
5
Közösségi nevelés
1
1
1
1
Hittan egyházi intézményben
Kötelező alapóraszám
22
22
22
23
27
26
28
28
Szabadon tervezhető óra
2
2
2
2
1
2
2
2
Összes tervezett óraszám
22 2 22 2 22 2 23 2 27 1 26
2
28 2 28 2
Összesített óraszám
24
24
24
25
28
28
30
30
Maximális órakeret
24
24
24
25
28
28
30
30
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Emelt óraszámú matematika: az alábbi óra kiosztás 2020 szeptemberétől felmenő
rendszerben folyamatosan kivezetésre kerül

Óraterv a helyi tantervhez 2-4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7

7

6+1

6+1

Idegen nyelv

2

Matematika

4+0,5

4+0,5

4+0,5

4+1

Sakk

1,5

1,5

1,5

1

Erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezett órakeret

2

2

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27
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Óraterv a helyi tantervhez 6-8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4+0,5

3+1

4+0,5

Idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

4+0,5

3 +2

3+1,5

3+1,5

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2

2

2

2

Természetismeret

2+0,5

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia-egészségtan

2

1+0,5

Földrajz

1+0,5

2

1

1

1

Sakk
Erkölcstan

2

Ének-zene

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Informatika

0,5

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezett órakeret

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31
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Sakk-logika tanterv szerinti 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020-tól felmenő rendszerben
Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali rovat pedig a
szabadon tervezhető órákat.
Heti óraszám/évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Magyar nyelv és irodalom
7
7
5
5 1
4
0,5
4 0,5 3 1 3 0,5
Matematika
4
4
4
4
4
0,5
4 0,5 3 1 3 0,5
Sakk-logika
1
1
1
1
Angol nyelv
1
1
1 2
3
3
3
3
Történelem
2
2
2
2
Állampolgári ismeretek
1
Hon- és népismeret
1
Etika/hit és erkölcstan
1
1
1
1
1
1
1
1
Környezetismeret
1
1
Természettudomány
2
2
0
0
Kémia
1,5
1,5
Fizika
1,5
1,5
Biológia
1,5
1,5
Földrajz
1,5
1,5
Ének-zene
2
2
2
2
2
1
1
1
Vizuális kultúra
2
2
2
1
1
1
1
1
Dráma és színház
1
Technika és tervezés
1
1
1
1
1
1
1
Digitális kultúra
1
1
1
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
5
5
5
5
Közösségi nevelés
1
1
1
1
Hittan egyházi intézményben
Kötelező alapóraszám
22
22
22
23
27
26
28
28
Szabadon tervezhető óra
2
2
2
2
1
2
2
2
Összes tervezett óraszám
22 2 22 2 22 2 23 2 27
1
26
2
28 2 28 2
Összesített óraszám
24
24
24
25
28
28
30
30
Maximális órakeret
24
24
24
25
28
28
30
30
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Emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom: 2020. szeptemberétől felmenő rendszerben
folyamatosan kivezetésre kerül

Óraterv a helyi tantervhez 6-8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4+1

4+1,5

3+2

4+1,5

Idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

4

3+1

3+1

3+1,5

Erkölcstan

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Természetismeret

2+0,5

2+0,5

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia-egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1

1

1

Ének-zene

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Informatika

0,5

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezett órakeret

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

A kerettantervben meghatározottakon felül a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozások
megtanítandó és elsajátítandó tananyagát az 1. számú melléklet tartalmazza.
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2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának
elvei


a Nat-ban megfogalmazott elvekkel összhangban legyenek;



a HPP-ben megfogalmazott értékeket közvetítsék;



a tanterveink cél- és feladatrendszerének megfeleljenek;



színvonalasak és korszerűek legyenek;



figyelemfelkeltőek, vonzóak, szép kivitelűek legyenek;



értékállóak legyenek (ne kelljen gyakran változtatni azokat);



biztosítsák az egymásra épülést, egymáshoz kapcsolódást és kiegészítsék egymást;



jól kezelhetőek legyenek;



képességfejlesztők és problémamegoldók, az ismeretszerzést segítők, munkáltatók
legyenek;



jó minőségűek legyenek;



új tankönyv választása esetén a tartós tankönyvet részesítjük előnyben;



megfizethetőek legyenek;



1-4. évfolyamon a tömegük ne haladja meg a 3000 g-ot (napi szinten);



előnyben részesítjük a komplex: tanmenetet, tankönyveket, taneszközöket, feladat- és
értékelő lapokat, tanári segédleteket (esetleg multimédiás megoldásokat) is tartalmazó
egységcsomagokat;



a tankönyvválasztást a nevelőtestület - a munkaközösségek - tanévenként
felülvizsgálja és a tankönyvrendelést megelőzően a szülőkkel egyeztet, majd döntést
hoz;



a testnevelés felszerelés a legszükségesebbekre korlátozódik: tornacipő, tornanadrág,
fehér iskolapóló, vagy tornadressz, tiszta váltó zokni, tisztálkodó eszközök, hűvös idő
esetén melegítőruha

A Nkt. 46.§ (5) alapján az iskola tanulói ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.
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2.4 A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A feladatok középpontjába a kulcskompetenciák megalapozását helyezzük.


Biztosítjuk tanulóink számára az esélyegyenlőség megvalósulását tanórai
differenciálással, tanórán kívüli felzárkóztatással, illetve tehetséggondozással.



Kellő figyelmet fordítunk arra, hogy az óvodai életből az iskolai életformára történő
átvezetés a kisgyermekek számára a legmegfelelőbb legyen.



Az óvodából hozott szokásrendet tovább erősítjük.



A pedagógiai feladatokat a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a
mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a
relaxáció képességének, a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és
technikáinak alapozásával valósítjuk meg.



Hangsúlyt fektetünk a közösségi élet kialakítására az első évfolyamtól kezdve.



Fontos feladatunk a felzárkóztatás, amit tanórai differenciált foglalkozásokkal, egyéni
fejlesztő munkával, korrepetálásokkal igyekszünk megvalósítani.



Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.



Törekszünk arra, hogy a környezetet, a körülöttünk levő világ egyes jelenségeit
empirikus úton ismerhessék meg.



A környezeti nevelés terén igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani arra, hogy a
tanórán kívüli ismeretszerzési lehetőségeket bővítsük (szabadidős időkeret, iskolán
kívüli programok, tanulmányi kirándulások stb.), ezzel téve élményszerűbbé a
tananyag elsajátítását.



A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés
érdekeit szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során.



A rendelkezésre álló kereteken belül biztosítjuk tanulóink számára a LEGO Matek
program nyújtotta ismeretszerzési lehetőségeket.

2.4.1.1 Az egész napos oktatás elvei, céljai

Az egész napos oktatási formára 1-2. évfolyamon nyílik lehetőség (kellő számú igény esetén).

Az egész napos oktatás jellemzői:
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egy osztálycsoportot két tanító vezet, az egyik az osztályfőnöki teendőket is ellátja;



az oktatás délelőtt és délután is történik;



a tanulási folyamatokat különféle szabadidős tevékenységek váltják, melyek
időtartama rugalmasan alakítható a gyerekek terhelhetőségének megfelelően;



a tanítók tanórán kívüli tevékenységeket is vezetnek, és rendszeresen irányítják a házi
feladat elkészítését saját tantárgyaikból;



az egész napos oktatású osztályokban határozottan elkülönül a tanórai és a tanórán
kívüli önálló munka

Az egész napos oktatás előnyei


az egész napra elosztott tanulás-szabadidő tevékenység sokkal jobban alkalmazkodik
az 1-2. osztályos gyerekek életkori sajátosságaihoz;



mivel mindkét tanító tanítási órákat és tanórán kívüli tevékenységeket egyaránt vezet,
többféle tevékenység közben ismerheti meg a gyerekeket, gyakorolhat rájuk hatást;



jobban megismerheti tanítványai képességét, személyiségét, segítő munkája
hatékonyabb lehet;



a tanagyag elsajátításáról az önálló tanulás során azonnal visszacsatolást kap az adott
tárgyat tanító.

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe
kerül a Nat. elveiből következő motiválási és a tanulásszervezési folyamat. Folytatódik a
kulcskompetenciák fejlesztése.
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A tanulók ismeretbővítésének, személyiségfejlődésének érdekében iskolán kívüli
programokat szervezünk (színház- és múzeumlátogatás, kirándulás).



Az olvasóvá nevelés érdekében az alsós osztályok rendszeresen könyvtári órákon
vesznek részt. A tanórákon gyűjtő- és kutatómunka adásával szorgalmazzuk, hogy
minél több tanuló legyen könyvtári tag.



Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.



A gyerekeket megismertetjük a stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeivel,
melyek a mindennapi nevelési és más közösségi szituációkban komoly eszközt
jelentenek a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén éppúgy, mint az
interperszonális kapcsolatokban.
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A tehetséggondozás érdekében a meghirdetett országos és kerületi versenyeken kívül
házi versenyeket is szervezünk. A tehetséggondozást szolgálja az emelt óraszámú
angol, sakk-logika tantárgyak oktatása is.



Életkori sajátosságoknak megfelelő módszerekkel biztosítjuk, hogy tanulóink
zökkenőmentesen lépjenek felsőbb évfolyamba.



A testnevelési és sportfoglalkozásokon a motoros fejlesztés eszközei, a differenciálás
és a motiváció fontos eszközei valamennyi képesség- és készségfejlesztési területen,
ezért ezeket továbbra is kiemelt területként kezeljük.



Az idegen nyelv oktatása során arra törekszünk, hogy tanítványainkat biztos és stabil
tudás birtokában engedjük középiskolába, ahol ezekre az alapokra építve a 12.
évfolyam végére elérhetik a B2 szintet.



Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása. A tanulóinkat
fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt
tartó életvezetésre neveljük, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú
a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a
mindennapokban, ezért erre is nagy gondot fordítunk.



Digitalizált világunkban igyekszünk felelős résztvevővé nevelni tanítványainkat. Már
egészen korán felhívjuk figyelmüket a digitális eszközök hasznosságára, ugyanakkor
veszélyeire is.

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása.
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Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.



Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával.



A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával.



Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés
hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem iskolánkban kiemelt
fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése valamennyi tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozáson fokozott figyelmet kap.



Az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a
közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia
fontosságára, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és
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államalkotó szerepére, melynek különös jelentősége van a történelem, magyar
irodalom, erkölcstan tantárgy terén.


A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük.



A tantárgyak szaknyelvének biztonságos szóbeli és írásbeli használatával, és az
alapvető képességek, készségek elsajátíttatásával; a mentális képességek célirányos
fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával egészséges önbizalmat
építünk ki tanítványainkban.



Digitális kompetenciájuk fejlesztése során törekszünk arra, hogy értsék a
hagyományos és az új médiumok nyelvét. Képessé váljanak a megbízható és a
veszélyes források megkülönböztetésére.



Életkoruknak megfelelően megteremtjük a pénzügyi ismeretek alapjait.

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

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


Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.



A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával.



Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
az intézményi komplex mozgásprogrammal, valamint az egészségnevelési
programmal kívánunk hozzájárulni.



A természettudományi tantárgyak oktatását a kor igényeinek megfelelően kiemelt
területként kezeljük, ezen belül is a következők kapnak prioritást:
o természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció
o a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése
tanulóink számára.,
o természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő
komplex fejlesztése, mely a környezeti nevelés stratégiai céljaiba is beépül.
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A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatása.
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Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.



A XX. századi totális diktatúrák jellemzőit, az általuk elkövetett bűntetteket
tárgyilagosan ismertetjük meg.



Megismertetjük tanulóinkat a média működésével, a média és társadalom közötti
kölcsönös kapcsolatokkal. Fontosnak tartjuk, hogy tisztában legyenek a nyilvános és
bizalmas érintkezések módjaival, azok etikai és jogi jelentőségével.



Igyekszünk tanulóinkat tudatos fogyasztóvá nevelni. Célunk, hogy saját életük,
családjuk példáján keresztül megértsék a munka értékteremtő szerepét, a javakkal
való ésszerű gazdálkodást. Lássák és megértsék a rövid és hosszú távú céljaik,
valamint az erőforrások kapcsolatát.



Pályaorientációs tevékenységünket megerősítjük a POM rendszer alkalmazásával,
mely számos szemszögből ad rálátást az adott tanuló érdeklődésére, irányultságára.

2.4.5 Napközis ellátás

1-2. évfolyamon, azokban az osztályokban, ahol nem egész napos az oktatás - valamint a 3-5.
évfolyamon napközis ellátást biztosítunk tanulóinknak.
A tanulás, a házi feladat elkészítése, ennek ellenőrzése szervezett keretek között folyik. A
tanulás segítése, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása is előtérbe kerül. A
napközis nevelők folyamatosan kapcsolatot tartanak az osztálytanítókkal, osztályfőnökökkel,
szaktanárokkal. Segítik a gyermekek tanulmányi előrehaladását, személyiségük
kibontakozását, az átmeneti sikertelenség elviselését, törekednek az olvasás
megszerettetésére, szorgalmazzák az iskolai könyvtár használatát.
A tanulók szabadidejének tartalmas eltöltését, mozgás- és pihenésigényük kielégítését,
szórakozásuk biztosítását szolgálja a napköziben folyó munka.
A kulturált étkezési szokások, a tisztálkodási szokások kialakítása is megvalósul a
napköziben.

2.4.6 Tanulószobai ellátás
A 6-8. évfolyamokon a tanulás, a házi feladat elkészítése, ennek ellenőrzése szintén szervezett
keretek között folyik. A tanulás segítése, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása is
előtérbe kerül ezeken a foglalkozásokon.

2.4.7 Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelést napi egy testnevelés óra keretében szervezzük meg, amelyből
legfeljebb heti két óra
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a) iskolai sportkörben való sportolással,

b) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel,

c) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület
által kiállított igazolással

váltható ki, amennyiben a testnevelésóra a tanuló aznapi utolsó tanórájára esik.

2.5 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai
Minden évfolyam megkezdése előtt és új tanuló érkezésekor a szülőt írásban tájékoztatjuk a
választható tantárgyakról és óraszámokról.
A szülő írásbeli nyilatkozata után a választott tantárgy tanulása kötelezővé válik.
A választásukat a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a
mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha
kötelező tanórai foglalkozás lenne.
A tanuló a tanév során egy alkalommal (augusztus 25-ig) az igazgató engedélyével
módosíthatja választását.
A pedagógusválasztás lehetősége az első osztályba való jelentkezés során valósulhat meg.

2.6 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és
formái
A tanév során a tanulók munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, folyamatos és
következetes ellenőrzése főként az alábbi területeken történik:
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A legfontosabb mérőeszköz az osztályozás. Az objektivitásra törekvés érdekében %-os
teljesítménymérés is történik.


Diagnosztikus mérés: egy-egy tanulási szakasz, pl. témakör megkezdése előtt a
tanulók aktuális készségszintjének, ismereteinek mérése, melynek célja a
helyzetelemzés.



A témazáró ellenőrző dolgozatok: a folyamat ellenőrzését szolgálják. A teljesítmény
értékelése %-os teljesítmény és érdemjegy. A helyi tanmenetek rendelkeznek a
tantárgyanként tanév közben írandó témazáró felmérésekről.



Egyéb mérések: a munkaközösségek az éves munkatervük összeállításakor - szükség
esetén indokoltan - dönthetnek újabb szintfelmérések beiktatásáról.



Formatív mérés: egy - egy tanulási szakasz alatt a tanulási és a problémamegoldó
képességek fejlesztése, alakítása. Tájékoztató érdemjegyek, pontozás.



Szummatív mérés: a tanulási szakasz zárásakor a tanulói teljesítmény mérése.
Értékelés érdemjegyekkel.

2.6.1

A mérés és értékelés célja, feladata, rendszere

Az értékelés során pedagógiai információk visszacsatolását végezzük a tanulókhoz, a
szülőkhöz, a pedagógushoz, a tanulási - tanítási folyamathoz, pedagógiai programunkhoz.
Ennek érdekében külső és belső mérési eljárásokat alkalmazunk, ilyenekben veszünk részt.

Az értékelés célja, hogy a tanuló teljesítményét összevethessük a követelményekkel, illetve
önmaga korábbi tudás- és képességszintjével. Alapelv, hogy értékelésünk nevelő hatású
legyen, a személyiség pozitív formálását eredményezze, tájékoztatásul szolgáljon a
résztvevők és az érdekeltek számára.

A mérések és értékelések eredményeit nyilvántartjuk és elemezzük: kompetenciamérések
eredményei, tanév végi eredmények – tantárgyra vonatkozóan, versenyeredmények,
továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók,
elégedettségmérés eredményei, neveltségi mutatók. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
tanulóink a kompetenciaméréseken jól teljesítsenek.

A tanulmányi munka értékelése, minősítése a pedagógiai szakmai munka része, ám nem
egyenlő az átlagszámítással. A pedagógus pedagógiai szempontok érvényesítésével a tanulót
személyre szólóan értékeli, minősíti, a témazáró dolgozatok döntő jegynek minősülnek. A
tanulók teljesítményét szöveges megállapításokkal, pontrendszerrel, osztályzatokkal,
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érdemjegyekkel minősítjük. Törekszünk arra, hogy mérési és értékelési gyakorlatunk
objektív, érvényes, megbízható és összehasonlítható legyen.

A tanulás eredményességéről szóló információkat az érintettek számára nyilvánossá tesszük,
elemezzük, megállapítjuk az erősségeket és a fejleszthető illetve fejlesztendő területeket, majd
ehhez intézkedési tervet készítünk.

2.6.1.1 A témazáró tanulói teljesítményének értékelésében alkalmazott ponthatárok

1. osztály és 2. osztály első félév vége
valamennyi tantárgyra vonatkozóan

2. osztály év végétől 4. osztály év végéig az
angol nyelv kivételével valamennyi tantárgy
esetében

0 - 49% = Felzárkóztatásra szorul

0 - 49% = 1

50 - 80% = Megfelelően teljesített

50 - 60% = 2

81 - 90% = Jól teljesített

61 - 80% = 3

91 - 100% = Kiválóan teljesített

81 - 90% = 4
91 - 100% = 5

Angol nyelv alsó és felső tagozaton,
valamint 5-8. osztályban matematika,
fizika, kémia, tantárgyaknál

5-8. osztályban magyar nyelv és irodalom,
illetve történelem, hon- és népismeret,
erkölcstan biológia, földrajz tantárgyaknál

0 - 40% = 1

0 - 49% = 1

41 - 54% = 2

50 - 59% = 2

55 - 74% = 3

60 - 74% = 3

75 - 89% = 4

75 - 89% = 4

90 - 100% = 5

90 - 100% = 5
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2.6.1.2 A szóbeli és írásbeli beszámoltatás formái, rendje


Szóbeli beszámoltatás: a tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres
ellenőrzése, beszámolók, kiselőadások tartása.



Írásbeli beszámoltatás: a tanult ismeretek írásban történő ellenőrzése iskolai
dolgozatokkal, amelyek a feldolgozott tananyag mennyiségétől függően lehetnek
írásbeli feleletek (röpdolgozatok), témazáró dolgozatok, tudásszintmérők.



A készségtárgyaknál gyakorlati feladatok elvégzésének értékelése.

Az osztályozás, értékelés annak a pedagógusnak a feladata és kötelessége, aki az adott
tantárgyat tanítja.

Témazáró felmérés:


minden nagyobb témakör végén;



konkrét számát az egyes tanmenetek rögzítik;



a tanulónak félévenként legalább 1 témazáró dolgozatot kell írnia;



a témazáró idejét és témáját 1 héttel a dolgozat előtt kötelező előre bejelenteni a
KRÉTA rendszerben;



javítási határidő maximum 2 hét;



1 tanítási napon maximum 2 témazáró íratható



a témazáró érdemjegye duplán számít a félévi, illetve az év végi értékelésnél

Írásbeli felelet:
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száma nincs korlátozva;



előre nem kötelező bejelenteni;



értékelése egy héten belül történik;



pótlása nem szükséges
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Szóbeli feleletek értékelése:


Jeles (5)
 a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz;
 a tananyagot ismeri, érti, tudja és alkalmazza;
 a tantárgy szaknyelvén is pontosan, szabatosan fogalmaz;
 ismereteit alkalmazza, és azt önállóan megfogalmazza



Jó (4)
 a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és
jelentéktelen hibával tesz eleget;
 tanári segítségre ritkán szorul;
 a tantárgy szaknyelvét ismeri, de nem mindig használja szabatosan



Közepes (3)
 a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget;
 a tanári segítségre többször is rászorul



Elégséges (2)
 a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz szükséges
minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik;
 önálló feladatvégzésre nem képes;
 a fogalmakat nem érti



Elégtelen (1)
 a tantervi követelmények minimumát sem tudja;
 ennek eleget tenni tanári útbaigazítással sem képes
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2.6.1.3 Tudásszintmérők
Diagnosztikus mérések:


Minden tanév elején ismétlés nélküli diagnosztikus mérésre kerül sor évfolyamtól
függően a következő tantárgyakból: matematika, magyar, angol. A mérésben
másodiktól nyolcadik évfolyamig minden osztály részt vesz. Ez alól kivételt képez az
angol nyelv, ahol csak a harmadik évfolyamtól van diagnosztikus mérés. Az ötödik
évfolyamon a dolgozatokat „itemez”-ni kell. A többi évfolyam méréseiről írásos
beszámoló készül.



értékelése: osztályzattal (lásd témazáró értékelése); tanév elején csak akkor írjuk be
az osztályzatot, ha a tanuló kéri

Szummatív mérések:


1-8 évfolyamon - tanév végén:
 matematika, magyar nyelvtan és irodalom, idegen nyelv
tantárgyakból (1. évfolyam végén az idegen nyelvi mérés a 2.
évfolyamtól érvényes csoportbontások alapjául szolgál);
 értékelése: osztályzattal (lásd témazáró értékelése)



4. Angol nyelvi mérés 4. évfolyam végén (2020/2021. tanévtől kezdődően), melynek
eredménye alapján lehetőséget biztosítunk a csoportok közötti átjárhatóságra.



Szintfelmérő 7. évfolyamon:
o a 7. évfolyam végére elvárt ismeretanyagából, matematika, magyar, idegen
nyelv tantárgyakból
o értékelése: osztályzattal (lásd szintfelmérő szabályzata)

2.6.1.4 Szintfelmérő szabályzata

Az intézményben – az elfogadott Pedagógiai Programban foglaltak alapján – a 7. évfolyam
végén szintfelmérőt tartunk. A mérés tantárgyait és formáit a Pedagógiai Program
tartalmazza.

2.6.1.4.1 A 7. évfolyamon történő szintfelmérés célja
 Az általános iskolai ismeretek összefoglalása, szintetizálása, gyakorlati alkalmazása.
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 A továbbhaladáshoz szükséges ismeretek rendezett áttekintése és számonkérése.
 Tanulóink felkészítése a középfokú tanulmányokra.
 A felkészülés során az információszerző, feldolgozó technikák, a tanulási módszerek
komplex alkalmazásának gyakorlása.
 Az írásbeli feladatmegoldó és szóbeli kifejezőkészség, előadásmód fejlesztése angol,
matematika és magyar nyelvből.
 Az ismeretfeldolgozási képességek alkalmazása, fejlesztése.
 Számolási készségek, logikai képességek alkalmazása a gyakorlatból vett feladatok
megoldása során.
 Annak biztosítása, hogy a tanulók téthelyzetben tudjanak számot adni tudásukról.

2.6.1.4.2 A szintfelmérés előkészítése, időrendje
 A tételek, követelmények jegyzékének közzététele: évente november 15-ig az iskola
honlapján, elektronikus felületén.
 Felelős: a munkaközösségek javaslatai alapján az igazgatóhelyettes.
 A követelményeket véleményezi a Diákönkormányzat.
 A mérési időszak: minden év májusában.
 Amennyiben a tanuló a megadott időpontban nem tud részt venni a szintfelmérésen,
mérést legkésőbb az adott tanév június 10-ig kell megtartani.
 Az időpontot az intézmény igazgatója engedélyezheti.

2.6.1.4.3 Felkészülés a szintfelmérésre
 A mérésre történő felkészülést a szaktanárok
munkaközösségek segítik.
 A tanuló által igénybe vehető segítség formái:

és

a

szakterület

szerinti

a.) szaktanári konzultáció;
b.) tanórai keretben történő tételfeldolgozás, feladatmegoldás.

2.6.1.4.4 A szintfelmérésben résztvevő tanárok megbízása és a mérés dokumentálása

A mérésben résztvevő tanárokat és a bizottság tagjait az iskola igazgatója bízza meg a
szintfelmérőt megelőzően legalább egy héttel. A bizottság három tagból áll, az elnök és két
tag. A szóbeli megmérettetésen a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. A
mérésről jegyzőkönyv készül. Az elnök és a tagok a jegyzőkönyvet aláírják, melyet az iskola
irattárába helyeznek. A jegyzőkönyv melléklete a tanulók írásbeli dolgozata és feladatlapja,
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valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros
tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A javítást két azonos
szakos tanár ellenőrzi. A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők.

2.6.1.4.5 A szintfelmérés folyamata

A mérések az iskola épületében az igazgató által kijelölt termekben és időpontokban zajlanak.
A szintfelmérés eseményei nem nyilvánosak. A szóbeli mérések egy/több napon tartandók, az
írásbeliek ezt megelőzően szervezendők. A tanulók kötelesek az előre kifüggesztett beosztás
szerint megjelenni. A szintfelmérés alkalmával a diák az iskola hivatalos ünnepi öltözetét
viseli.
A tanulók a kijelölt teremben csak a megengedett segédeszközöket vehetik igénybe,
egymással nem beszélgethetnek és a mérés rendjét nem zavarhatják. Rendbontás esetén a
bizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló részére a mérést
felfüggesztheti. Amennyiben erre sor került, a szintfelmérés adott része sikertelen, s ez
elégtelen osztályzatot von maga után.
Az írásbeli mérés feladatlapját a szaktanár/ szaktanárok készíti/készítik el, nyomtatott
formában leadja a felelős igazgatóhelyettesnek, legkésőbb az írásbeli szintfelmérést megelőző
héten.
Az ülésrendet a felügyelő tanár jegyzőkönyvben rögzíti. A tanulók csak az iskola
bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak, a kidolgozási idő lejártával a felügyelő tanár az
időpont feltüntetésével összeszedi a dolgozatokat és a piszkozatokat és az iratokhoz mellékeli.
A rajzokat, szerkesztéseket ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni.
A szóbeli szintfelmérésen három tanuló tartózkodik a teremben, melyből egy fő felel, két fő
felkészül.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló
számára a rendelkezésre álló időt legfeljebb 30 perccel meg kell növelni, és részükre
biztosítani kell a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 68.§. rájuk vonatkozó bekezdéseit,
továbbá a szakvéleményben leírtakat.
Ha a tanuló igazoltan hiányzik a kijelölt mérési napon, az igazgató engedélyezheti, hogy a
tanuló a kiírt időponttól eltérő időpontban adjon számot tudásáról.
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2.6.1.4.6 Szóbeli szintfelmérés (magyar irodalom, angol nyelv, matematika)
 a szóbeli feleletre a tanulók számára maximum 15 perc felkészülési időt biztosítunk;
 a tanuló a magyar irodalom felkészüléshez segédanyagokat használhat (a bizottság
által kiadott versek és novellák, kötelező irodalom);
 a feleletre legfeljebb 15 perc áll rendelkezésre;
 a szóbeli szintfelmérés bizottság előtt történik;
 a bizottság tagjai, a szóbeli felelési módnál nehézségekkel küzdő tanulók esetében
kötelesek segítő magatartást tanúsítani;
 a tétel visszaadása elégtelen jegyet jelent, új tétel húzásakor a két érdemjegy átlagából
kell a végleges érdemjegyet meghatározni.

2.6.1.4.7 Írásbeli szintfelmérés (magyar nyelv, angol nyelv és matematika)
Az írásbeli szintfelmérés feladatainak megoldására 45 perc áll rendelkezésre, amelyhez a
megadott segédeszközök használhatók. A felmérés tanítási órán bonyolítható le.

2.6.1.4.8 Mentesség

A mérésen való részvétel kötelező. A szabályzatban rögzített feltételek teljesülése esetén a
tanuló mentesül a mérési kötelezettség alól. Mentességet kap a tanuló az adott tantárgyakból
versenyeken elért alábbi helyezések alapján:
 felmenő rendszerű budapesti tanulmányi versenyen elért I-X. helyezés;
 felmenő rendszerű országos tanulmányi versenyen elért I-XX.helyezés;
 országosan meghirdetett, mérési tárgyhoz kapcsolódó pályázaton elért I-X. helyezés.
 nyelvvizsga
E pontban alapján mentességet élvező tanuló érdemjegye jeles.

2.6.1.4.9 A szintfelmérés értékelése
A tanuló szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelésére a Pedagógiai Programban
megfogalmazottak érvényesek. Az írásbeli dolgozat értékelésekor az elért százalékos
teljesítmény érdemjegyekre történő átváltása:
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Magyar nyelv, irodalom

Teljesítmény (%)

Érdemjegy

0-49

elégtelen

50-59

elégséges

60-74

közepes

75-89

jó

90-100

jeles

Teljesítmény (%)

Érdemjegy

0-40

elégtelen

41-54

elégséges

55-74

közepes

75-89

jó

90-100

jeles

Angol nyelv, matematika

A szintfelmérés értékelése a következő módon történik:
-

matematika tantárgyból az írásbeli mérés eredménye két jegynek, a szóbeli
pedig egy jegynek számít.

-

magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelvből a szóbeli mérés
eredménye számít két jegynek és az írásbeli eredmény egynek.

A mérések eredményének kihirdetése:
A szóbeli és írásbeli mérési eredmények kihirdetése együtt történik, a szóbelit követő 2.
munkanapon.
2.6.1.4.10 A 7. szintfelmérő szabályzatának záró rendelkezései (hatálybalépés, módosítás,
nyilvánosság)
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A jelen szabályzatban foglalt módosításokat a 2016/2017-os tanévtől kell alkalmazni. A
szabályzat tantárgyakra és mérési formákra vonatkozó szabályainak módosítása csak a
Pedagógiai Program módosítása után lehetséges.
A Szabályzatot az igazgató adja ki, a véleményezési joggal rendelkezők véleményének
kikérését követően.
A szintfelmérés eljárási szabályainak módosítására javaslatot tehet:
- Diákönkormányzat;
- Szülői Munkaközösség;
A Szabályzat nyilvános: minden érdeklődő számára megtekinthető az iskola irattárában,
könyvtárában. A hetedik évfolyamos tanulók szülei tanév elején szülői értekezleten
tájékoztatást kapnak jelen szabályzatról.

2.6.2 Az osztályzatok beírása az e- naplóba

Iskolánkban a 2015/2016-os tanévtől e-naplót használunk. Az érdemjegyek az alábbi
színekkel kerülnek bejegyzésre:


fekete színnel: szóbeli felelet, írásbeli dolgozat, órai munka, projektmunka, szorgalmi
feladat, más intézményből hozott jegy



piros színnel: írásbeli témazáró dolgozat; szintfelmérők (7. évfolyamon végzett
szintfelmérő is)

Havonta legalább 1 érdemjeggyel kell értékelni a tanuló tudását.

2.7 Az egyes tantárgyak szöveges értékelése az 1. és a 2. évfolyamokon
1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint 2. évfolyam félévekor:
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A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 54.§ 3. bekezdése alapján a tanulók
1. évfolyamon félévkor és tanév végén, valamint 2. évfolyamon félévkor szöveges
értékelést és minősítést kapnak minden tantárgyból.



A 2. év félévéig tanév közben is szöveges az értékelés. A 2. évfolyamon félévkor
minden tantárgyból szöveges értékelés és minősítés kerül bejegyzésre, 2. évfolyam
második félévétől az értékelés érdemjegyekkel történik.



Csak az az első osztályos tanuló mentesül az értékelés és minősítés alól tanév végén,
aki szakértői szakvélemény alapján előkészítő évfolyamként végezte és fejezte be a
tanévet.



Alkalmazandó értékelési szintek:

Pedagógiai Program

Budapest XVI. Kerületi

2021. szeptember 1-

Arany János Általános Iskola
1162 Budapest, Bekecs u. 78.

 kiválóan teljesített;
 jól teljesített;
 megfelelően teljesített;
 felzárkóztatásra szorul


Kitűnő bizonyítványt 1. évfolyam végén csak az a tanuló kaphat, aki minden értékelt
tantárgyból kiváló minősítést kapott.



Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az
iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi
követelményeket
sikeresen teljesítette. Ebben az
esetben csak
a
megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.

2.8 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
A házi feladat adásának célja, hogy a tanuló képességeihez mérten, önállóan tudja alkalmazni
a tanórán elsajátítottakat. Ezért a házi feladatok kijelölésekor figyelembe vesszük a tanuló
életkori sajátosságait, törekszünk a differenciálásra.
Egyik tanítási napról a másikra csak annyi házi feladat adható, amelyet a tanóra elején a
pedagógus ellenőrizni képes. Hétvégére, tanítási szünetre legfeljebb annyi házi feladat adható,
mintha másnapra készülne a tanuló.
A rendszeresen elmulasztott házi feladatokért elégtelen osztályzat adható. A hiányzó házi
feladatot pótolni kell.

2.8.1 Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai


Az otthoni tanulási idő átlagos képességű tanulók esetén (írásbeli és szóbeli feladatok
elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy-egy
tantárgyból.



A napi felkészülés otthoni (napközi, egész napos oktatás, tanulószoba) ideje nem
lehet több 1,5-2 óránál.



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

2.9 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, nagy
osztálylétszám esetén (lehetőség szerint) a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat, szükség
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esetén egyéb tantárgyakat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a
kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. Amennyiben
lehetőségünk van rá, kialakítunk nívó csoportot.
2020. szeptemberétől az első osztályosok egyforma tantervek alapján kezdik meg
tanulmányaikat. Az első év végén belső mérés, valamint az első tanévben nyújtott
teljesítmény alapján csoportbontásra kerül sor. Ennek következében a gyerekek 2.
évfolyamtól kezdődően tanulmányaikat vagy emelt óraszámú angol tanterv, vagy sakk-logika
tanterv alapján folytatják.

A csoportbontás a képességek figyelembevételével, de arányos csoportlétszámra törekedve
történik. A csoportbontás részletes szabályozását a Házirend tartalmazza.
A napközis csoportokat lehetőség szerint osztályonként vagy évfolyamonként szervezzük.
Amennyiben a létszám ezt nem engedi, akkor összevont csoportokat indítunk. Szülői kérésre
minden tanulónak mérlegelés nélkül biztosítjuk a napközit.
Tanulószobát a szülői igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével szervezünk. A
tanuló gyenge tanulmányi eredményei és a szaktanárok véleménye, javaslata alapján a
gyermek tanulószobára kötelezhető.

2.10 A tanulók
módszerek

fizikai

állapotának,

edzettségének

méréséhez

szükséges

A mérésre és értékelésre szolgáló próbákat NETFIT mérési rendszer részletes leírása alapján
végezzük.
A tanulók fizikai állapotának mérésére és értékelésére 5-8. évfolyamon, minden osztályban
évente egy alkalommal (hosszabb időtartamban) a tanév rendjében meghatározott időpontban
kerül sor.

2.10.1 A mérésre és értékelésre szolgáló próbák
A tanulók testösszetételére és tápláltsági állapotára vonatkozó mérések típusai:
Testtömeg mérése
Testmagasság mérése
BMI
Testzsírszázalék mérése


Az aerob állóképesség mérésére:

20 méteres ingafutás (maximális oxigénfelvevő-képesség becslése)
59

Pedagógiai Program

Budapest XVI. Kerületi

2021. szeptember 1-

Arany János Általános Iskola
1162 Budapest, Bekecs u. 78.

Az erő, erő-állóképességének mérésére:
 helyből távolugrás teszt (az alsó végtag dinamikus erejének
mérésére);
 törzsemelés teszt (a törzsfeszítő izmok erejének mérésére);
 ütemezett hasizom teszt (hasizomzat erejének erő-állóképességének
mérésére);
 ütemezett fekvőtámasz teszt (a felsőtest izomerejének és erőállóképességének mérésére)
 kézi szorítóerő mérése (az alkar izmainak maximális izometrikus
erőkifejtő képességének mérése)
 hajlékonysági teszt (a térdhajlító izmok nyújthatóságának mérése)

A vizsgálati módszert alkotó motorikus próbák egyszerűek, természetes mozgásra épülnek,
ezért mindkét nem minden korosztálya már rövid gyakorlási időszak után könnyedén el tudja
sajátítani a próba megfelelő végrehajtásához szükséges technikai szintet.
A méréseket az iskola testnevelő tanárai végzik, és az eredményeket – a tanulók mérési
azonosítójával - ők töltik fel a megadott informatikai rendszerbe. A kapott eredményeket
kiértékelik és meghatározzák a fejlesztések irányát.

2.11 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
2.11.1 Az iskola egészségnevelési elvei

Az egészséges életmódra nevelés kiemelt feladataként megtanítjuk a gyerekeket az
egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére.
Felkészítjük őket arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra
vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat
megoldani, tisztában legyenek a fogyasztóvédelmi és bűnmegelőzési ismeretekkel. Fejlesztjük
tanítványainkban a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást.
Megismertetjük őket a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes
anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőivel. Felkészítjük
tanulóinkat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.
Feladatunk az is, hogy tanítványaink felkészültek legyenek az önálló gyalogos közlekedésre, a
tömegközlekedési eszközök használatára, az utasbalesetek elkerülésének módjaira.
Támogatást kell nyújtanunk a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros
függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, kábítószer- és
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alkoholfogyasztás, káros szenvedélyek /játék, számítógép, Internet, stb./ helytelen táplálkozás,
öltözködési szokások) kialakulásának megelőzésében.
A mindenkori osztályfőnökök megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális
kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli
párkapcsolatokra történő felkészítésre. Tanítványainkat megismertetjük a betegségek
megelőzésének lehetőségeivel.
2.11.2 Az iskola környezeti nevelési elvei
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése. A környezeti nevelés a természet, s benne az emberi társadalom harmóniájának
megőrzését, fenntartását célozza. Az ember része a természetnek, az épített és társadalmi
környezetnek és csak akkor boldogul, ha együttműködik a környezetével.
A környezeti nevelés tartalma a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására
irányul. Gondot kell arra fordítanunk, hogy diákjaink a jövőben, mindennapi életvitelükben
képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat
kezelni, megoldani.
Meg kell alapoznunk tanítványaink társadalmi-természeti felelősségét, formálnunk kell
alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudatát. E
nevelési célok hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas
együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. Előtérbe emeljük azokat
a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a
felelős együttműködés.
A környezeti nevelés - a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata - kiterjed az emberi
együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, egyben elősegíti
a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. A környezeti nevelés elvei szerint tervezzük
és valósítjuk meg a megfelelő tárgyi környezetet, melynek teljesülését folyamatosan
ellenőrizzük.

A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt
Cél
Feladat
Tevékenység
1. Környezettudatos
magatartás
elősegítése

A
természeti
környezet
időbeli,
térbeli, működésbeli
változásainak
érzékelése,
helyi
térségi,
globális
szinten.
A
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természetes

Kirándulás évente a
Merzse-mocsárhoz
és
a
Caprerapatakhoz.
Változások
megfigyelése.

és Papírgyűjtés,

Kritérium
Az
emberiség
hatása
a
környezetre,
felelősségünk
felismerése.

Környezetbarát
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környezetbarát
anyagok
felhasználása.
Az újrahasznosítás
fogalmának,
hasznának ismerete.

szelektív
hulladékgyűjtés,
veszélyes
hulladékgyűjtők
(elem) az iskolában.

anyagok
megismerése.

Felelős állampolgári
szerepekre
való
felkészítés.
Környezetszennyezés
elhárítása, környezeti
problémák
felismerése.

Az
Alaptörvény
környezet
védelméről
szóló
cikkeinek
értelmezése.

A
közvetlen
környezet
problémáinak
felismerése.

3. Saját egészségéért Felelős állampolgári
érzett
felelősség magatartás
kialakítása
kialakítása.
Tudatos
egészségmegőrzési
viselkedés.
A szűrővizsgálatok
fontossága.

A
komplex
intézményi
mozgásprogramban
szereplő feladatok
megvalósítása.

Az
egészségmegőrzés
alapjainak
a
kialakítása.

4. Környezettudatos
értékrend,
„ökológiai morál”
kialakítása

Helyzetgyakorlatok,
tanórai és tanórán
kívüli
tevékenységek. Az
iskola
esztétikai
képének
közös
kialakítása.
Erdei
iskola,
osztálykirándulás,
projektnapok, iskola
színtű
programok
közös
megvalósítása.

Szerepjátékok által
a
különböző
élethelyzetek
megismerése.

2. A
környezetért
felelős
egészségorientált
életvitel elősegítése
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Gondolatok
befogadására
és
kifejezésére
való
nyitottság
és
képesség fejlesztése.
A
környezet
esztétikai felismerése
iránti
igény
kialakítása.
Az
együttes
cselekvéshez
szükséges
sajátos
kommunikáció
fejlesztése.
Családi szerepek.
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2.12 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola
hírnevét erősítő tanulókat az iskola jutalomban részesítheti.
Az a kitűnő tanuló, akinek magatartása és szorgalma példás, továbbá minimum négy tantárgyi
dicséretben részesült, nevelőtestületi dicséretet kap, amelyet be kell vezetni a törzskönyvbe és
a bizonyítványba. A dicséret átadására tanév végén - lehetőség szerint - jutalomkönyvvel
együtt a tanulók, a pedagógusok és a szülők előtt kerül sor.
Kimagasló eredmény esetén oklevél és jutalomkönyv átadására kerülhet sor a tanév végén a
tanulók, nevelők és a szülők közössége előtt, valamint kitűnő tanulóink neve bekerül iskolánk
Aranykönyvébe.
Az országos, fővárosi és kerületi szintű tanulmányi és sportversenyeken kimagasló
teljesítményt elért tanulóinkat igazgatói dicséretben részesítjük, továbbá nevüket bejegyezzük
iskolánk Dicsőségkönyvébe.
Az egész évben tartó házi sportbajnokságok, tanulmányi versenyek eredményeiről az iskolai
faliújságokon, valamint az iskolarádión folyamatosan tájékoztatjuk a tanulóközösséget.
Végzős tanulóink közül az általános iskola évei alatt legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó
diák külön jutalomkönyvben részesül.
Az Árpádföldi Iskolaalapítvány „Arany Diák” díját veheti át az a végzős diák, aki
versenyeken és egyéb fórumokon iskolánk hírnevét öregbítette.
Az iskolai szintű, valamint iskolán kívüli rendezvényeken való szereplés jutalmazása
szaktanári vagy igazgatói dicsérettel történik.

2.12.1 Magatartás és szorgalom jutalmazása

Az a tanuló, aki magatartásában és szorgalmában a felnőttekkel és társaival udvarias,
rendszerető, kötelességtudó, a közösségi életben aktív és kezdeményező, a következő
fokozatokban részesíthető:
1. szaktanári szóbeli dicséret;
2. szaktanári írásbeli dicséret;
3. osztályfőnöki szóbeli dicséret;
4. osztályfőnöki írásbeli dicséret;
5. igazgatói szóbeli dicséret;
6. igazgatói írásbeli dicséret
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2.12.2 A magatartás értékelésének elvei

2.12.2.1 A tanuló magatartásának szöveges értékelése 1. évfolyamon és 2. évfolyamon
félévkor

Órai magatartása, fegyelmezettsége:


kiegyensúlyozott, derűs, felszabadult, nyugtalan, rendbontó, feszült, aktív, passzív,
zavaró, figyelmeztetésre szorul

Közösségi magatartása:


szerény, előzékeny, segítőkész, goromba, nagyhangú, elhúzódó, tevékeny, lelkes,
zárkózott, sértődékeny, közömbös, kötekedő

Nevelőivel szemben:


figyelmes, tisztelettudó,
felszabadult, kötekedő

tiszteletlen,

makacs,

engedékeny,

őszinte,

gátolt,

A Házirendet:


betartja, figyelmeztetésre tartja be, nem tartja be

2.12.2.2 A tanuló magatartásának értékelése 2. évfolyam végén és 3-8. évfolyamon


példás



jó



változó



rossz

A magatartás minősítésének tartalma:



A példás magatartási jegyet az a tanuló érdemli meg, aki
 figyelembe veszi az iskolai és az osztályközösség érdekeit, pozitív
hatást gyakorol a közösségre és annak tagjaira;
 a Házirend rendelkezéseit maradéktalanul betartja;
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 tudatosan vállalja az iskolai követelmények teljesítését és
betartását;
 példamutatóan viselkedik az idegenekkel, az iskola dolgozóival és
tanulótársaival;
 kulturáltan beszél


A jó magatartási jegyet az a tanuló érdemli meg, aki
 szívesen vesz részt a közösség életében;
 az iskola Házirendjének követelményeit általában betartja;
 elfogadja társait;
 önmaga fegyelmezetten viselkedik, de a közösség alakításában nem
vesz részt;
 nem befolyásolja negatívan társai viselkedését



A változó magatartási jegyet az a tanuló érdemli meg, aki
 a közösségi tevékenységekben változó rendszerességgel és változó
odaadással vesz részt;
 a Házirend rendelkezéseit nem szegei meg súlyosan, de
magaviselete sokszor kifogásolható;
 többször zavarja az órai munkát;
 esetenként az iskola dolgozóival vagy
udvariatlanul, tiszteletlenül viselkedik;

társaival

szemben

 feladatvégzése ingadozó, megbízhatatlan


A rossz magatartási jegyet érdemli az a tanuló, aki
 szándékosan árt a közösségnek, tanulótársainak;
 igazgatói vagy tantestületi figyelmeztetést kapott;
 az órai munkát rendszeresen zavarja;
 rontja az iskola jó hírnevét;
 durván, gorombán viselkedik és beszél;
 visszatérően, többször megszegi az iskolai előírásokat, a társadalmi
normákat
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2.12.3 A szorgalom értékelésének elvei

2.12.3.1 A tanuló szorgalmának szöveges értékelése 1. évfolyamon és 2. évfolyamon
félévkor

Munkatempója a munkavégzésben:


gyors, lendületes, megfelelő tempójú, lassú, vontatott, pontos, pontatlan, önálló,
önállótlan

Figyelme:


kitartó, rövid ideig tartó, figyelmetlen

Szokásai:


érdeklődő, versengő, közömbös, egyéni motivációkkal vezérelt

Házi feladata, felszerelése:


sohasem hiányos, néha hiányos, gyakran hiányos

Tanulóhelye:


rendes, változó, rendetlen

Közös feladatokat:


szívesen vállal, kérésre vállal, nem szívesen vállal, egyáltalán nem vállal

2.12.3.2 A tanuló szorgalmának értékelése 2. évfolyam végén és 3-8. évfolyamon


példás



jó



változó



hanyag

A szorgalom minősítésének tartalma:
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A példás szorgalom jegyet az a tanuló érdemli meg, aki
 tudatosan törekszik az aktív ismeretszerzésre;
 tanulmányi eredményei ugyan nem kiemelkedően jók, de
példamutatóan sok erőfeszítést tesz azért, hogy a tőle telhető
legjobb eredményt érje el;
 igényesen és megbízhatóan végzi feladatait;
 érdeklődése alapján önkéntesen vállal többletfeladatokat;
 folyamatosan a képességeinek megfelelően látja el tanulmányi
munkáját



A jó szorgalom jegyet az a tanuló érdemli meg, aki
 a tanórákon figyel, lelkiismeretesen ellátja feladatait;
 részben ösztönző hatásokra
önellenőrzésre is képes;

rendszeres

munkát

végez,

 általában felkészült, bár tanulmányai iránt nem mutat mélyebb
érdeklődést;
 ritkán vállal külön feladatokat


A változó szorgalom jegyet az a tanuló érdemli meg, aki
 tanulmányi munkájában ingadozó teljesítményt nyújt;
 munkavégzésében rendszertelen;
 önállótlan a tanulásban;
 többletfeladatot nem vállal;
 önellenőrzése nem megbízható, változó;
 a tanórán kívüli információkat ritkán használja fel;
 házi feladata és felszerelése időnként hiányos vagy nincs



A hanyag szorgalom jegyet az a tanuló érdemli meg, aki
 a tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti, munkája rendszerint
hiányos, igénytelen;
 az órán nehezen aktivizálható;
 a feladatokat még figyelmeztetés ellenére sem végzi el;
 házi feladatát gyakran nem vagy hiányosan készíti el;

67

Pedagógiai Program

Budapest XVI. Kerületi

2021. szeptember 1-

Arany János Általános Iskola
1162 Budapest, Bekecs u. 78.

 felszerelése hiányos, elhanyagolt

2.13 Az enyhe értelmi fogyatékos
értékelésének alapelvei

tanulók

nevelésének,

oktatásának,

A pedagógiai alapelveket az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében is valljuk bizonyos
szempontok hangsúlyozásával.
Alapvető szempont:
- a tanulók sajátos igényeinek elfogadása, személyiségüknek, képességeiknek, adottságaiknak
alapos megismerése, megfelelő fejlesztése,
- a hátrányok leküzdése, a fejlesztés, rehabilitáció, habilitáció kiemelt fontossága,
- a differenciált, egyénre szabott, az egyéni adottságokhoz, képességekhez, fejlődési
tempóhoz alkalmazkodó fejlesztés.
Pedagógiai célmeghatározások
Kitüntetett pedagógiai, nevelési cél a munkához, a feladatok minél pontosabb teljesítéséhez
szükséges szociális készségek, motiváció fejlesztése.
Pedagógiai gyakorlatunk során minden támogatást megadunk, hogy tanítványaink elsajátítsák
a tanuláshoz szükséges alapkészségeket, képességeket és kulcskompetenciákat az életpálya
építés területén; rendelkezzenek a továbbtanuláshoz, az információszerzéshez, az
önműveléshez szükséges tudással, tanulási technikákkal.
Pedagógiai feladatok
Feladatunk
- a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzálása,
- a sérült funkciók javítása,
- az egyéni erősségek előtérbe helyezése,
- a képességek kibontakoztatása, a társadalmi beilleszkedés sérülés specifikus szempontú
támogatása.
A tanulók értékelése, minősítése
A tanulói teljesítmények értékelésének célja:
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Az értékelés során megfigyeljük a tanulók tudását, teljesítményét, attitűdjét, magatartását. A
megállapított követelményekhez viszonyítva és az önmagukhoz mért fejlődésük alapján
teszünk megállapításokat.
Az értékelés a pedagógiai folyamat egyik alapja, a visszacsatolás funkcióját látja el. Értéket
állapít

meg

a

tanulók

tudásáról,

teljesítményéről,

információt

ad

a

tananyag

elsajátíthatóságáról, visszajelez a pedagógus munkájáról. Az értékelés fontos funkciójának
tartjuk a meglévő készségek és képességek folyamatos diagnosztikus mérését, ennek alapján a
tanulók jellemzőihez igazodó legmegfelelőbb fejlesztési eljárások kiválasztását.
Az értékelésnél alkalmazott alapelvek:
- Figyelembe veszi a helyi tanterv alapján megfogalmazott követelményeket.
- Fejlesztő, ösztönző, segíti a pozitív személyiségjegyek fejlődését.
- Fejlődésorientált, melynél a pozitív megerősítés, az értékek megfogalmazása dominál, de
feltárja a hiányosságokat, tanulási nehézségeket (erős pontok, gyengeségek, fejlesztési
lehetőségek), a reális önértékelés kialakítása érdekében.
- Erősíti a tudás- és teljesítményszinttel nem kifejezhető személyiségvonásokat is.
- Az értékelés lehetőséget ad a pedagógus számára, hogy kialakíthassa az egyénre szabott
nevelési- oktatási stratégiákat, habilitációs tevékenységet.
Az értékelés formái:
A második évfolyam félévéig szöveges értékelési formát alkalmazunk.
A szöveges minősítés kategóriái:
- kiválóan megfelelt
- jól megfelelt
- megfelelt
- gyengén megfelelt
- nem felelt meg
Szöveges értékelés
A szöveges értékelés összeállításánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:
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- a tanult ismeretek alkalmazásának képességét, az alapkészségek és képességek
működőképességét,
- a tantárgyi követelmények teljesítését,
- a tanuló személyiségének sajátosságait, önmagához, az előző teljesítményéhez mért fejlődés
mértékét,
- a szociális képességek, magatartás, viselkedési szokások alakulását,
- a tanuláshoz, munkához való viszonyt, erőfeszítést,
- a cselekvőképességet, a pszichomotoros fejlődést.
További szempontok:
- adjon információt a pedagógusnak a helyzetfelméréshez, az egyéni tanulási folyamat
tervezéséhez, a különböző okból létrejött hátrányok kompenzálásához,
- segítsen a szülőknek, a tanulók fejlesztésében részt vevő szakembereknek gyakorlati
következtetéseket levonni,
- biztosítsa, hogy a pedagógusok önállóan is megfogalmazhassák értékelésüket.
Numerikus értékelés
A második évfolyam második félévétől kezdődően numerikus értékelést használunk a
köznevelési törvényben szabályozott ötfokozatú skála szerint:
- jeles (5)
- jó (4)
- közepes (3)
- elégséges (2)
- elégtelen (1)
A numerikus értékelés alapvető szempontjai a szöveges értékeléssel megegyezőek.

Budapest, 2021. június 28.

Jóváhagyta:

Jávor Annamária
intézményvezető
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3 Mellékletek
3.1 Helyi tantervek
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4

Mentességi kérelem a 7. évfolyam szintfelmérése alól

A mentességet kérő tanuló neve, osztálya:

Iskolája: Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola

Melyik tárgyra kér mentességet:

A mentességi kérelem alapja: /konkrét megnevezés témakör, szint, eredmény/

Budapest, ……………………………
……………………………..
tanuló

A Kérelemben foglaltakkal egyetértek, a mentesség megadását javaslom:

……………………………..
szaktanár

--------------------------------------------------------------------------------------------Határozat

Név…………………………….…7….. osztályos tanuló mentességi kérelmét:
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elfogadom
nem fogadom el

Indoklás:

Kérelmező tanuló megfelelt a Szabályzatban rögzített mentességi feltételeknek.
Kérelmező tanuló nem felelt meg a Szabályzatban rögzített mentességi feltételeknek.

Budapest, …………………………

……………………………..
igazgató
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