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1.Bevezető

1.1. Lábatlani Aľany János Általános Iskola és Alapfokú Míĺvészetĺ Iskola, Lábatlan

,,olyan embeľeket kell az iskolának kibocsátania' akik megtaláljákhelyüket az

életben és szemüket atágulő horizontľa függesztve, szilárdan megállnak lábukon.

Ez a feladat az isko|át minden szinten a legfontosabb közintézménnyé, és

minden tanáľt a legfontosabb közéleti alakkáteszi.

Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.''

(Szent-Gyöľgyi Albert)



1.2. Alapító okiľat

oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántaľtási Főosztály

Ügyiratsźm: KIN4194-1l2o18
IJgyintéz(5: Urbán Feľenc Ábel
Ügyintéző telefonszáma: (+36)- l l37 4 -2450
'Ügyintéző ę-mail címe: urban.abel@oh.gov.hu

Tárgy : Nyi lvántartás módos ítása (nyi lvánt artźsi szám: K 1 0 70 7)

HATÁRoZAT

Az Esztergomi Tankęrületi Központ (székhelye: 2500 Esztergom' Lőľinc utca 7.) mint köznevelési intézményfenntartó által
fęnntaŕott Lábatlani Aľany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (székhe|y:254l Lábatlan, Rákóczi Feľenc
Űlt ll2., oM azonosító: 03 l882, a továbbiakban: Intézmény) köznęvelési intézménynek a nęmzęti kömęvelésről szóló 20l l. évi
CXC. töľvény (a továbbiakban: Nkt.) 2l. $ (2) bekezdése a|apján jelen határozatommal 2018. szeptember 1. hatállyal a

nyilvántartásban szereplő adatait módosítom.

l. Nyilvántartási száma: Kl0707

Äz intézményt létesítő szakmai
2. alapdokumentum utolsó módosításának

2018.09.10. kelte:

3' Äz intézmény megnevezései:

3.I . Hivatalos neve: Lábatlani Aľany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti ]skola

4. A köznevelési intézmény feladatellátási helyei:
4.1. Székhelye: 254l Lábatlan, Rákóczi Fęręnc út 1 12.

5. Alapĺtó és a fenntaľtó neve és székhelye:

5.l. Alapító szęry nęvę: Embęri Eľőfoľľások Minisztériuma

5.2. Alapítói jogkör gyakorlója: ęmbeľi er<ĺforrások minisztere

5'3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

5.4. Fenntartó nevę: Eszteľgomi Tankeriilęti Központ

5.5. Fenntaľtó székhe|ye: 2500 Eszteľgom, Lőrinc utca 7.
6. Köznevelési és egyéb alapfeladata:

6.| ' 2541 Lóbatląn' Rákóczi Feľenc út

l 1 2. 6.1. l. alapfokú művészetoktatás

képző- és ipaľmíĺvészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, kęrámia
6.l.l.l. tanszak' kézműves tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak, köľnyezet- és

kézműves kultúra tanszak, szobrászat és kerámia tanszak)

J

1055 Budapest, Szalay utca l0-14.
Postacim: 1363 Budapest, Pf. 19.

Telefon: (+36-l) 374-2450 Telefax: (+36-l) 374-2474
Honlap: www.oktatas.hu E-mail: info@oh.gov hu



6.t.t.2.

6. I .l .3.

szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: szinjátéktanszak) (új tanszakok: színjáték
tanszak)

képző- és

ipaľművészeti ág: -

alapfokú évfolyam: ó

szín- és bábművészeti

ág: - előképzo

évfolyam: 2

- alapfokú évfo|yam: 6

6.l.2. egyébfoglalkozások:

napközi

tanulószoba

6.l.3. afeladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 504 fő

6.l.4' könyvtáľ: iskolai / kollégiumi könyvtáľ

6.l.5. általánosiskolainevęlés-oktatás

6.l.5.l. nappa|i ręndszerű iskolai oktatlĺs

6'l.5.2' alsó tagozat, felső tagozat

6.l'5.3. l. évfolyamtól 8. évfolyamig

atöbbi gyeľmekkel, tanulóval egyiitt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyeľmekek, tanulók nęvęlése-oktatása (mozgásszeľvi fogyatékos, beszédfogyatékos, 6.1.5.4.
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, éľtelmi fogyatékos - enyhe értęlmi fogyatékos,
éľzékszęrvi fogyatékos - hallási fogyatékos, éľzékszęrvi fogyatékos - látási fogyátékos)

6'l.6. egyébfoglalkozások:

napközi

tanulószoba

6.1 .7. a feladatęllátási hely maximálisan fęlvęhető tanulói létszáma: 504 f<ĺ

6.l.8. könyvtár: iskolai / ko1légiumi könyvtár

6.|.9' egyébköznevelésifoglalkoás

6. l.9. l . tanulószoba, napköziotthonos el|átás

6.l.l0. egyébfoglalkozások:

napközi

tanulószoba

6. l .l l . a fęladatellátási hely maximálisan felvęhető tanulói létszźrna: 504 fo

6.l.12. könyvtáľ: iskolai/kollégiumikönyvtáľ
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A nyilvántartásban szeľeplő adatok k<izhitelesęk. A bejegyzettadatokban bekĺivetkezętt vá|tozásokat hivatalomban 8 napon belül
be kelljelenteni. Az ügyben eljáľási költség nem merült fel, ezértannak viseléséről mellőzöm a döntést.

INDoKoLÁs

Jelen nyilvántartás módosĺtásróI szóló hatáĺozatotaz|ntézmény 20l8. szeptember l. napjával hatá|yos szakmai alapdokumentuma
és az tillami köznęvelési közfeladat ellátásában fęnntartóként ľészt vęvő szervekľől, va|amint a Klebelsbeľg Ktizpontľól szóló
134/2016' (VI. l0.) Korm. rendęlet l-2. $-aiban foglaltak, valamint az Esztergomi Tankerületi Kłizpont által a fenntaftásában
lévő Intézmény szakmai alapdokumentumának kiadásáról szóló döntés alapján hoztam meg'

Mivel tárgyi ügyben a kérelemnek teljes egészében helyt adtam és az ügyben nincs ellenérdekti ügyfél, az általános kozigazgatási
rendlartásról szóló 2016. évi CL' tömény (a továbbiakban: Ákr.; 8l. s (2) bekęzdése alapján egyszerűsített döntést hoztam a
fentiek szerint.

Hatáľozatomat amár idézett ľendelkezésęk męllett az AW' 80. $, 8l. $ (l) és (2) bekezdései, l12. $, l16. $ (l) bekęzdései'
valamint az Nkt. 2l . $ ( l )' (2), (4) és (5) bekezdései alapján hoztam meg'

Budapest, 20l 8. október 4.

Dr. Gloviczki Zo|tán elnök nevében és megbízasából

Urbán Fęrenc Ábel
főosztályvezeto

Kapják:

|. Eszteľgomi Tankęriileti Központ (2500 Esaergom, Lőľinc utca 7.)
2. Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészęti Iskola (254l Lábat|an, Rákóczi Fęrenc
űt 1'l2,) 3.Irattár

A Tatabdnyai Tankerületi Központ d\ąl 2017.januór ]2. napjón kiadotl szakmai alapdokumenlum

Az inÍézmény székhelye szerinti megye neve: Komárom-Esztergom megye

Fenntaľtó tankerületi központ megneVezése: Tatabányai Tankerületi KÖzpont



1.3. Az iskola küldetésny ílatkozata

Minden rúnk bízott gyermeknek megadjuk a lehetőséget, hogl eljusson képessége optimdlis

s zi n tj é ľ e, az e gy et e me s e m b e ľ i é ľ t é ke k b efo g a d ds lÍr a, tov lź b bv ít e l é r e.

Az iskola a meglévo adottságaihoz, az iskolahasználók igényeihez és a nevelőtestület

értékĺendjéhez igazodva kívĺínja megvalósítani a felépítése szempontjából

kcjvetelményközpontú, pedagógiai koncepciója szeľint gyermek-, tanulóközpontú pedagógiai

programját.

1.4. Bemutatkozás

Az iskola ľłivid bemutatása

A Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lábatlan

központjában az oktató-nevelőmunka minden igényének megfelelo helyen találhatő.

Megközelítése a település minden részérőljónak mondható. AzEgészségház, a Geľenday

Közösségi Ház és Keľt, a Dunapaľt' a Geľecse közelsége, a sportpálya távolsága mind-mind

rengeteg lehetőséget biztosít atanőraivalamint atanőránkíviili foglalkozások megtartásához.

Az iskolák összevonását követően (2006) a település tanulói a 2}I0l11-es tanévet már egy

gyönyĺirűen felújított és kibovített, a legkorszeľűbb eszközokkel felszeľelt új intézményben

kezdhették el. A 20. század elején és az l970-es évekbenhozzźÉpitett ,,új'' ľész mellé került a

legújabb számy kialakítása, ezźital megnyílt a lehetőség arra, hogy Lźlbatlanĺisszes diĺĺkja egy

helyen tanuljon. A jelentos belső átalakításoknak köszcinhetoen a termek száma, az ö|tözők
száma nĺivekedett' a közösségi programok, ünnepélyek megtartásához az au|a biztosítja a
helyszínt. Az i! tanári, irodák, tanári pihenő biztosítjĺík a nyugodt munkavégzéshez szükséges

teret' Az udvar méľete lecscikkent, de a felső teľületek (füves rész, sportpálya) felújításával ezt

sikerült ellensúlyoznunk. Az űj épület mellett kialakított parkoló lehetőséget teremtett a

biztonságos parkoláshoz az itt dolgozókon kívül a hétvégén templomba járók számárais Az
iskola létszáma ideális, lehetőséget ad a diffeľenciált, tehetséggondoző munkára és a lassabban

haladók felzátkőztatására' Tanulóink minél alaposabb megismerésével meg akarjuk találni

mindenkib en azt, amiben tehetséges.
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1.4.1. Amiből tłibbet tudunk nyújtani az át|agná./rz

1,4.l,1. Alsó tagozat:
- mindennapos testnevelés heti 5 óľában az őrarendikeretęk közĺjtt az a|ső tagozaton

- sportkörifoglalkozások

- idegen nyelv oktatása a3. évťolyamtól (angol' német nyelv)

- művészetoktatás és zeneiskolai oktatás

1.4.1.2.
Felsőtagozat:

- számítóstechnikai ismeľetek tanítúsa a helyi tanteľv atapjdn a 5.

éufo lyamtól cs opo rtbontds ban ti)ľténik.

( módosítds 2014.08.28.-6.éuf, 20I6.08.28.--5.éuf, )
- az idegen nyelv tanításaemelt őraszźmlban, csopoľtbontiísban

- saját, kcjzel hétezer kötetes kĺlnyvtár

- zeneiskolai oktatás (Szabolcsi Bence Zeneiskola által)

- művészetoktatás

1.4.1.3, Szakköri foglalkozások:

- biológia

- számítástechnika

- kĺirnyezetvédelem

- angol és német nyelv
- gasztro szakkĺir

1.4.1.4. Lehetőség ľendszeľes testmozgásra:

- spoľtkör:labdajátékok,atlétika

- lehetőség a különböző sportágak megismeľésére

labdaj átékok, atlétika, j udo,

- korcsolyázás minden osztály számára, a költségeket a

1.4. 1.5. Nem iskol ai szew ezésű fo glalkozások:

- majorett, modern tánc,néptánc

- judo, labdarugás, kajak-kenu, kézilabda
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Ana töľekszünk' hogy a gyerekek jől éĺezzék magukat az iskolában, legyen vidám, derűs a

légkĺir. Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy tanulóinkat megfelelo szinten készítsük fel a

kozépfokú iskolai tanulmányaikľa. Fontos a magyaľságtudatľa, hazaszeretetre nevelés, az

egészséges életmód kialakítására, a környezet- és teľmészetvédelemľę való nęvelés.

1.4.l.6. Az alapfokrĺ művészetoktatás

Az oktatási intézményben művészeti nevelés és oktatás is folyik. Az alapfokú művészeti oktatás

mega|apozza a muvészi kifejező készségeket, illetve elokészít' fęlkészít a szakirányú

továbbtanulásra. Az alapfokú művészetoktatási intézményben a tankotelezettség nem

teljesíthető, illetve a tanuló nem készülhet fel az alapmuveltségi vizsga letételéľe.

Az alapfokú művészetoktatási intézménynęk_ azalapfokú művészetoktatás követelményei és

tantervi programjában meghatározottak szeľint _ legalább hat és legfeljebb tizenkettő

évfolyama van, melynek keľetei kclzĺitt az oktatás elóképző, alapfokú és továbbképző

évfolyamokon folyik. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését kcivetően művészeti

alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését kcivetően pedig művészeti

zátővizsgélt tehet.

A művészeti a|apvizsga a továbbképzo évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A
művészeti alapvizsgát és a művészeti ztnővizsgát jogszabályban meghatározottak szeľint kell

szervezni.

Az iskola feladata, hogy a kľeatív, tehetséges gyerekeket felkaľolja, számukra olyan

lehetoséget teremtsen, mely során plusz ismeľeteket, jártasságokat szęrezhetnek a képzo-és

iparművészeti ágon, valamint a szín-és bábművészeti ágon. Munkáikat, előadásaikat a település

minden lakója megismerheti a folyamatos kiállítások keretein belül' valamint a tanév végi

Művészeti Gálán.



2. P edagőgiai pľo gľamunk telj esítésének feltételeĺ :

2.|. Az ĺskola kiiľnyezete

Az iskola a város kĺizpontjában' jól megközelíthető helyen fekszik. Tágas, többszinttĺ

udvaľral rendelkezik, az alső ľészen az őrakozti szünetekben a felső tagozatosok, a középső

udvaron az alsó tagozatosok tartózkodhatnak. E'zen a részen alakítottuk ki az uniós

szabványoknak megfelelő játszőterünket is. A terület többi része alkalmas a déluráni

foglalkozások, művészeti foglalkozások megtartására is. A tanévnyitó, tanévzáró

ünnepélyeket, a ballagást is itt rendezzük meg'

Pár perces sétával eljuthatunk a Geľenday K<izösségi Haz' és Arborétumba, a Duna partra, a

sportpályára. A helyek adta lehetőségeket nemcsak a tanítási órákon használjuk ki, hanem a

délutáni foglalkozásokon és a művészeti oktatás területén is.

A kedvező buszközlekedés lehetővé teszi' hogy szomszédos településekĺől is bejárjanak a

tanulók' Ez elől a továbbiakban sem szęľetnénk elzárkőzni.

A sziilők elégedettek az iskolában folyó oktató-nevelő munkával. Ismerik a konepetálási

lehetoségeket, a szakkörök munkáját, a felzárkőztatő, ill. tehetséggondozó programokat,

valamint a művészeti oktatás lehetőségeit. Ezeket továbbľa is igénylik. Jónak tartják egyes

évfolyamokon lehetoség szeľint a csopoľtok alakítását. A kérésüket _ legyen átjárhatőság a

csopoľtok között legalább az első évbęn - teljesítjük.

A közvetlen kömyezetünkben egy nyolc éufotyamos gimnázium mtiködik. Ezze| az

átiratkozási lehetőséggel is számolunk, ezt bizonvítja, hogy tcjbbet kívánunk nyujtani az

átlagnál. ( a vastagon szeĺIett dőIt betíÍs részek 2014.08,28-dn keľiiltek módosítlÍsľa )

Az iskolában a fenntarto álta| meghatározott számú osztźiy, tanulócsoport, napközis és

tanulószobai csoport műk<jdik.

Egyľe tobb az SNI-s, viselkedési, beilleszkedési zavanal küzdő gyeľek' A beintegrált

gyeľekek a magas létszámí osztályokban nem biztos, hogy megfelelő módon sajátítják el

azokat az i smereteket, amelyek tov ábbhaladásukho z sztiksé ge s.

Az idegen nyelvet csoportbontásban tanulják a gyerekek ' Ezérta harmadik évfolyamon már

lehetőséget biztosítunk a német és az angol nyelv tanulására.
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2.2. Személyi feltételek:

Statisĺikai létszám: 48 fő

38 fo pedagógus
Hatáľozatlan idejű kinevezéssel 36 fő,közülük 2 fő CSED-en, 1 fő GYED-en
( Csákiné Horn Renáta, Csulyok Judit és Tóth Petra )
Határozott idejű kinevezéssel2 fő
( Monoľi Gabriella, Pálnik Renáta GYED-en)

3 fo oktató-nevelő munkát segítő

7 fo technikai dolgozó

Tényleges létszźm: 44 ťő

34 fo pedagógus
3 fo nevelő-oktató munkát segíto
7 fo technikai dolgozó

Megbízási szeľződéssel:
Radnai Péterné Inf.óraadó (5 óľa)
Czakő Viktória Fizika óraadó (6 őra)
Pálnik Józsefné Logopédus (7 őra)

Egyre több a sajátos nevelési igénytĺ gyerek. Az SNI és a BTM-es tanulók oktatásában

gyógypedagógus illetve fej lesztőpedagó gus is részt vesz.

A gyermek-és ifiúságvédelmi feladatokat az osńályfőnökök és az iskola vezetése látja el.

Az Egységes Pedagógiai Szakszo|gá|atbiztosítja a logopédust és a gyógýornászt. A teľületnek

ezekb ł5l a szake mb erekb ő l nagyob b létszámu s ziiks é g l ete van.
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2.3. T árgyĹdologi feltételek

A 2010-ben felújított, tltépitett, ilj számnyal kibovült iskolában a tárgyi feltételek

adottak az oktatő-nevelő munka sikeľes megvalósítástlhoz. A tantermeket, az egész

épületet a pedagógusok' tanulók ,,belakták'', mindenki úgy alakíthatta ki köľnyezetét,

ahol jó közösségben, hangulatban dolgozhat. Az iskola elnyerte méltó funkcióját,

rneghatározója lett a település életének. A jól felszeľelt tantermekben, eszközökkel,

tágas belső térľel ľendelkező kozilsségi helységekkel a munka könnyebb lett mindenki

szźlmára. Az informatika oktatás, művészeti oktatás, sportolás lehetőségei adottak. Régi

álmok vá|tak valóra amikoľ a természettudományok külön szefiárt kaptak, a BG és

családi szoba rendelkezésre áll, fejlesztőszobakkal, zenęszobával gazdagodott az

intézmény.

A Rákóczi F.u.l26 alatt keľült kialakításra az iskola ebédlője és tálalókonyhája, ahol a

gyerekek kultuľált körülmények között étkezhetnek.

2.3.I. Egyéb. az oktatást segíto eszközök

Az iskola taneszkoz ellátottsága jó, informatikai eszk<jzcjk fejlesztése folyamatos.

Interaktív táblák, WIFI rendszeľ, nyomtatók, fénymásoló, fax, TV-k, DVD-k, CD-s

magnók' pľojektorok és kiegészítőik, mobil hangosító rendszer, jó1 felszeľelt

spoľtszeľtár, mindezek e gyüttesen bizto sítj ák az intézmény mfü ö dé sét'

2.4.

Az iskola középső udvaľának biztonságos bekerítése, villany és vizháIőzatkiépítése.
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2.5. Szervezet - iráłnyítás

Igazgatás

Intézménwezető:
- felelős az intézmény szakszeľű és törvényes működésééľt,
- a pedagógiai munkáért,
- aZ ésszerű és takarékos gazdálkodáséľt,
- munkáltatőjaa KK Esztergomi TankeľĹilete
- hatdskiire:
_ a munkaltatőijogokat a KK gyakoľolja, bizonyos esetekben az igazgatő, melyet a KK által

kiadott utasítás tartalmaz.
_ dönt az intézmény műkcidésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály

vagy Kozalkalmazotti szabtiyzat nem utal más hatásköľbe

feladatköre:
a nevelőtestĹilet vezetése,
a nevelo és oktató munka irányításaés ellenorzése
a nevelotestület jogkörébe taĺtoző döntések előkészítése, végľehajtásának szakszerű
megszeľVezése és ellenőľzése
a nevelési - oktatási intézmény múködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása a KK Eszteľgomi Tankerületének koltségvetése alapján.
a fenntaľtóval, az érdekképviseleti szervekkel és a

diákönkorm ány zattal való e gyüttmúködé s,

a nemzeti és iskolai iinnepek munkaľendhezigazo|ő méltó megszervezése
kapcsolatok ápolása Lábatlan Váľos Önkoľmányzatával, civil szervezetekkel, cégekkel,
gy ár al<kal, üzemekkel, vállalkozókkal.
szabályzatokfľissítése,aktualizálása,betartatása

Vezetői megbízdsa 2016. augusx,tus 16-tól 2012. augusltus 15-íg tart. ( 2.ciktus ).

Intézménwezető helvettes :

hatdsköre:
- az adminisztľációs munka ellenőľzése,
- a technikai dolgozók munkájának irányítása, ellenorzése,
- az intézményvezetó távo|létében minden terĹileten döntési jogköľ,

feladatkör:
- tervezőmunka, munkakozösség-vezetok munkájának segítése, összefogása, ellenorzése,
- iskolai óraľend elkészítése
- munkaköri leíľások elkészítése
- az éves statisztika elkészítése
- béľ- és jutalomügyek,
- kezďo és új kollégák bevezetése,
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értekezletek, rendezvények szervezése,
kapcsolattartás a szülokkel' partnerekkel,
kapcso lattaľtás a diákönk ormény zattal,
Kľéta admin feladatok kezelése

me gbizás ának i d őtarta ma hatát o zo tt i dő re
megbízó: KK

Művészeti tagozatvezető:
hatdsköľe:

- adminisztrációs munka elvégzése és ellenőľzése'
- azigazgatő távollétében döntési jogkör

feladatkör:
- irányítja és összefogja a művészeti tagozatok tevékenységét

- művészeti alapvizsgamegszervezése

- művészeti gá|akooľdinálása

- iskolai ľendezvényeken a művészeti tagozat előadásainak
megszervezése

- az alapfokú művészeti iskolába történő beiratkozás teljes körű
megszervezése

Belső gondozók:

feladatköriik: a minőségfejlesztési rendszer kiépítése és
műkĺidtetése. Besegítenek a pedagógusok
mino síté s ének elkészíté sébe, az (ön) értékelo l apok
feldolgozása

megbízó: a tantestület véleményének meghallgatása
utánaz igazgatő

Munkakiizössé g_vezetők:

feladatköľ.' továbbképzés, onképzés segítése, tájékoztatás az
időszerű eseményekről, feladatokról, veľsenyek
szervezése,

hatúsköre: feladatokrólegységeskövetelményrendszer
kialakítása,
tanóľák láto gattsa, ezekrő 1 véleményadás' tanác s adás
az e setle ge s v á|toztatásokľa, az i sko lavezetés
munkájának segítése

megbízds időtaľtama: 5 év
megbíai: az érintett pedagógusok meghallgatdsa utún az intézményvezető
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Iskolatitkáľ:

Az iskola adminisztľációs munkájának végzése (levelezés, leltározás, stb., minden olyan
adminisztľációs munka, amit a munkakĺĺľi leíľás :arta|maz) művészeti térítési díjak szedése, KIR
kezelése stb.

meg b ízús időtartama : határozatlan
meg bízó : intézményvezeÍő

Az iskoláb an az igazgató mellett 2013 . szeptember 1 -tol két igazgatőhelyettes műkĺjdik'
( Nkt. 7.számu melléklet ) Azirányításban, a szervező munkában részt vesznek a fentiek a|apján
a munkakĺizösség-vezetők.

M un kaki)zöss é gek intézménv i,inkben, mkv- k feladatai
or akedv ezményt kapnak munkáj ukért.

alsós és napkiizis munkaktizösség vezetőie:
- az a|ső tagozatban tanítók munkáját fogja össze, segíti, ellenoľzi
az alső tagozatban tanítók munkáját,

- a napkoziben dolgozók munkáját foga öSSze, segíti, ellenoľzi a
napkcizis munkát.

felsős osztályfőnöki és készséstáľcvak munkakiiziissés v ezetőiez
a felsős osztályfonĺikök nevelési foladatait irányítja, neveltségi
mutatókra vonatkozó felméľéseket készít velük közösen,
tanácsot ad a nevelési problémák megoldásánál,
véleméný mond az osú'ályfónokök munkájáľól'
vezetése alátartoznak arajz, ének, testnevelés és technika tantárgyak.

természettudományi és ľeál munkakiizösség vezetőie:
szaktár gy ak tanításáľó l, he|y zetérő l véleményt nyi lvánít, se gít, i rányít
a kerettanteľvek szerinti felkészülésben, összefogja, egységesíti a
felméréseket figyelemmel kíséri a felső és alsó tagozat közĺjtti
átmenetet, felhívja a f,rgyelmet a szaktárgyi veľsenyekľe' segít a
háziversenyek feladatsorának összeállításában, összehangolj a a
ťelz.źlrkő ztatást é s a tehets é g g ondo zást, vezęté s e aIá Árto znak
a matematika, ťlzika és az infoľmatika füldrajz, biológia, kémia,
e gé szsé gtan é s a teľmé szeti smeľet tantár gy ak.

t4



szaktźIr gy ak tanításáról, he|y zetéről véleményt nyilvánít, segít, irányít
a keľettantervek szeľinti felkészülésben, összefogja, egységesíti a
felméréseket

figyelemmel kíséľi a felső és alsó tagozat közcĺtti átmenetet, felhívja a
figyelmet a szaktárgyi versenyekre' segít a házivetsenyek
feladatsoľának összeállítáSában, ö sszehangolj a a fe|zárkőztatást
és a tehetséggondozást,

a BTM-es és SNI-s tanulók fejlesztésének, órai munkájának
koordinál á sa, a szakszo l gálatok által kiadott szakvélemények
alapján.

Vezetése alá tartoznak a magyar, történelem, etika, hon-és népismeret,
életvitel és az idegen nyelv tantárgyak.

gvermek- és ifiúságvédelmi felelős:
Az NKT. nem biztosít ilyen státuszt, nagy szükség lenne ń. Az ę|őző években a fęladatot az
igazgatő által megbízottpedagőgus látta el.

feladatköľe:
' a v eszély eztetett, hátrányos he|yzetu tanulók ťelméľé se' nyilvántaľtása
- a veszélyeztetett, hátľanyos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése az osztá|yfőnök, a

pedagógusok együttműködésével, szükség esetén intézkedés,
- a veszélyezteto tényezokfeltáľása,
- a tanulók fejlődésétveszélyeztető okok megszüntetése érdekében iskolánk együttműködik a

területileg illetékes: o gyermekj őléti szolgálattal, o polgármesteri hivatallal, o pedagógiai
szakszo|gálattal,

o az iskola-egészségügyi szolgálattal, a gyermekorvossal,
védőnővel,

o gyermekvédelemben ľésztvevo társadalmi szeľvezetekkel o
Jáľási Kormányhivatallal.

feilesztő pedagóeus: koordinálja a tanítók munkáját és együtt dolgozik a két
belsogondozőval

humán munkaközössés és SNI munkakłiziissés vezetőie.

pálvaválasztási felelős:
a feladatot.

ktizalkalmazotti tanács: együtt döntési és véleményezésijog illeti meg a munkáltató
döntése elłĺtt az Nkt. Alapján.

megbizás alapján az osztályfonöki mkv. |átja el ezt
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diák iinkoľmánvzati tanácsot sesítő tanárz
DÖK és nevelőtestület között koordináló szerepe van

munkavédelmi. tűzvédelmĺ felelős: az igazgatő megbízása
alapjan v é gzi ezt a fęladatot.

technikai doleozók: munkaköri leíľásuk
alapj an v é gzik munkáj ukat

Intézményi struktuľa a 2018 l 19 -es tanévben
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Intézményvezeto

Alsós és

napközis mkv.

Alsós tanítók
és napközis

Technikai
dolgozók

Humán mk' és

SNI mk.

Szaktanárok
Fejl.ped

Gyógy.ped
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2.6. Az iskola munkáját kívülľől is segítő-iľányítő testĺiletek

2.6.1, Ktizalkalm azotti Tan ács :

éľdeke gyeztetés, éľdękéľvényesítés, éľdekvédelem,

az iskola dolgozói a Kozalka|mazotti Tanács

éľvényesíthetik éľdekeiket,

az iskolavezetés minden - anyagi, tárgyi, személyi

ügyben kikéri a tanács véleményét,

órakedvezményt kap

2,6.2. Diákönkoľ mányzatz

a tanulók a diákĺjnko rmtny zaton keresztĹil éľvényesíthetik j o gaikat,

az osztályok képviseloi alkotják a diakönkormányzatot,

váiasztott vezetőjük taľtja közvetlenül a kapcsolatot az őket segíto

tanárral, aki továbbítja kéľéseiket a tantestület és az igazgatő felé,

évente egy napnak a programját (gyeľmeknap kĺimyéke vagy szeptember

vége) őkhatározzák meg, de természetesen joguk van pľogľamot ajánlani

az Arany-napra,

különfele versenyeken való ľészvételben dönthetnek,

javaslataikat ťrgyelembe vesszük az iskola éves munkatervének

elkészítésében,

minden tanévben legalább egy alkalommal összehivják az iskolagyűlést,

ahol mindenki közvetlenül véleményt nyilváníthat,

az áItahlk felvetett pľoblémát meg kell beszélni, és érdęmben válaszolni

kell rá,

tagjain keresztül

_ az iskolát éľinto
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2.6.3. Szülői Szervezet:

az osztáIyok mellett működo 2-3 tagű szülokből áIlő szervezet,

nevelési feladatok megoldásában várunk toliik sok segítséget,

segítik az osztályfonökök munkáját, részt vállalnak aZ iskolai

rendezvények lebonyolításában,

részt ve szn ek az o sztttlykiránduláson, táb oľo zások szervezésében,

a szülők javaslataikkal, problémáikkal közvetlenül fordulhatnak az

osztályfonĺikhöz vagy aZ iskolavezetéshez, amennyiben ezt nem

kívánják, a Szülői Szervezeten keresztĹil tehetnek panaszt, melyet rövid

idon belül (legfeljebb 10 nap) meg kell vizsgálni, majd a megfelelő

szeryezeten keľesztül válaszolni kell a felvetett pľoblémáľa,

súlyosabb esetben bę kell vonni a fenntaľtót is a probléma megoldásába,

2.7, Az iskola kapcsolatai, paľtneľei

2.7.1. A fenntartó

2018.július 1-től intézményünk fenntartója és üzemeltetoje azEsztergomi Tankeľiileti Központ.

2.7.2. Más nevelésĺ és oktatási intézmények

Városunkban egy óvoda műkodik két telephellyel (Micimackő, Zengő), közos vezetés

alá kerülésük után nevüket megtaľtva. Mindkettővel nagyon jó a kapcso|ata az

iskolának.

Ez a kapcsolat kölcsönös munkakapcsolatban nyilvánul meg.

Közös nevelési értekezleteket, továbbképzéseket is szervezünk. A kezdő első évfolyam

tanítói részt vesznek az óvodai szĹilői értekezleten, ahol ismerkednek az i$ elsősök

szüleivel, éstájékoztadak őket, hogy milyen nevelési-oktatási program alapjźntanulnak

majd a gyeľekek. Iskolánk pedig minden tanévben a beíľatást mege|őzően nyílt napot

szervez ľészĹikĺe, és kommunikációs lehetoséget is biztosít a szüloknek.

Íey idoben tájékozódhatnak aĺről, hogy milyen lehetőséget nyújt iskolánk a

gyerekeknek.
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Az iskola Házirenďjét megismeľik a szülők, még mielott gyeľmekük iskolás lęsz.
2.7.3.vitér, Sághy Antal Váľosi Kiinyvtár és a Geľenday Ktizösségi Ház

Bár a kĺizel 7000 kcitetes iskolai kĺinyvtárunk jóľészt kielégíti tanulóink olvasási igényeit,

azért szükségük van a városi könyvtár kínálta lehetőségekľe. A tehetséges tanulók

kutatómunkáit elsősoľban a kĺinyvtáľosok tudják segíteni. Az általuk rendezett

versenyekbe bekapcsolódunk. Ez a gyerekęk szereplési lehetoségét biztosítja. TIT

eloadásokat szeľveznek a gyerekeknek.

A Geľenday Közösségi Ház gyakran ad helyet képzoművészeti, népművészeti vagy

iparművészeti kiállításoknak, melyeket a tanulók tanóľákon szervezętten, szabad

idejükben pedig egyénileg is látogathatnak.

Ez a szép épület nagyon alkalmas színvonalas zęnei és egyéb kultuľális pľogľamok

megrendezésére.

A szabadtéri színpad rendezvényei pedig a nyári szünetben nyújtanak kulturális'

szőrakozási lehetőséget a tanulóknak.

2.7 .4. Egészségügyi intézmények

A gyermekorvos' a védőnők, a fogorvos és azuzemoľvos segítik egészségfejlesŹő nevelo

munkánkat.

A tanév elején megkapjuk egész éves pľogramjukat, amelyek a gyerekek egészség

me głórzésére vonatkoznak'

Rendszeresek a szrĺľések, a felvilágosító, tájékoztatő eloadások. Kölcsönösen

táj ékoztatjuk egymást.

A fogorvosi vizsgálatokra az osztályokat az osztáIyfonök<ik, pedagógiai asszisztensek,

valamint lehetőség szeľint a gyeľmek- és itúságvédelmi felelős kíséľi át.

A2010-201 1. tanévtől iskolánknak van oľvosi szobája, így az egészségügyi

vizsgálatokatmár itt, helyben tudja a gyerekorvos elvégezni.

A magas tanulólétszám miatt a védőnői szolgálatot két Védőnő latja el heti egy

alkalommal (szeľdán) 8-I2-ig az iskolában taftózkodnak, így a tisztasági vizsgálatok

gyakoribbak és hatékonyabbak lettek.
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2,7.5. Kapcsolat a szülőkkel

- a szüloi szervezeten keľesztül és közvetlenül,

- tanév elején iskolai szintű összevont és osztály szülői éľtekezletet tartunk,

- félévkor osztályszülői éľtekezleten éľtékelik aZ osztályfőncĺkök a tanulócsoportok

tanulmányi' neveltségi szintj ét,

- felévkor ptĺIyaválasztási szüloi értekezlet

- fogadóóra (előzetes tęlefonos egyeztetés alapján)

- fogadónap a szülői értekezletek között

- családlátogatás( előzetes telefonos egyeztetés alapján), ha fontosnak látja az osztályfónök

- iskolai szinttĺ rendezvényeinkľe meghívjuk a szülőket,

- osztálykiľándulások,

- erdei iskola,

Gondunk, hogy azok a szülők, akiknek gyermekével problémavan, ľitkán foľdulnak

meg aZ iskolában' Ok azok, akik nem veszik jó néven a családlátogatást sem. A szülők

60 %- val jó a kapcsolatunk, ľendszeresen részt vesznek az osztályok mindennapi

életében ( spoľtversenyek' kiľandulások, klubdé lutánok, táb or ozások stb' )

Feladatunk, hogy valamilyen módon a többiekkel is megtaláljuk a kozĺjs hangot, mert

ez elsősoľban a gyerekek érdekeit szolgálja.

Az osztályfón<jk a pľoblémás esetekben a gyermek-és ifiúságvédelmi felelőssel együtt

keľesi a megoldást. Ha szükséges, igénybe vęszik a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét

is.

A leendo elso osztályosok szüleinek minden évben tartunk nyílt óľákat, összevont szülői

éľtekezletet, hogy megismeľhessék tanítási módszereinket, a lehetőségeket az

iskolában.
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2.7.5,1. Művészetĺ iskola

- évente cisszevont szüloi értękęzlet atagozatontanuló gyerekek szülei számára,

- a szin-és bábművészeti ágon tanulók előadásaira a szülők meghívása,

- a képzo-és iparművészeti ágon készített alkotásokból szervezett kiállításra a szülők

meghívása,

- fogadóóru- elózetes (telefonos) egyeztetés alapján

2.7 .6. Pedagógiaĺ Szakszolgálat

A Nyeľgesújfalu-n működő Pedagógiai Szakszolgálat is segíti munkánkat.

Kéthavonta áttekintjük' kik azok a gyeľekek, akik hozzájuk jámak. Azonnal jelezzuk,

ha mi látunk valamilyen pľoblémát. Tanácsot adnak, ľészt vesznek továbbképzéseinken,

nevęlési értekezleteinken, illetve mi is ľészt veszünk az általuk szervezett szakmai

napokon, étekezleteken.

Nagy szükség van a munkájukľa.

2.7 .7. Gyeľmekjóléti Szolgálat

Az iskola vezetése, az osńályfonökök szoľos kapcsolatot tartanak fenn a HÍD

Szociális, Család és GyeľmeĘóléti Szolgálat és Központtal . Agondozásba vett családok

gyerekeire nagy figyelmet fordítunk, igy kölcsönösen kiegészídük egymás

tevékenységét.

2.7.8. Polgáľőrség

A polgárőľség vezetője a bűnmegelőzés koordinátoľa. Rendezvényeinken biztosítja,

hogy ne történjen töľvénybeütköző rendbontás.

Előadásokat szervęZ a káros szenvedélyekkel kapcsolatban, közlekedésbiztonsági

előadásokat taľt a rendőrség segítségével.
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2.7.9. Kapcsolataĺnk civil szeľvezettek

I Lábatlani Természetbaľátok Egyesülete

- segítséget nyújtanak az erdei iskola pľogľamjainak megvalósításában,

- természettudományi vetélkedoket, horgászveľsenyt szerveznek,

- városunk tisztaságáért, szebbé tételéértkülönfele akciókat szeľveznek, melyekbe iskolánkat

is bevonják' 

. LábatlaniEgyetértés SE' Lábatlani Siľályok Sport Egyesület

Kcilcsönös és szoros kapcsolatot tartunk fenn mindkét sportegyesülettel.

Tanul ó i nk az E S E l ab daľúgó, kézilab da, j udo s záko sztźiy aib an val ami nt

a Lábatlani Siľályok szervezésében kajakoznak és kenuznak. Iskolai

sportľendezvényeken aktívan vesznek tészt az egyesületek edzői és

felnőtt tagjai is.

Hölgyek Lábatlanéľt Klub

A vĺáľosi és iskolai Ki mit tud fő szervezője, a kiemelkedoen teljesíto,

tehetsé ge s diákokat tétmo gatj a

2.7 .10, Nemzetközi kapcsolatok

Tĺjbb mint 15 éves múltľa tekint vissza iskolánk és az ausztriai Rechnitz-ben működő

általános iskola közotti kapcsolat.

Kölcsönös látogatások' közös kulturális pľogľamok femjelzik, s nęm utolsó soľban

kitűnő nyelvgyakorlási lehetőség mind a tanulók, mind a tanáľok részére.

Nemcsak a mi diákjaink tanulnak németül, hanem egyre több gyeľek tanulja a magyaľ

nyelvet Rechnitz-ben. Az élo beszélt nyelwel való szembesülés élményét a korszeľű

technika sem helyettesítheti.

A nyelvtanulás mellett másik hozadéka az ilyen testvéľ kapcsolatnak más emberek,

tźĄak, kultúľák, szokások megismeľése, ezek elfogadása, a magyaÍ kultúrának

másokkal töľténő megszeľettetése.

Fontos, hogy barátságok alakultak ki más népek gyermekei kĺjzött' s mindez

nélkülözhetetlen eleme az eurőpai integrálődźlsi folyamatnak is.
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Nemzetkozi kapcsolatokat ápolunk a szlovákiai Karva és Búcs iskoláival is, az elmúlt

években kapcsolatunk a tanulmányi veľsenyeken kívül a sport- és kulturális

kapcsolatokľa is kiterj edt.

2.8. FenntaľtóÍ Íinans zírozás

Intézményünk finanszíľozását azEsztergomi Tankeľülete Központ biztosítja a tankerület

koltségvetése szeľint.

2.8.1. Az Nkt. mellékletei

] . melléklet ą 20 ] ]. evi CXC. töľvérylhez

A n ev elé si-o ktatúsi intézmény ekb e n alkalmazott vezetők kötelező tétszú'ma

2

3

intézményvezeto

4

tagintézmény-vezeto

Magasabb vezetoi, vęzetói megbizás

i ntézményegység-vezető

5 inté zm ény v ezető- h e l y ette s

A

6

7

ntézm ény v ezető-he lyettes

8

ntézm ény v eze tó- h e ly ette s

intézmény v ezető - h e l y ette s

9 tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettes

t0 tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettes

intézményenként

ll

taglntézményenként

B

Feltétel

tagintézmény-' intézm ényegységvezeto-heIyettes

szqvezeti és szakmai
tekintetben önálló
intézmény e gy s é gen ként

50 gyermelďtanuló

|étszám alatt

5l-200 gyeľmelďtanuló

20 l -500 gyermelĺ/tanuló

500-nál több
gyermek/tanuló esetén

C

Létszám

intézményegységenként,

tagintézményenként 200
gyermelďtanuló létszám
alatt

intézményegységen ként,

tagintézményenként 20 l -

500 gyermek/tanuló

intézményegységen ként,
tagintézményen ként 5 00-
nál több gyermek/tanuló
esetén

2

J

24
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2. melléklet a 20] I. evi CXC. torvéntlhez

A n eve lő- és o ktatómun kdt kö zv etlen ül s eg ítő aI kalmazottak fin anszírozott l étszĺÍma

l

2 óvodatitkár' iskolatitkár, kol|égiumi titkáľ

Munkakör

A

3

4

dajka óvodában

gondozónő és takarító óvodában

5

6

laboráns a köznevelés ötödik évfolyamától

7

intézményenként, ahol a

gyermekek, tanulók
létszáma eléľi a l00 főt:

továbbá

450 gyermekenként,

tanulónként'
kollégiumi titkár önálló

kollégiumonként,
va|amint a székhelyen

kívül működo kollégiumi
intézményegységenként

pedagógiai asszisztens óvodában

8

B

pedagógiai asszisztens iskolában

FeItétel

isko lapszichológus, óvodapszichológus

9 iskolapszicho|ógus, óvodapszichológus

0

I

könyvtáros vagy könyvtárostanár/tan

2

könyvtáros vagy könyvtáľostanár/tan

3

könyvtáľos vagy könyvtáľostanáľ/tan

C

t4

Létszám

szakoktató

szakorvos kizár ólag saj átos

neve lési i gényű gyermekeket,

tanulókat neve|o intézményben

intézményenként:

továbbá telephelyenként,

ahol legalább 3 óvodai
cSoport miĺködik

csopoľtonként

t5 gyermek- és i|úságvédelmi
fel iigye|ő vagy gyógypedagógiai
asszisztens

l6

I7

szabadidő-szęrvező

250 tanulónként

3 óvodai csopoľtonként

18

o

pszichopedagógus

tó

műszaki vęzetó

100 tanulónként

l-500 gyermek, tanuló
között

ó

500 gyeľmek, tanuló
fęlętt

I

l-l00 tanuló kĺizött

l0l-500 tanuló között

500 tanuló felett

szakmától fiiggően

250
gyermeken ként/tanu l ónké

nt

0,5

0,5

szakképző iskolában
lega|ább l 20 munkahelyes

tanm ű he ly, tan gazdaság
esetén, vagy haa

tanműhely, tangazdaság
délelőtt és dé|után is

üzemel

I

2

fenntaľtó döntésétől fiigg

fenntaľtó döntésétől fiigg

fenntaľtó döntésétől fiigg
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t9

20

szakm acsoportos képzésben y ezető

áp oló kizár olagosan fo gyatékosokat el látó
diákotthonban

21

22

ápoló kol légiumban' diákotthonban

23

ápoló ko|légiumban, diákotthonban

24

ápoló koll égiumban, di ákotthonban

ápoló kizáľólagosan sajátos
nevelési igényűeket ellátó
diákotthonban

25 źlp ol o kizár olago s an saj átos

nevelési igényűeket ellátó
diákotthonban

26 ápoló kizáľólagosan sajátos
nevelési igénytĺeket eIlátó
diákotthonban

27 hangszeľkarbantartó

28

szakteľületenként

hangszerkarbantarto

Ż4 órás ellátásra

29 úszómesteľ

51-500 tanuló között

l-50 tanulóig

30

500 tanuló felett

l-50 tanuló között

rendszergazda

5l-500 tanuló között

I

I

500 tanuló felett

0,5

zenemíĺvészeti ágban

a|apfokú mtĺvészeti iskola
l -200 tanuló között

2

0,5

zęnemüvészeti ágban
alapfokú művészeti iskola

200 tanu|ó felett

tanuszodával rendelkező
nevelési-oktatási

intézményben

2

intézményenként

0,5

26



3' melléklet ą 20] I. évi CXC. töľvén]łhez

A nevelési-oktatúsi intézményekben pedagó,gus-munkakörben alkalmazottak végzettségi
és szakképzettségi követelményei

I A neve|ő-oktató munka
pedagógiai szakaszajl

N evelési-oktatási intézmények

2

3

Ovodai nevelés

A

4

Alsó tagozat

5-6. évfolyam

5

6

7-8. évfolyam

9-l2. évfo|yam
középisko| ábanlközépfokú
nevelés-oktatás

7

Pedagógus-munkakör

Középfokú neve|és-oktatás a
szaki skolábanl 9 -l l . évfolyam

óvodapedagógus

B

I

tanĺtó

Az iskolai nevelés-oktatás

szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakasza

taĺár

9 Az iskolai nevelés-oktatás

szakképesítés megszerzéséľe
felkészíto szakasza

tantr

középiskolai tanár

Az alkalmazźtsho z s z üks é ge s

szakképzettség

tanár

óvodapedagógus

tanító

C

tanźtr a szakmai elméleti
oktatásban

a tantáľgynak megfelelő szakos
tanćlr,

tantárgynak megfelelő műveltségi
tęrti l etet v é gzett tanito

l0 Alapfokú művészeti iskola és

művészeti szakiskola

szakmai tanáľ, szakoktató,
gyakoľ|ati oktató

lt

a tantár gynak megfele 1ő szakos tanáľ

egyetemi szinhĺ vagy mesterfokozatú, a

tantárgynak megfelelő szakos tanáľ

M tĺvészeti szakközépískola

t2

a tantáľgynak megfelelo szakos tanár

Kollégium

a szakképzés szakiľányának megfelelő
szakos tanár

tanáľ

a szakképzés szakiľányának megfelelő
szakos tanáľ, a szakképzés
szakiľányának megfelelo szakoktató, a

szakképzés szakirányának megfelelo
felsofokú v égzeĺIség, közép isko lai
végzettség és a szakiľánynak megfelelo
állami1ag elismeľt legalább középszintű
szakképesítés, továbbá legalább öt év, az
adott szakiránynak megfelelő szakmai
gyakorlat

tanár

kollégiumi neve|őtanáľ

a művészeti táľgynak megfele|o
szakirányú tanár, művészeti tárgynak
megfelelő művész

a művészeti táľgynak megfelelő
szakiľányú egyetemi szintű vagy
mesteľfokozatú tanár, művészeti
táľgynak megfelelő művész

kollégiumi nevelőtanáľ,
gyógype.dagógus,

szociálpedagógus,
j áték- és szabadido-sz ęrv ező
tanár,
tanulási és pályatanácsadó tanár'
tehetsé gfej les ztó tanár,
h ittanár-nevelő tanár,
a nevelő-oktató munka pedagógiai
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l3 Az alsó tagozaton az emelt
szintrĺ oktatásban a művészetek,
idegen nyelv, nemzetiségi nyelv
és iľodalom tantáľgyak esetében

t4

l5

l6

tanár

könyvtárostanár (tanító)

iskolapszichológus

szakasztn ak me gfe 1 e l ĺĺ e n

tanító, tanáľ

t7

18

fejlesáő pedagógus

a tantárgynak megfelelő szakos tanár

19

20

könyvtárpeda gógia-tanár, in formatikus
könyvtáros és tanĺtó vagy tanár vagy
szociálpedagógus

21

pszichológus és tanító vagy tanźr,
pszichológus tanácsadás és

iskolapszichol ógia szakiránnyal

22

Nemzetiségi óvodai nevelés

Nemzetiségi iskolai nevelés_

oktatás az also tagozaton

bármely pedagógus (óvodapedagógu s,

tanító, tanźtr, szociálpedagógus) és a

bęil leszkedési, tanu lási, magatartási
nehézségekkel küzdő gyermekek,

tanulók sziĺľéséľe, csopoľtos és egyéni
foglalkoztatásáľa j ogosító szakiľányri
továbbképzésben szeľzett
szakképzettség' gyógypedagógus a

tanul ásban akadály ozottak vagy
logopédia vagy pszichopedagógia
szakiľánnyal

23

szociálpedagógus

Nemzetiségi iskolai nevelés-
oktatás az 5-I2. évfolyamon

konduktor

logopédus

gyógypedagógus

nemzetiségi óvodapedagógus

nemzetiségi tanító

24

szociálpedagógus

konduktor (tanító) konduktor
(óvodapedagógus)

közism ęręti tantár gy at

nemzetiségi nyelven oktató tanáľ

Nemzetiségi iskolai nevelés-
oktatás az 5-12. évfolyamon

25

gyógypedagógus logopédia szakirányon

M inden iskolatípusban és

minden évfolyamon

a fogyatékosság típusának megfelelő
szakiľányon v égzett gyógypedagógus,

egyetemi szintű vagy mesterfokozatú
gyógypedagógus

nemzetiségi óvodapedagógus

nemzetiségi tanító

tantárgynak megfelelő szakos tanáľ és a
nevelés-oktatás nyelvének tanítáSáľa
jogosító tanító vagy taĺźlr vagy
nyelvtanáľ szakképzettség vagy az adott"

nyelvbő| |egalább kiizépfokú,,komplex''
típusú államilag elismeľt nyelvvizsga,
Magyaľországon honosított ok|evél
alapján az adoÍt évfolyamon az adott
tantárgy tanítćtsához eloírt' a tanítás
nyelvének megfelelĺĺ pedagógus

végzettség és szakképzettség

nemzetiségi nyelvtanár

idegennyelv-tanár

nemzetiségi nyelvtanár

nyelvtanár
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26 Minden iskolatĺpusban és

minden évfolyamon

27 Minden iskolatípusban és

minden évfolyamon

28 Két tanĺtási nyelvĹĺ iskolai
nevelés-oktatás

testnevelő

ének-zene tanár

tanáľ

testnevelő tanáľ

ének-zene szakos tanár

tantáľgynak megfelelő szakos tanáľ és

az iskolai nevelés-oktatás nyelvének
tanítására jogosító tanĺtó, tanár,
nyelvtanár szakképzettség,
Magyarországon honosított oklevél
alapjőn az adott évfolyamon az aďott
tantárgy tanltÁsához előirt, a tanítás
nyelvének megfelelő pedagógus

végzettség és szakképzettség

Ż9



4. melléklet a 20I ]. evi CXC. torvényhez

o s zt lÍIy - és c s op o rtl éts zĺÍmo k

I

2

3

l nté zm ény tipu s/o ktat ás i fo rma

4

Ovoda

5

G yógypedagó giai osztály

6

Álta|ános isko|a l-4. évfolyama

A

7

Altalános iskola 5-8. évfolyama

8

Gimnázium és szakközépiskola

9

Hat és nyolc évfolyamos gimnázium

t0

Szakiskola elmélęti képzés

I1

Szakktizépiskola' szakiskola gyakorlati képzés

t2

Alapfokú mtivészeti iskola' zeneművészeti ág

Alapfokú művészeti iskola, egyéb művészeti
ág

t3

t4

M űvészeti szakközépi skola kcizismęreti

15

Művészęti szakközépiskola szakmai elmélet

BA
minimum

l6
KoIlégiumi nappali foglalkozás

Kol légi um i éj szakai felügyelet épiiletenként és

nemęnként

17

osztály - és c sopoľtléts zÁmok

l3

H ĺdpľogľam keretében szerv ęzett osztály

5. melléklet ą 20] ]. évi CXC. toľvérylhez

I ntézményvezető heti tanóľáinak sruÍma
(óvo dap edagóg us es eté n óvo dai fo glalko zdsainak szdma)

5

B

t4

BB
maximum

t4

26

26

25

t6

l3

6

)1

6

2',1

BC
átl'ag

8

lntézménytípus

34

A

34

2

t4

20

28

J

6

9

Ovoda

t2

4

l8

23

Altalános iskola

l5

5

23

Középfokú iskola

20

6

28

Kollégium

lega|ább 450 fő
gyeľmek-,

tanulólétszám

I

B

Kizárőlag sajátos
nęvelési igényri
gyermekeket nevelő
óvoda

28

29

24

t2

8

,7

26

8

120

Kizárólag sajátos
nevęlési igényű

l0

6

10

200-449 fő
ktizötti

gyeľmek-,
tanulólétszám

2

C

23

2

l0

4

25

4

8

9

50-l99 fő

közötti
gyeľmek-'

tanu|ólétszám

4

D

2

4

6

6

l0

50 fó alatti
gyeľmek-,

tanulólétszám

6

E

4

6

8

8

30

t2

8

6

8

l0
l0

8



tanulókat nevelo-
oktató általános
iskola

8 Kizźrőlag sajátos
nevelési igényti

tanulókat nevelő-
oktató középfokú
iskola

9 Kizárólag sajátos
nevelési igényű
gyermekeket

tanulókat nevelő-
oktató kollégium

l0

2

Alapfokú művészeti
iskola

Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegJłség-vezető,
tagintézményvezető-helyettes, intézményegys.igvezető-helyettes heti tanórdinak szúma

(óvo dap edagóg us es etén óvo dai fo glalko uÍsai nak szĺźma)

4

4

2

Intézménýípus

A

6

2

J

6

Ovoda

4

Alta|ános isko|a

5

Középfokú iskola

4

6

KoIlégium

legalább 450 fő
gyermek-,

tanu|ólétszám

B

Kizárolag
sajátos nęvelési
igényű
gyermekeket

nęve[ő óvoda

8

8

1 Kizárolag
sajátos nevelési
igényű
tanu|ókat

nevelő-oktató
általános iskola

20

6

200-449 fő
közötti

gyeľmek-,
tanulólétszám

4

c

10

4

8

8

15

Kizárőlag
sajátos nevelési
igényű

tanulókat

nevelő-oktató
középfokú
iskola

22

8

50-199 fő
közötti

gyermek-,
tanulólétszam

6

D

6

10

9

l7

Kizárólag sajátos
nevelési

24

50 fó alatti
gyermek-,

tanulóIétszám

8

E

8

T2

l9

26

l0

8

l0
t4

2t

l0

l0

3l

10

l2 T4



igényű gyeľmekeket'

tanulókat
nevelo-oktató

kol|égium

l0 Alapfokú
művészeti
iskola

6. melléklet ą 20I ]. évi CXC. törvérylhez

Gy erme ke k, ta n ul ó k li n an s zíro zo tt h eti fo g l a I ko ztatĺź s i idő kerete

4

A

évfolyam

B

6

gyermek, tanuló heti
óraszáma

2

C

8

BA
test-

nevelé

s

né|kül

osztályok heti
időkeľete

BB
test-

nevelé
s

BC
órák
test-

neve-

léssel

D

nemzetisé
gi iskolai
neve|és-

oktatás

többlet
tanóľai

foglalko-
zásainak
száma

l0

J

CA
enge-
délye-
zętt

4

óvoda

CBa
hittan

többIe

t

óra-

kęretę

egy-

házi
intéz-
mé-

nyek-
ben

első

évfolyam

5

sajátos nevelési igényű tanulók heti
egészségügyi és pedagógiai célú

habilitációs, ręhabi litációs tanórai
fogl alkozásai nak száma

második
évfolyam

CC6
és8
évf.

gimná

6

E

61

harmadik
évfolyam

20

,7

DA
nęmzetisé

o

negyedík
évfolyam

20

I

zium
több-
letórái

5

61

ötödik
évfolyam

EA
éľtel-

mi
fogya

20

9

5

25

hatodik
évfolyam

61

EB
gyen-
gén-

látó

22

5

25

52

z)

EC
vak,

na-

gyot-
halló,
moz-
gáS-

és

be-

széd-

fogya

tékos

2

5

25

52

I

23

EE
siket

és

autist

a

5

2',1

52

I

EF
egyéb

5

28

55

I

28

2

5l

I

2

5l

1

5

tékos

2

I

3

7

2

2

J

7

2

8

2

J

7

8

l0

2

7

8

l0

J

3Z

J

8

8

l0

J

8

9

ll

J

9

l1

J

l1

J

J



t0 hetędik

évfolyam

il nyolcadik
évfolyam

t2 Nyelvi
ęlokészíto
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2

2
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2
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4
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5

2

J

4
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8
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2

2

A

4

8
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2

2
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2

3

9
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l2

3

2

2
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4
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4

4
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5

B
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2

3
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4

4

9
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4

7

6-8

5

4

5

9
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8
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5
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240
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8' melléklet ą 20] ]. evi CXC. törvéryhez

A nevelési-okÍaÍdsi intézményekben alkalmazottak szdmúľa jdró pótlékok és azok

2

Pótlék megnevęzése

J

intézményvezetői

4

osztályfonöki/kol légiumban csopoľtvezetői

5

munkaközöss ég-v ezetői

6

intézmény v ezeto- h e lyettes i

7

mértéke az illetményalap szdzalékdban

nemzetiségi

A

8

gyógypedagógiai

9

több szakon tanító pedagógusnak járó

l0
hiányszakon tanító pedagógusnak jáľó

nehéz köľiilmények közĺitt végzett munkáért jáľó

2.8.2. O ľakedvezm ények

- osztályfőnökök: 2 őralhét

- munkaközösségvezetők: 2 őralhét

- DoK segítő: l őralhét

Pótlék alsó határa

B

40

10

5

20

l0

Pótlék fe]so hatáľa

5

C

5

5

80

l0

30

10

40

0

0

0

0

30
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3. Az iskola nevelési pľogľamja

3.1. Az ĺskolában folyó nevelő-oktatĺí munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladataĺ,

eszközeĺ,-eljárásai

3.1.1. Pedagógiai tevékenységünk középpontjátba az,,embeľktizpontú'' nevelést állítjuk,

melynek kĺemelt célja a toleľancĺa eľényének kimunkálása, mások másságának

elfogadása, az embeľi méltóság tisztelete.

Viselje el kornyezetében a testi, szellemi fogyatékosokat. Lehetőségéhez képest

segítsen nekik, támogassa oket' empátiával foľduljon feléjük.

Tudja, hogy különfele valláSos meggyozodésu emberek' gyeĺekek élnek köľülotte.

Tartsa hitüket tiszteletben. A Nkt' Szeľint biztosítjuk az orszélggyrĺlés által elismeľt

egyhźnak és felekezetek számára a hit-és eľkölcstan oktatását iskolánkban.

Ne tegyen különbséget az embęrek kcizött bőľük színe vagy nemzetiségtik alapján. E

célok teljesítéséről a nevelők megfigyelései alapján győződbetünk meg.

Teljesítettnekvélhetjük ezt a célunkat: ha sem az iskolában' sem azon kívülnem tapasztaljuk

azt,hogy a gyerekek ellenségesen viszonyulnak a másikhoz, ha képesek az egyuttmÍikĺĺdésľe.

Mĺnden gyermeknek segítünk abban, hogy megismeľje iinmagát, s lehetőséget

adunk képességeinek fejlesztéséľe. Legyenek képesek tanulóĺnk célokat kitűzni, a célok

éľdekében kĺtaľtóan dolgozni, öľülni a sĺkernek, a kudaľcokat feldolgozni. Alakuljon ki

helyes énképüĘ hogy minél boldogabb, egészségesebb, erktilcsösebb embeľekké

válhassanak.
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Ismeľje meg a tanuló saját képességeit' A sajátos nevelési igényű gyeľekek esetében

különösen fontos, hogy önmaguk megismeľését támogassuk, segítsünk nekik pozitiv

énképük kialakításában. Mindenki tehetséges valamiben, juttassuk gyeľekeinket

sikerélményhez!

Tűzzonmaga elé minden tanulónk reális célt a tanév elején, amit szeľetne elémi. Ezt

osztályfónöki óľan íľja is le! Negyedévenként téťünk vissza az értékelésľe.

Értete1tit a kisebb sikeľeket is, amelyhez kemény, kitaľtó munkával jutott a gyeľek!

E célokat akkor tekinthetjük teljesítettnek:

ha:

-a tanulók nagy többsége a kiemelt képességek mentén fejlodést mutat. Az

éľtékelés negyedévenként osztályfonöki órákon, félévente pedig nevelőtestületi

éľtekezleten töľténik.

-a tanulók legalább 85-90 %o-a elértę akitlJzött célt.

Ezt a tevékenységĺinket a gyeľekek éľdeklődésének megfelelő szakk<!ľök szeľvezésével is

megpróbálj uk elősegíteni.

Iskolánkban a Szabolcsi Bence Zęneiskola kihelyezett tagozata is működik, így annak a

tanulónknak, aki zenét szeretne tanulni, nem kell a szomszéd városba utazni ezért.

Rendszeresen megrendezzik a szakttngyi veľsenyeket, ahol elméleti tudásukľól adhatnak

számot.

Töľekszünk arľa, hogy egyre tĺjbb tanulónk eljuthasson sítáborba' idegen nyelvi táboľba.'

Ręndszeresęntészt vesziink a városi KI MIT TUD ?-on.

Iskolánk Alapfokú Művészeti Iskola, az alapitő okirat szerinti tanszakokon folyik a művészeti
képzés.
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3.2. Kialakítjuk a táľsadalmi együttéléshez, tinműveléshez, a testĹlelki fejlődéshez,

valamint a továbbtanuláshoz szükséges képességeket és készségeket

A tanulók sajátítsák ęl az onáIló tanulás, ismeľetszerzés technikáit, fejlődjön megf,rgyelő,

pľoblémamegoldó és a növekvő informáciő-áradatban való tájékoződási képességiik.

Az iskola az a|apmíiveltség elemeit, kiemelten a kommunikációs és matematikai készségeket,

az idegen nyelv tudását, az olvasővánevelést, a könyvtárhasználat készségeinek kifejlesztését,

a modern infoľmációhordozók használatźnak i smeretét kö zvetítse.

3.2.1. A fenti célok sĺkeľkľĺtéľiumai:

A tanulók repľodukálj tĺk az elsajátított tananyagot, ill. pľoduktív feleletekkel adjanak számot

tudásukról, amegszerzett ismeľeteket tudják a gyakoľlatban is alkalmazni.

A mindennapi folyamatos szaktanári éľtékelések eľedményeit tekintjük a sikeľesség

kľitéľiumának.

visszaesést.

3.2.2. A művészeti oktatás céljai és feladatai a tanteľvi ľészben találhatók.

3.3 Fontosnak tartjuk az akaraterő, az egyůittműktidési készség, a munkálban, tanulásban,

sportban, veľsenyzésben (tanulmányi és spoľt) valĺó kitaľtás fejlesztését. Adjunk továbbra

is nyilvánosságot a kimagasló sikernek! Legyen az sport vagy tanulmányi. osztönözzük a
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gyeľekeket a külcinféle veľsenyeken való részvételre' segítjük és felkészítjük a versenyre

készülőket.

3.3.1. Jĺi tanuló, jó spoľtolĺí cím

3.3.1.1. Jó tanulĺĺ - jó spoľtolĺó kĺtüntetés

A kitüntetést a Lábatlan Nagykĺizség Képviselő Testülete l996-ban alapitotta.

A fęltételeknek megfelelt tanulók minden évben atanévzárő tinnepélyen veszik át az elismeľést

a Polgáľmesteľtől.

A díj foľmáj a: 12 cm átmérőjiiterrakotta színű égetett agyagplakett.

Felirat: Kiváló sportoló és tanuló'

Kĺizépen egy futó alak' köľtilötte a tantárgyak jelképei: ecset, violinkulcs, ftildgömb,

mikľoszkóp, korzó és vonalzó'

A kitĺintetés elnyeľésének feltétele: 60 pont eléľése.
Tanulás: Tanulmányi veľseny:

4,4 5 pont

4,5 l0 pont
4,6 10 pont
4,7 20 pont
4,8 25 pont
4,9 30 pont
5,0 35 pont

Spoľt

házi verseny, l' hely

2.hely

területi: 1. hely

2.hely

3. hely

megyei: l. hely

2.hely

3. hely

oľszágos: 1. hely

2.hely

3. hely

házi veľseny 1' hely: 5 pont

területi: 1. h. 10 pont
2.h. 5 pont

megyei: 1. h. 15 pont
2.h. 10 pont
3. h. 5 pont

5 pont

2 pont

15 pont

10 pont

5 pont

25 pont

20 pont

15 pont

50 pont

40 pont

45 pont
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4. hely 35 pont

5. hely 30 pont

6. hely 25 pont

3.4. A tanításĹtanulási folyamatot úgy szewezzlik, hogy segítse elő 
^z 

egyénĺ

képességeknek megfelelő hatékony fejlesztést, amelyben kültinös hangsúlyt kapnak a

tevékenykedtető módszeľek. (pl.: dľámapedagógia, képzőművészet, koopeľatív tanulás,

kompetencia alaprĺ oktatás)

3.4.1.A koopeľatív tanulás

3.4.1.1.A koopeľatív tanulás szükségessége

A szociális érzékenységés azegyüttműkĺidés alapjai nélkül iskolába étkezó gyerekek esetében

a veľSenyeztető mődszeľek még inkább mélyítik a szociaIizációs űrt' A gyerekek nem

tapasztalják meg a kölcsönös egymásľautaltságot, nem tudnak felkészülni a fejlett szociális

készségeket követelő világľa. E technika alka|mazásával módunkban áll tanőráinkat úgy

alakítani, hogy a diákok' ha csak rövid idore is, de megtapasztalják, hogy igenis vannak olyan

helyzetek, melyekben az egymás segítése gyümölcsöző és nem hátrá|tatő tényező.

3.4.l,2.Hatéko nvs ásaĺ :

E módszer révén növekszik a feldolgozható tananyag mennyisége és ĺisszetettsége.

Ha a diákok egymást tanítják, az is fejlődik, akit tanítanak és az is, aki tanít.

A kooperatív tanulási módszerek lehetőséget adnak a diákoknak, hogy a tananyag kiemelten

fontos ľészeit kellő méľtékben gyakorolják (pl. villámkáľtya módszeľ és munkalapok

segítségével). A villánkartya módszer nagy előnye, hogy a diák újra és újra találkozik a

tanany ag szźlmár a nehéz elemeivel.

A tanulók több időt foľdítanak az elvégzendő feladatra. A diákok közötti interakció ahelyett,

hogy elrabolná az időt a feladatoktól, éppen ellenkezőleg' a megoldandó tanulási feladat

céljaihoz viszi kĺjzelebb a gyerekeket.
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Az elismerés mindenki számára egyfoľmán eléľhető. A diákok teljesítmény ét a sajttt előző heti

teljesítményéhez viszonyitják, igy a jó és a gyengébb képességű tanulóknak is egyaránt

lehetőségük van a legjobb jegy megszerzésére.

A gyerekek párokban vagy kisebb csoportokban vitatják meg a tananyagot. Ha valami netán

javításra szoľulna' azt még az anyag megvitatása közben, nem pedig az értéke|ésnél javídák. A
csoporttáľsak támogatják egymást, hogy mindannyian jó eľedményt érjenek el. Pozitív hatásri a

társak elismeľése és támogatása'

A tanáľ konzultánssá lép elő; a diákok oldalán áll, az ő szövetségesfü. Célja nęm az) hogy gátat

vessęn diákjai természetes megnyilvánulásainak, hanem, hogy azokat helyes mederbe terelje.

A gyeľekek sokkal aktívabbak, önállóbbak, nyíltabbak' mindezek źital tanulmányaikban

sikeresebbek. Személyes felelősséget vállalnak azért,hogy tanitjákegymást és hogy egymástól

segítséget fogadnak el.

3.4.2.A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

Kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az I -6. évfolyamon

A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása az oktatás-nevelés valamennyi területén

A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének alapvető feltétele a tanulók

személyiségének megismerése, az allhoz illeszkedo pedagógiai módszerek a|ka|mazźsa

A tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedo teljesítményeinek,

tehetségjegyeinek feltáľása, fejlesztése a tanóľákon' más iskolai foglalkozásokon és e

tevékenységtámogatása az iskolán kívül .

Adaptív tanulásszervezési elj áľások

Egységes, differenciált és egyénľe szabott tanulási követelmények, ellenoľzési,

éľtékelé si elj árások alkalmaztsa

3.5. Célunk, hory sajátítsák el az tinálló tanulás technikáit.Ezze| szeľetnénk megalapozni

az élethoss zig tartő tanulást.

önállóan készített kiselőadás megtartására4. osztźiytől.Érezze, hogy ha akar' ő is tudhat
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tobbet egy-egy témában táľsainál. Így tanulja meg, hogy önállóan is szerezhet

ismereteket.

soľán legyen ez fe|adatunk, hiszen ez alapvetóen fontos a sikeľességhez.

3.6. Képességéhez méľten minden tanuló rendelkezzék a tanév végén az évfolyamának

megfelelő sziláľd tudással, alapműveltséggel! Alakuljon ki a tanulókban a tudás

tisztelete!

végén pedig méľést végzünk az adott évek elején meghattnozott tantáľgyakból. A mérés

általában o sztályszinten történik.

gyerekig eljutva, mindenkinek az egyéni képességeihez viszonyítva értékeljük a

teljesítményét.

Teljesítettnek tekinthetjük munkánkat akkoľ; ha csak olyan tanulónk munkája

eredménytelen, aki semmilyen tanári segítséget (koľrepetálás' egyéni fę|zárkőztatás) nem volt

haj landó igénybe venni.

Ennek érdekében lehetővé tesszük, hogy minéltöbb tantárgyból lehetőséget kapjon a tanuló a

tananyag tanítási óľan kívüli pótlásaľa, megértésére.

3.7. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Az egészséges életmódra nevelés terén kifejlesztjük az igényt a tiszta köľnyezet, a

testápolás, az egészséges életfeltételek iránt. A gyerekek számára olyan körülményeket

biztosítunk, amelyek elősegítik optimális szellemi és fizikai fejlődésiiket.

Legyen igénye a gyeľekeknek a tiszta környezetre.

A testnevelés órákon törekedjünk arra, hogy a gyerekek megszeľessék a testmozgást|
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Technika, osztályfőnöki, biológia óľákon megismertetjük a gyeľekekkel a helyes

taplźtlkozási szokásokat. (Remélve, hogy ezze| a családokat is neveljük. )

Az alapvető higiénés szokásokat a gyakoľlatban sajátíttatjuk el. Megoldottuk, hogy a

testnevelés óľák és a spoľtköľi foglalkozások után megfelelő tisztálkodási lehetoséget

biztosítsunk tanulóinknak.

kiadványait és a védőnők segítségét.

azóta sok növény teszi barátságosabbá.

Teljesítettnek vélhetjük a célt, ha:

az osztályok, az iskola rendje a tanítás végén is elfogadható,

a gyerekek tisztán, ápoltan jönnek iskolába,

a testnevelok az év eleji és év végi felméréseiket összehasonlítva a tanulók legalább 80

%o -náI fej l odést tapasztalnak

Fontosnak tartjuk a teľmészet és környezetvédelmi nevelést. Következetes munkával

máľ első osztálýól a természettudományos tárgyak eĺedményes tanításáľa fokozott

ťlgyelmet fordítunk' hiszen ezekkel indokolhatjuk azt, hogy minden embeľnek

kötelessége odaťlgyelni köľnyezetéľe. A Duna-part növény- és állatvilágának

megismeĺésén keľesztül éľzelmileg inspiľálj uk a tanulót.

A környezeti nevelés minden táľgyunk feladata. A saját teľületén minden nevelő ta|áIja

meg a lehetőséget eĺľe.Ezt kiemelten kezeljük iskolánkban.

(Önálló környezetnevelé si pľogram)

Mivel tudományosan a természettudományos tárgyak támasztják ala ennek

szükségességét, ilgy véljük, ezeket emelt szinten kell tanítanunk. Az osztályfonöki

óľákon hangsúlyozzuk, hogy az emberiség fennmar adtsa a tét'

Gyakorlati ismeretek źúadást.ľa|, túrák, vetélkedők, akciók szervezésével is ezt a céIt

szolgáljuk' Ehhez minden évben a hatodik évfolyamosok számára megszeľvezzik az
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egyhętes erdei iskolát. Az eľdei iskolák szervezésénél, pľogramjainak összeállításánál

külĺinös figyelmet fordítunk a környezeti és az egészséges életmódra nevelésľe. A
sajátos nevelési igényű gyerekek esetében fontos célunk a közösségi nevelés,

drźlmapedagógiai módszereket is felhaszná|va. Szeretnénk,ha ezek apozitiv élmények

felnőttkorukľa is elkísérnék tanulóinkat'

tanulását, tanítź.sźú emeljük ki.

Teljesítjük ezt a feladatunkat:

ha: 3 egész feletti minden kiemelt táľgyból az átlag

beszédkultilráva| rcndelkezzenek. Fontos cél az anyanyelv szeľetetére. tiszteletéľe.

ápolásáravaló nevelés. A kapcsolatteľemtés eszköze mindenki számáraaz anyanyelv' s

nem mindegy, hogy azt hogyan, milyen szinten műveli. Ki hogyan beszél

embeľtársaival, eláľulja az iránta való tiszteletét, megbecsülését, s ugyanakkoľ

tüköľképet tart maga elé a saját belső világáről, Az anyanyelv kulturált használata

mindęn ember számár a intel li genc i áj ának értékmérőj e is.

Ennek éľdekében:

A könyvtár köteteinek számátemelni kívánjuk.

Minden tantárgy tanítása során kapjanak önálló kĺĺnyvtaľi kutatófeladatot a tanulók'

Emęlnünk kell a szóbeli ellenőrzések számát. Minden tantárgynak sajátos szókincse van,

csak ott lehet elsaj átitanĹ A drźĺrlajaték, drámapedagógia eszközeivel bovítjük a

szókincset' fej lesztj ük a beszédművelési technikát.
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A sĺkeľesség kľitéľiumaĺ:

Tudjuk, hogy az olvasóvá nevelés a mai infoľmációhordozók mellett nagyon nehéz, de azt

kell eléľnünk' hogy az értő olvasás a 8. évfolyam végére a felméľésekben legalább 80 %-os

telj esítményt mutasson.

A könyvtár áIlományát évente legalább 50 kĺitettel szeľętnénk emelni

Minden tanuló évente legalább 2 alkalomma| végezzen munkát a könyvtáľban, vagy

kölcsönözzön konyvet.

A 8. évfolyam végéľe legyen képes a tanuló 4-5 peľcben önállóan, összefüggoen számot

adni tudásáról.

Két nyelvet /angol és német/ tanítunk 3. évfolyamtól. A nyelvet tanuló csopoľtok

maximális |étszámát 15-20 fóben hatáľoztuk meg.

/Ennél magasabb c sop ortléts zámnál már az eredménye s sé g c sökkenhet. /

A személyi feltételek mind a számítástechnika, mind a nyelvtanításhoz adottak.

Tervünk, hogy intézményünk renđelkezzen nyelvi laborľal, ezá|ta| differenciáltabbá

tehedük azoktatást.

Esztétikai nevelés, viselkedéskultúľa

Kihasználjuk a mazsorętt és a ttnc nevelési lehetőségeit. A jól működő művészeti

foglalkozásokon tanultak, tapasztaltak a|apján láthatjuk már most, hogy az ötleteket

hazaviszik a gyerekek, és otthon is megvalósítják. Sokat jelent a zeneiskola' énekkaľ is.

Kihasználjuk a művészeti nevelésben ľej 1ő lehetőségeket.

A megťrgyelt természeti és tarsadalmi valóságban az esztétikum felfedezése' átélése

Szeľves része a múvészeti nevelésnek.

A közvetlen környezet esztétikuma is igen nagy Szeľepet tölt bę a tanulók életében' pl.

azizIésęs dekorációk a viselkedési kultúráľa is hatnak.

Az esztétikai nevelés fogalmĺínak mélyebb tartalmi vonatkozásai is vannak, melyek az

érzelmi hatások fokozásával esetleg egy életľe is elkísérik a tanulókat.
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(pl. drámajáték: toleľancia' empátiakialakítása' megszilárditása, konfliktuskezelés)

Hazafias nevelés

Tanulóink már ismerik városunkat. Legyen feladata minden első osztályban tanítónak'

hogy az elsősökkel végigsétáljon a váľoson azért,hogy minden tanulónk megismerje a

legfontosabb kĺizépületeket. Alakítsuk ki a kötődést városunkhoz! Ismeľjük meg a

Duna-paľtot! A nagyobbakkal legalább évente egy napľa hazánk egy kicsit távolabbi

tájára látogatunk' A 7' ill. 8. évfolyamosok 2 napos tanulmányi kirándulást is

szervezhetnek. A foldrajz és természetismeľęt óľák lehetőségeit is ki kell használni.

Hon- és népismeľet óľán hagyomĺĺnyaink megismeľésével mélyídük a hazaszeretet

érzését. Az erdei iskolanak is van ebben szerepę.

3.7.1. A szülő, tanulĺí, ĺskola együttműktidésének továbbfejlesztési lehetőségeĺ

Céljaink megvalósítása éľdekében igen nagy hangsúly helyeztink a családokkal

kialakított együttműködésre' E cél eléréséhez meg kell találnunk a mind szorosabb

kapcsolatot a családokkal. Meg kell győznünk azokat, akik még távol maradnak az

iskolától, hogy csak együtt éľhetünk el eredmény.t. Tudniuk kell, hogy ĺem azt várjuk

tőlük, hogy megtanítsák a gyerekeket, az ami feladatunk. De aztigen,hogy fogadják el

a segítő kezet. A rendszeľes fogadóóľák, szülői éľtekezletek, és a talán először sokak

részéro| ellenségesen fogadott családlátogatások biztosan eľedményt hoznak.

Azintézmény BGR modellje kiemelten foglalkozik a gyeľekek diffeľenciált

személyiségfejlesztésével ( lásd: 3.15.1 l.)
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3.8. A személyiség-és közłisségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

hagyományaira. Felnőttként legye nek váľo su nk igazi pol gáľai.

műveiľől. A magyaros munkaközösség kidolgozta, a költő mely műveit kell ismerni

évfolyamonként.

János Általános Iskola és Alapfokú Művészęti Iskola tanulói. A késobbiekben

megismerik hagyományainkat. Az őszitllra, a szülőkkelegyütt ünnepelt karácsony, az

Aľany-napok rendezvényei, a tanulmányi versenyek, a tavaszi kirándulások legyenek

minden tanuló szźĺmára váľt események, jelentsenek változatosságot, színt vigyenek a

hétköznapokba, legyenek a TANÉV biztos pontjai!

Ellátandó feladatok: az iskola pedagógiai éľtékkcizvetítő tevékenységének lényegét

adjtlk, amelyek célja elsosorban a személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés, ezek

kozétartoznak:

az eľkölcsi ismeretek

a családi és köz<isségi kapcsolatok

az e|őitéletek felismerésére, tudato sítás ár a v alő képe s sé g

a testi és lelki egészség megőrzésére toľténő felkészítés

a bűnmegelőzés

a drogpľevenció

a fogyasztóvédelmi nevelés

E körben minden pedagógusnak van feladata, mindig az aďott tanórán, és a tanórán kívül folyó

munkáj áho z igazítv a a feladat vé gľehaj tását.
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A drámajźlték gazdagítja a gyerek ĺinkifejezési formáit illetve az egyéni és csoportos

kreatív fo lyamatokon keresztül elő segíti a tanulók szocialrizáciőj ćlt.

Bármelyik művészeti foglalkozás jelentős szerepet kap aZ esztétikai és a
környezettudatos nevelés területén is.

Kitüntetések:

A tanulók j uta|maztsa az alźtbbi elvek szerint történik:

. tanulmányi munka,

. közosségi munka

. sportban eléľt eredmény

. művészeti tagozaton végzettmunka

. napkozibenvégzettmunka alapján.

A jutalmazás, el ismerések időbeli elhatárolódása:

Ev közben: tantárgyi dicséret, szaktanári dicséret, osztályfőnöki, művészetitagozat
v ezetői dicséret, munkaközci sség vezető i dicséret, igazgatői dicséľet foľmáj áb an.

Tanév végén: atanévzźlró ünnepélyen könyvjutalommal és oklevéllel ismerjük el a
kiemelkedően teljesítő tanulóink egész éves munkáját. Amegyei tanulmányi,
mrĺvészeti-és spoľtversenyeken az I-I0. helyezetteketdijazzuk A területi és oľszágos
versenyekľe elj utott tanulóinkat igazgatői eli smeľo oklevéllel é s könyvj utalommal
tiintetjük ki.

Minden év március elején emlékeziink iskolánk névadőjźľa. Az Arany-napok
rendezvénysorozat elso napján ünnepélyes keretek kozĺjtt adjuk át iskolánk
legmagasabb elismeľéseit az ARANY OKLEVELET és az ARANY PLAKETTET.

ARANY OKLEVEL elismeľésben részesül az az a|ső tagozatos tanulónk, aki mind a
négy év soľán kítűnő tanulmányi eredméný éľt el.

ARANY PLAKETT elismerésben részesüI az a tanulónk' aki źitalános iskolai
tanulmányai során mind a nyolc év során kittĺnő tanulmányi eredméný éľt el.

Az elismeľések mellé könyvjutalom is párosul.
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3.8.1. Az iskola kiiztisségi életének csoportjai és szeľvezetei:

3.8.1.1 Nevelőtestĺilet és a míivészetí tagozat nevelő testüIete

( Nkt. 70.$. iskolánkra vonatkoző részei)

A nevelőtestület: a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony,

munkaviszony keľetében pedagógus-munkaköľben, valamint a felsőfokú végzettséggel

ľęndelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkaköľben foglalkoztatottak

kcizcissége.

70. s (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és dcintéshozó

SZerVe. A nevelési-oktatási intézmény nevelotestülete a nevelési és oktatási kérdésekben' a

nevelési-oktatási intézmény mtĺködésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más

jogszabalyokban meghatározott kérdésekben dcjntési, egyebekben véleményező és javaslattevő

j ogkörľel rendelkezik.

(2) A nevelotestület

a) a pedagőgiai program elfogadásáról'

b) az SZMSZ elfo gadásáról,

c ) a nev e|és i -oktatási intézméĺy éve s munkateľvének el fogadás áról,

d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogő elemzések, értékelések, beszámolók

elfogadásáľól,

e) a tov ábbképzési pľo gram elfogadásáľól'

fl a nevelotestiĺlet képviseletében elj áró pedagógus kiválasztásáról,
g) a házirend elfogadásáľól,

h) a tanulők magasabb évfolyamba lépésének megállapitása, a tanulók osztá|yozővizsgźĺra

bocsátásáľól,
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i) atanulők fegyelmi ügyeiben,

j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetói pá|yázathoz készített vezetési pľogrammal

összeftiggő szakmai vélemény tartalmáról,

k) jogszabályban meghatározott más iigyekben dönt.

(3) A nevelőtestület véleméný nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény

műktidésével kapcsolatos valamennyi kéľdésben. Ki kell kémi a nevelőtestület véleményét a

kül ön j o g sz ab á|yb an me ghatár o zo tt ügyekb en.

3.8.l.2.Szakmaĺ munkaközösség ( Nkt. 71. $.)

A szakmai munkaktiztisség

71. s (1) A nevelési-oktattsi intézmérryben legalább ĺit pedagógus hozhat létľe szakmai
munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség
hozhatő létľe. A szakmai munkaközösség ľészt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai
munkájának irányításában, teľvezésében, szeľvezésében és ellenőrzésében, osszegzó
véleménye f,rgyelembe veheto a pedagógusok minosítési eljárásában.

(2) A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor
is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkakĺjzosség - az
SZMSZ-ben meghatározottak szeľint gondoskodik a pedagógus-munkaköľben
foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséľol' A nevelési-oktatási
intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség ľészéľe további feladatokat állapíthat meg'

(3) A szakmai munkaközosség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdęményezésére
intézmények közötti munkaközösség is létrehozható.

(4) Az ór'odában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy szakmai
munkaközosség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség műkodhet a tagintézményben'

(5) A szakmai munkaközösséget munkakĺjzösség-vezető iĺányitja, akit a munkaközösség
véleményének kikéľésével az intézményvezetóbiz meg legfeljebb öt évľe.

50



3.8.1.3. A szĺĺlői szewezet ( Nkt. 73. $.)

73. $ (1) Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik éľvényesítése,
kötelességük teljesítése éľdekében, az iĺtézmény működését' munkáját érintő kéľdésekben
véleményezési' javaslattevő joggal rendelkezo szülői szęrvęzetet (közcisséget) hozhatnak létre.

(2) Az iskolában a nevęlő és oktató munka segítése, a nevelotestület, a szülők és a tanulók,
az intézményfenntaľtók, továbbá az intézmény működésében éľdekelt más szervezetek
együttműködésének e|ómozditźlsźtra a szülők, a nevelotęstilet, az iskolai diákönkormányzat
azonos számu képviselój éből álló iskolaszék alakulhat.

(3) Az iskolában a helyi kĺizösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a
nevelőtestület, azintézmény székhelye szerinti települési önkoľmányzat, atorténelmi egyházak,
a helyi gazđasági kamarák azonos számu képviselőjéből és a fenntaľtó delegáltjából á1ló
intézményi tanács hozható létre.

(4) Az intézményi tanács elnöke életvitelszeruen az intézmény székhelyével azonos
településen lakik.

(5) Az intézmény vezetoje félévenként egy alkalomma| bęszźtmo| az intézmény
műkĺjdéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény mtĺködésével kapcsolatos
álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó szźľĺára.

(6) A szülői szetvezet, az iskolaszék és az intézményi tanács működésének ľészletes
szabályait külön jogszabaly al|apítja meg.

3. 8. 1.4. Diákönkoľmányzat

3.8.1.4.1. A diákiinkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönk ormány zat célj a

- kapcsolat a diákok és a vezetők között

- kapcsolat akülönbozó szervezetekkel

- iskolaiprogľamok szervezés,újságszeľkesztés

Tevékenységei:

ülések összehívása

j avaslatok közvetítése

újság szeľkesztése
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Tagok megválasztása:

osztályonként 1-l képviselő

évente fľissítés

visszahívás, ha a képviselő cselekedętei nem példamutatóak

Szeľvezet felépítése:

elnĺjk

helyettes

segítő tanár

Tisztségvĺselők megválasztása:

Elnök és elnökhęlyettes megválasztása a

képviselők tobb ségének szav azatáv al.

Diákö nko ľ mány zati ü lések:

évente legalább kétszeľ: ősszel és tavasszal

A diákłink ormány zat j o gai :

minden iskolai tĺíľgyköľben kéľdést intézhet a vezetoho4 s ar-ra éľdemi választ

kell kapnia

javaslatot tehet az iskolával kapcsolatos minden kérdésben

képviselheti báľmely tanuló vagy tanulócsopoľt érdekeit az iskolavezetés elott

házirend és SZMSZ ügyében vétójogot is magában foglaló egyeztetési jogot

gyakoľo1

pénzugy i foľľásaival önállóan gazdálkodik

dönthet egy tanítási nap pľogľamjáról

dönthet az iskolai tajékoztatási ľendszeľszeľkesztőségének tanulói vezetője,

munkatársai megbízásźnól, valamint saját tájékoztatási fórumának minden

kéľdésében

képviselok javaslata a|apján a
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Egyetéľtési jog:

ünnepélyek rendj e, hagyományápolás

diákönkoľmányzattal és diál'képviselőkkel töľténő iskolai kapcsolattartás

ľendje

DoK működéséhez sziikséges feltételek biztosítása (helyiség, beľendezés,

költségvetési támogatás)

mindennapi testedzés formái

tanulói véleménynyilvánítás rendszeľe

tanulók rendszere s táj ékoztatásának ľendj e

tanulók jutalmazźsának elvei és formája

fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

iskolai házfu end elfo gadása, módo sítása

Kötelező a véleményét kĺkéľni:

a tanuló ellen irányult fegyelmi eljárásľól

iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltońatźsáva|,

nevének megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés elott

az iskola vezetőjének megbizásźxal és megbízásának visszavonásával

kapcsolatos fenntaľtói döntés előtt

az iskolai tanév helyi rendjéneknevelőtestületi elfogadásakoľ atanulókat éľinto

pľogľamok tekintetében

a tanulók nagyobb közösségét éľintő kérdésekľe vonatkozó döntések

meghozatalźůloz

a tanulók helyzetét értékelő és elemző beszámolók elkészítéséhez és

elfogadásához

tanuló i p ály ázatok é s v ersenyek m e ghiľd e té séhez, me g S zeľV e zéséhez

i sko lai spoľtkör műkö dési ľendj ének me gállapít ásához

taĺőránkívĺ'ilitevékenységformáinakmeghatározénához

könyvtár és spoľtlétesítmények működési ľendj ének kialakításához
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3.8.1.5. Napközĺs csoport -tanulószobás csopoľt

Elsotől nyolcadik évfolyamig iľatkozhatnak be a tanulók.

ebédet és az uzsonnát, délután 4 őráig pedig a tanulási

tagozaton lehetoleg évfolyamonként szęrvezzik. A
tanulnak.

A művészeti tagozat tanulóinak jelentős része napközis,

mrívészeti foglalkozásokon való ľendszeres ľészvételt.

3.8. 1.ó. Szakktirĺ foglalkozások

beiľatkozásáľól. Ettől kezdve a szakköri foglalkozás kötelező. A különböző versenyekľe

való felkészítés is fóként szakköri foľmában történik.

3.8.1.7. Művészeti tagozat

- jelentkezés (éľdeklődés szerint)

- beiratkozás a koznevelési toľvény alapján,

- tandíjköteles.

3.8.2. Kiiziisségfej lesztés

Nekik biztosítjuk atizőtait, az

lehetőséget. A csoportot alsó

tanulószob ások,2 csoportban

ami lehetővé teszi, elősegíti a

Hon és népismeľet: elosegíti a harmonikus kapcsolat kialakitását a teľmészeti és

táľs adalmi környezettel. Me gal apo Zza a nemzettudatot.

A ktiztisségfejlesztést elősegítik:

osztályprogramok,

szabadidős pľogľamok,

Aľany napok ľendezvénysoľozata - erdei iskola,

sport, művészeti, környezetvédelmi napközis táborok
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- Kapcsolódás Euľópához és a nagyvilághozz az iskolák és tanulók töľekedjenek arra,

hogy valamilyen módon kozvetlenül is részt vál|aljanak a nemzetközi kapcsolatok

ápolásában.

- testvéľkapcsolat Rechnitz-el,

- kapcsolat Karuáva|,

- bekapcsolódás vaľosunk által szęrvezett nemzetközi kapcsolatok programjába'

- ügyeleti munka szeľvezése és végzése,

- iskolai kirándulások előkészítése,

- iskolai tinnepélyeken vállalt részvétel,

- Aľany-nap előkészületeiben vállalt szeľep' az osńá|ymunka segítése,

- diák-önko rmány zati tevékenysé g,

A dľámajáték alkalmas aĺTa' hogy a gyerekek empátia érzéke fejlődjön, hogy figyelme

atáľsaira irányuljon.

A kapcsolatteremtő és megtartó képességük fejlődjĺin.

A ďrámajáték soľán a speciális mozgásos feladatok, illetve koncentrációt és kondíciót

fejlesztő gyakorlatok szépítik atanulók egészséges testi, lelki fejlődését.
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s.l. E gészségnevelési, egészsé gfej lesztési p ľo gľa m

3.9. 1.Céljaink, feladataink:

3.9. 1. 1. Iskolánk feladata az egészségnevelés teľén

Az egészség megvédéséľe, megedzéséte, visszaszerzéséľe vonatkoző közérthető ismeľetközlés.
Tudományos ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása

magataľtási alternatívákat aján|jon, tanítson megfelelő egészségvédo magatartásľa'

gyakorlással, segítéssel, példamutatással.

Motiválja, osztonözze a tanulókat aZ egészségvédő magatartás szabáIyainak

megtaľtására, közös véleményformálással, támogató tanácsadással is !

Segítse mind az egészségeseket, mind a betegeket az egészségvédő öntevékenységben,

az egészséges életmód kialakításában, a döntési alternatívák kidolgozásában.

Azegészségfejlesztés folyamata soľĺĺn tanulóink legyenek képesek arra, hogy megéľtsék

és nciveljék befolyásukat a saját egészségük meghatározói felett, annak éľdekében' hogy

egészségĺik jobb legyen.

osszegzésképpen elmondható, hogy az iskola és a művészetí nevelés feladata, hogy

minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.

Személyi, tárgyikoľnyezetével segítse azoknakapozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és

szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek egészségi állapotát javítjak. Az

egészségfejlesztésnek az iskolai nevelő-oktató folyamatában / valamennyi műveltségterületľe

kiterjedő / összehangolt, egymást eľősítő tevékenységrendszeren kell alapulni!
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3.9.2 Az egészségnevelésben résztvevők ktire

3.9.2.1. Az egészségfejlesztésben ľésztvevő pedagógusaĺnk, szakembeľeĺnk:

Ezen csoportléftehozźlsával szeretnénk az iskola egészségnevelési feladatait elvégezni:

A csopoľt iisszetétele:

- intézményvezeto és helyettesei

- művészetitagozatvezetője

- biológia szakos tanáľ

- testnevelő szakos tanár

- a társadalomismeľetet tanítő tanár

- diákönkormányzatotsegítopedagógus

- gyermek- és ifiúságvédelemmel megbízott kolléga' báľ a törvény nem ad rá státuszt!!

- osztá|yfőnökĺjk

3.9.2.2.Iskolán kívüli paľtneľeink a munkában: -

- iskolaorvos

- védőnők / életkoľhoz kötött vizsgálatok elvégzése, előadások megtaľtása' elsősegélynyújtás

bemutatása /

- pszichológus

- esetleges előadók / idonként kapcsolódnak a munkába, pl.: kozmetikus,

Rendoľségi-előadó, ÁNľsz _ szakember, Katasztrófavédelem szakemberei, polgárőrök.

3.9.2.3. Segítő kapcsolatok színteľei:

Szülők l csalrźń: megfelelő tájékoztatás és informáciő átadás után, aktív részvételükkel

tudjak támogatni az iskola egészségfejlesztési pľogramjait. / sok szülő szakéľtelmével

növelheti az iskolai munka hatékonyságát. /

Szülői munkaközösségek: az SZM-tagok segíthetnek szakemberek felkutatásában,

előadások szervezésében'

Külső kapcsolatainkat folyamatosan próbáljuk fejleszteni, kiszélesíteni szakembeľekkel.
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3.9.3. Az egészségnevelés, fejlesztés színterei az iskolában

3.9.3.1. Tanórákon:

Az egészsésneveléssel kiemelten a biológia-egészségtan, a testnevelés, a táľsadalmi ismeretek

és az osztźiyfónöki órákon foglalkozunk, de az egészségnevelés színtere a drámapedagógiai

foglalkozás is. Az 5-8. évfolyamokon az osztályfőnöki óľákon dolgozzuk feI az alábbi

témakĺjröket:

Témák:

- Önmagunk és egészségi állapotunk ismeľęte

- Az egészséges testtartás és amozgźts fontossága

- Az egészséges étkezés és a helyes táplálkozás

- A betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat, az elsősegély

- A barátság, a pźlrkapcsolatok; szexuális felvilágosítás nevelés. A személyes

krízishelyzetek felismeľése' kezelése

- A szenvedélybetegségek elkeľiilése

- Az egészséges köľnyezet fontossága

- Testi higiénia

A mindennapos testnevelés megvalósítása iskolánkban: testnevelés óľákon, sportkorökön,

egyesületi szinten töľténo edzési lehetoségekkel biztosított'

A biológia és az egészségtan órákon atananyagok korszeľű, tudományos alapozást jelentenek

tanulóink szźlmára. A 6. és a 8. osztályban kiemelten foglalkozunk ęzze| atémáva|.

Kiemelt témák: 5-6. évfolyamon: Az egészséges táplálkozás

A testi higiénia és a seľdülőkori változások

7-8. évfolyamon : Káros szenvedélyek és azok veszélyei

A barátság, a paľkapcsolatok' a szexualitźls szerepe az

egészségmegőľzésben
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Partneľeink az egészségnevelő munkában:

Védőnő: - előadás tartása az 5. évfolyamon / videofilm'teszt l;

6. évfolyamon felvilágosító órák fiúknak, lányoknak

- Kozmetikus - higiénés szaktanácsaďás 17-8. évť.l

- Iskolaorvos:-egészségnevelőszaktanácsadás

- Fogoľvos: - helyes fogápolás

3.9.3.2. Tanóľán kívĺil:

spoľtkörcik : mozgás, testedzés

biológia szakköľ

akciók: az iskola koľnyékének takaľítása, virágosítás, osztályszépítés

előadások délutáni szervezésben

kirándulások, túrák, erdei iskola

A szabadon választott óľákéľt az iskola đijazást is szedhet.

(Pl.: eľdei iskola, szakkorök, kirándulások, stb.)

Fontos' hogy megfelelő továbbképzéseken vegyenek tészt a pedagógusok a munka

hatékonysága éľdekében.

3.9.4. Módszeľek:

Meghívott előadók segítségével elméleti vagy gyakoľlati jellegű eloadás

Kirándulások' túľák minden évfolyamon / évente legalább kétszer l
Iskola szebbé tétele l takarítás osszel-tavasszall

osztályteľmek díszítése, éľtékelése

Tanóľai nevelő-oktató munka

Sportfoglalkozások

Egészségnap: egész napos program: sport, elméleti és gyakorlati foglalkozások:

Taplálkozás, dohányzás, kábítószeľ, alkohol káros hatásai, alternatív étkezések, jóga stb.
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3.9.5. Munkánk értékelése, ellenőzése

Fontos megbeszélni félévenként az esetleges feladatokat. Évfolyamonként az

osztályfonökök felelősek figyelni tanulóink egészségi állapotát, az egészséghez kapcsolódó

kultúľáj ukat, az osztálýermek tisztaságát'

A testnevelést tanítók követik nyomon a rendszeres testmozgás, a kondicionáló torna

eľedményességét.

A biológia tanár feladata a kapcsolatteremtés külso előadókkal. A különbözo programok

szeľvezésében a diákönkormányzatot segítő pedagógus koordinálja a munkát.

Anyagĺ foľľásaink: pźllyźłzatok, alapítványitámogatás, fenntaľtói támogatás.

:.lo. Kiirnyezeti nevelési pľogľam

3.10.1.A kiiľnyezetĺ nevelési progľam elkészítésének alapjai

3.10.1.1. Az iskolai környezeti nevelés tiiľvényi hátteľe:

A pedagógiai pľogľam mellékletei tarta|mazzttk azokat a torvényi keľeteket, illetve települési és

iskolai dokumentumokat, amelyeket a kömyezeti nevelési progľam elkészítésénél figyelembe

vettünk.

3.l0.2. Helyzetelemzés, helyzetkép :

3.10.2.1. Az iskola helye és épiilete:

Iskolánk a forgalmas 10-es számu foút melletttalálhatő, a váľos központjában. Megkozelítése

a település bármely részérőljó. Épületét 2010-ben teljesen felújították és új épületszámnya|

bővült. A legmodemebb biztonsági rendszeľekkel látták el, a fütési' világítási ľendszere kiváló.

Maximális befogadóképessége 504 tanuló.
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3.10.2.2. Az ĺskola műktidése ktiľnyezeti szempontból:

Az iskolában jelenleg a tantestülętnek köľülbelül a 6o Yo-a foglalkozik intenzívęn kömyezeti

nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. Kiemelten az osztályfőnöki, bioló gia,ťlzika,

kémia, és természetismeľeti tanóľĺíkon, valamint biológia szakkörön. Vannak, akik civil

szervezetek által szeľvezett akciókban' munkákban vesznek részt' s varĺrak, akik időnként

/például tábor oztatásnál/ kapcsoló dnak e gy- e gy tevékenysé gi terĹilethez.

A nyáľi táboľok, az etdei iskolák, osztálykiľándulások stb' soľán szerzett é|ménYeket'

ismereteket megelevenítik a drámĄátékok során. Művészi képekben foľmálják meg a grafikai

foglalkozásokon.

3.10.2.3. A köľnyezetĺ nevelés színteľei az ĺskolában:

Hagyományos tanórai oktatás szerv ezés.

Az egyes tantáĺgyaInál részletezve találhatók aZ adott témához kapcsolódó

környezetvédelmi vonatkozások. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel

kapcsolatos problémák Szemléltetésnél kihasználjuk az audiovizuális és informatikai

lehetőségeket is. Egyszeríjvíz-, talaj- és levegovizsgálati módszeľęket a kémia órákon

és a biológia szakkcĺľön tanítunk meg.

Nem hagyományos tanóľai keľet

Erdei iskolátszervezink a 6. évfolyam tanulóinak részére. A helyszínek változók, de a

feladatok azonosak vagy hasonlóak minden évben. Megismertętni tanulóinkat az adott

táj teľmészeti, kultuľális éľtékeivel' megóvásuk érdekében, fontos tennivalókkal,

lehetoségekkel' Az itt folyó munka a tanév SZerVeS része'

Tavaszi osztálykirandulások alkalmával a pľogľamban fontosnak taľtjuk valamely

környezet- illetve természetvédelemmel kapcsolato s múzeum felkeľesését.

/Tanulóink például ľendszeľes látogatói az esztergomi Duna Múzeumnak, a budapesti

Természettudományi Múzeumnak. /Aľboľétumok, alkalmanként nemzeti paľkok

Iáto gatásźlt szor ga|mazzuk. Az adott helyszíneken múzeumpedagó gusok segítségével

fo glalkozásokon veszünk ľészt
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Gyárlátogatás: a Calmit Kft. és bányái, a Foľest papirgyár, a vasbetongyár

lehetoséget nyújtanak aľľa, hogy tanulóink ezeknek azipari üzemeknek a működését,

gyártástechnológiáit a gyakoľlatban megismerjék, Mindez a késobbi pályaválasztásnál

segítségükre lehet.

Jeles napok.Pl; az állatok világnapja, madarak és fak napja,Yízvi|ágnapja

Tanórán kívüli pľogramok

S zakköri ťoglalkozások a bi oló g ia tantár gy kerętében.

Kciľnyezet- és természetvédelemmel kapcsolatos versenyek. /Például: Kaán Károly

teľmészetismeľeti, Herman ottó biológia veľseny' Ifiú Fizikus, Hevesy György kémia,

Teleki Pál ftĺldrajz_földtani versenyek./

Tanulóink pályázatokon vesznek részt, melyeket valamely jeles alkalomľa l pl; Yiz
világnapja, Fold napja, Állatok Világnapja / alkalmával hirdet meg iskolánk. Íľásbeli

dolgozatokkal, PoweľPoint vetítésekkel-előadásokkal, rajz, keľámia munkákkal

készülnek felhívásunkľa. Az általuk készített legjobb eloadásokat bemutathatj ák az

o s ztályo knak, munkáj ukat k i eme lten díj azzuk.

Kiállításokat ľendezünk jeles napokra.

l rajz, fotó kiállítást, erdei iskoláról ĺjsszeállított kiállítást /

Papírgyűjtés: iskolánkban rendszeresen ősszel, tavasszal gyűjtést szervezünk osztály

szinten. A befolý összeget a fent említett kirándulásokĺa foľdítják tanulóink'

Az önkormtnyzat felhívására bekapcsolódunk takaľítási, paľlagfű iľtási akciókba. Jeles

napokľa meghirdetettpályázatokľa írásbeli és képzőművészeti alkotásokkal készülünk.

A környezeti nevelési progľam és a teľmészetismeľet tartalmazza a

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos alapismereteket.

A tanulók ismerjék az áIlatoL<hoz, növényekhez kotheto mozgás sémákat, amelyeket jól

alkalmazhatnakpl.mesékdrarĺlatizáIásánál.

A művészęti oktatás irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a teľmészeti környezet

esztétikum źtra, szépségéte.
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3.10.3. Eľőfoľľások

3.10.3.1. Nem anyagi eľőfoľľások

3. 1 0.3. 1. 1. Iskolán belůili egyiittműktidés :

Tanáľok: Minden tanár feladata, hogy a környezet védelmében kifejtett maga'rirtásával,

munkájával példaéľtékű legyen diákjai számára. Ahhoz, hogy az iskolai kömyezeti nevelés'

illetve oktatás közös szemléletben és közös célokkal valósuljon meg, minden kollégát ana kell

ösztĺjnözni, hogy kapcsolódjon be a nevelési munkába.

Diákok Minden tanulónk feladata, hogy vigyazzon kornyezetére és figyelmeztesse táľsait a

kulturált magataľtásra' Kiemelkedő feladata van a diákönkormányzatnak,

osztálykozosségeknek' valamint az e céIra elkötelezett diákcsoportnak / pl.: ügyeletes vagy

szakkörös tanulók /.

Tanáľok és diákok. A környezeti témákkal kapcsolatos ismereteket a közos munka keretébęn

sajátitják el tanulóink. A környezettudatos szemlélet kialakításában nagy szeľepet kap az erdei

iskola, az osztćiykirándulás, a papírgyíijtés és egyéb akciós tevékenysé g l pl.: őszi-tavaszi

takarítás' viľágosítás /.

Tanárok és szülők. Fontos, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is

a|kalmazzźl< a tanulók. Az osztály szülői munkaközösségek segítségét a papírgyűjtések,

o sztálykirĺĺndulások szęrv ezésében, me gvaló sításában várj uk.

3. 10.3. 1.2. Iskolán kívůili együttműkłidés

Fenntaľtĺí. Kömyezeti nevelési pľogramok megvalósítása szempontjából is fontos. Cél, hogy

a fęnntaľtó a kötelező támogatáson túl is finanszírozza az iskolai környezeti nevelési

programokat. l sza|<körö'ket, erdei iskolát, viľágos iskolát /.
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Kiiľnyezeti neveléssel fo glalkozó intézmények.

Az osztźiykiľándulások á|tal|átogatott múzeumok, állatkertek és nemzeti paľkok kiemelkedően

fontosak e téren. A látogatásokat tanórákon készítjiik elő. Minden tanulónknak legalább egy

környezeti témájű intézménylátogatáson ľészt kellvennie a tanév folyaman!

Civĺl szervezetek.

ALábat|ani TermészetbartiEgyesület és a Lábatlani Nyugdíjas Hagyományoľző Klub szakmai

ismeretekkel és pľogramokkal segítik munkánkat.

Hivatalos szeľvek.

Feladatuk annak ellenőrzése, hogy kömyezetvédelmi és egészségügyi szempontból

megfelelően mtĺködik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai

környezet kialakításában.

3.10.4. Alapelvek' jiivőkép, célok
Figyelembę kell venni' hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki!

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy kömyezettudatos állampo|gźlrráváljanak tanítvanyaink.

Ki kell alakítanunk:

- a köľnyezettudatos magatartást, életvitelt,

- a személyes felelősségen alapuló köľnyezetkímélo, takarékos magatartént, életvitelt,

- a köľnyezet értékei iránti felelős magatartást,

- a természeti és épített k<irnyezet szeretetét, védelmét,

- a ľendszerszemléletet,

_ a múlt értékeinek megőrzése, megszerettetése, továbbvitele

3.10.4.1. Célok eléľéséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban.

- Ökologiai szemlélet, gondolkodásmód

- Problémamegoldó gondolkodás

- Kreativitás

- Együttműk<jdés' alkalmazkodás' toleľancia és segítő életmód

- Vitakészség, véleményalkotás
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_ Konfliktuskezelés és megoldás
- Állampol gfui részvétel és cselekvés

- Éľtékelés és mérlegelés készsége

3,l0.4.2. Az iskola kiiľnyezeti nevelés szemlélete:

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási-tanítási stľatégiát alakítunk ki.

Ipaľi településen lévő iskoláknak kiemelten fontos feladata a környezet -és teľmészetvédelem.

Munkánk az iskolai élet sok teľületére terjed ki.

Diakjaink szemléletét csak úgy lehet formálni, ha minden tant árgybanés minden iskolán kívüli
pľogramban töľeksziink arľa, hogy egységes egészként lássák a természetet, s benne az embeľt.

A teľmészettudományos tantárgyak között már megvalósult az együttműkĺidés. Sok

kezdeményezés alakult ki a humán területeken is' / Pl.: Kömyezetvédelemmel kapcsolatos

szövegéľtési feladatok, nyelvi órákon foľdítások l Kémia óľákon, erdei iskolában, szakköri

fo g l al ko z ás o kon gyako ro ltatj uk az e gy szeru termé sz etv izsgáIatot'

Megtanítjuk a gyerekeket arra, hogy a teľmészetben tapasztalt jelenségek okait keressék'

kutassák az összefüggéseket.

Így válhatnak majd tudatos kĺirnyezetvédové, természetet féltőn óvó felnőtté.

3.10.4.3. Konkľét célok

- a tantestület tagjainak szorosabb bevonása a környezeti nevelési munkához

- a környezeti neveléssel, köľnyezetvédelęmmel kapcsolatos továbbképzéseken való

részvétel

Hagyományaink ápolása:

- őszi-tavaszitakarittĺs, az iskolaudvar és az iskola külso köľnyezetének virágosításával

- öľokségvédő táboľ

- 6' évfolyamon eľdei iskolai programok szervezése

- osztályfonöki óľfü környezetvédelmi témában

- papírgyűjtésosztályszinten
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3.10.4.4. Szaktáľgyĺ célok:

szakórákon minden leheto sé g me gadás a a komy ezeti nevelé sre

hétköznapi környezeti pľoblémák megjelenítése az órákon

környezetszennyezés hatása a teľmészeti és az épített kĺiľnyezetľe, embeľre

interaktív módszerek a|kalmazása / csopoľtmunka, önálló tanulói kísérlet,

pľoblémamegoldó gondolkodást fej lesztő feladatok /

versenyekľe felkészítés

számitogép, inteľnet felhasználása az ismeretszerzésben

a művészeti foglalkozásokon minden lehetoség kihasználás a akomyezeti nevelésre

3. 10.5. Módszerek, taneszkiiztik

3.10.5.1. Módszeľek:

terepgyakoľlati módszeľek, / szakkĺjľi foglalkozáson, eľdei iskolában, valamint

tanulmányi séta és kirándulás alkalmával l
pľojektmódszet l savas eső pľogram' zuzmő pľogľam' levegőszennyezodést vizsgá|ő

progľamok /

játékok l osztályfőnöki órákon, kiľánduláson, erdei iskolában, szakköľi foglalkozáson /

művészi kifejezés l rajzpályázatok źita| l

modellezés / szakköľi foglalkozáson /

3. 1 0.5.2. Taneszköziik

Az iskola ľendelkezik az a|apveto oktatási eszközokkel, amelyek a kömyezeti nevelési

munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszeľeket'

laboratóľiumi eszközöket. Ki kell bovíteni az iskolai könyvtáľunkat szakkönyvekkel, video

fi lmekkel' infoľmatikai eszközökkel.
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3.10.6. Minőségfejlesztés

Az iskola környezeti nevelési munkájának mérése, értékelése több szempontból e\tér aziskola

életének más teľületén alkalmazottakétől. Ennek oka, hogy a környezeti nevelés a szakmai

ismeretek mellett- a többi tantárgyhoz képest _ maľkánsabban kĺjzvetít egy viselkedési módot

és értékrendet.

A szakmai tartalmakat az egyes tanttľgyak helyi tantervébe építjük be. A köľnyezeti nevelési

munkacsoport minden tanévben nagy gondot fordít az iskola éves környezeti nevelési

progľamjáľa. Az évvégi nevelőtestületi értękez|eten éľtékeljük éves tevékenységiinket

3.11. A magatartálsi, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók helyzetének javítása

Az iskola céljai között kiemelt szerepet tölt be a,'Mindenki valamely/báľmely sikerhez

juttatásának'' elve' ez hatékony eszkoz a beilleszkedési zavaľok korrekciojára. Ez a

lehető le gnagyobb v álasztási szabadság g al társul.

Ez az elv valósul meg a napközis csoportközi foglalkozások szélesköľű kínálatában,

továbbá az iskola jutalmazási eljárásai soľán a|ka|mazott elvben, hogy ti. a relatív

telj esítmény t, a j av ítást me gdicséľj ük.

Fontosságot tulajdonítunk e téren annak is, hogy a Diákĺjnkormányzat egyetéľtési

jogköľe kiteľjedt, így szélesk<jľű tanulói ľészvétęl érvényesítése segíti a tanulók

azono sulás át az iskola célj aival.

A drámapedagógiai és a képzomrívészeti fogla|kozások különösen alkalmasak azon

tanulók nevelésére, akik magataľtási, beilleszkedési zavaľokkal küzdenek.

A tanulók megismeľik fizikai jelenlétük lehetoségeit, korlátait s az ezekből adódó

feladatokat, a mozgáskoordináció és a fizikai képességek fejlesztésén keresztĺil az

cinelfo gadás lassú foly amatát.
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s.tz. Gyeľmek_ és ifjúságvédelem

3.12.l. A tevékenység töľvényi hátteľe:

A gyeľmekek védelméľől és a gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi XXK. törvény

pontosan meghatźlrozza az állam. a helyi önkoľmányzatok feladatait a gyermekek védelmével

összefüggésben. A töľvény számos kéľdésben hatźroz męg aZ iskolák vezetoi, pedagógusai és

más dolgozók részérę közvetlenül is feladatokat.

A gyermek- és ifiúságvédelmi feladatok irányításáértazintézmény vezetője felel, de köteles

ebben kĺjzreműködni valamennyi pedagógus, valamint kiemelt feladat hárul az

osztályfőnökökre'

3.12.2. A tevékenység gyakoľlatĺ hátteľe:

Iskolánk tanulóit, családi helyzetüket, köľnyezetfüet jól ismęrve a gyermek- és

ifi úságvédelem nagyon fontos, kiemelt ľésze pedagógiai tevékenységünknek.

Gyermekvédelmi tevékenységünk három területre terjed ki:

. megelőzésére,

. felttrásáĺa,

. megszüntetéséľe.

A gyermekvédelmi pľoblémfü feltáľásának a céIja, hogy a gyeľmekek problémáit az iskola, a

gyermekjóléti szolgálattal, kormányzati hivatalokkal közĺjsen kezelje. Segítségével minél

hatékonyabban tudja kezelni, megelozve ezzel siiyosabbá válásukat.

Feladataink:

, aveszélyeńetett,hźLtránvos helyzetűtanulók felméľése, nyilvántaľtása'

' a veszélyeńetett, háttánvos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése az osztáIyfőnök, a

pedagó gusok egyĹittműködésével, szüksé g esetén intézkedés,

. aveszé|yeztetotényezőkfeltáľása,

' a tanulók fejlődését veszéIyeztető okok megszüntetése éľdekében iskolánk

együttműködik a területileg illetékes:
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polgármesteri hivatallal,

pedagó giai szakszolgálatta|,

az i skola- egé szségügy i szolgźĺ|attal, a gyeľmekorvos sal' védőnőve l,

gyermekvédelemben résztvevo táľsadalmi szervezetekkel,

Koľmányhivatallal és a Gyámh atősággal.

A gyermek- és iĘúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető

köľülmények megelozésében, feltáľásában' megszüntetésében mindęn pedagógus

közreműködik.

Ezeknek a feladatoknak az összehango|ása az osztályfónökök valamint az igazgató és

helyetteseinek feladata.

A drogfogyasztás megelőzését is fontosnak taľtjuk. E|lhez a rendőľségtol is segítséget kapunk.

A családi élętre nevelés, a szexuális felvilágosítás évek óta a védőnők, biológia szakos tanárok'

osztályfonökök bevonásával folyik. Ezt továbbra is folytatnunk kell, ehhez igénybe vesszük

különfele cégek felvilágosító csomagjait is'

Úgy gondoljuk, a gyermekvédelemhez tartozik az is, hogy a gyeľekek megismerjék a

töľvényben megfogalmazott jogaikat, kötelességüket, ezt, és a rájuk vonatkozó töľvényeket

megismeľjék a szülők is. Ezt szülői éľtekezleteken, szülői fórumon, osztályfőnöki órákon, az

osztályfónök, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség segítségével kívánjuk

megoldani.

3.l2.3. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek

kĺizľeműködésével ,,felméľjiik" ahátrźnyos helyzetű és a veszélyęztętetttanulókat. Felvesszük

a kapcsolatot és együttműködtink a gyermekjóléti szolgálattal. Szükség esetén egyutt látogatjuk

meg a családot' Figyelemmel kísérjük a tanulók iskolai munkáját' szükség esetén kötelezzük

őket tanuló szclbai, vagy napközi s fo glalko zásr a.

szervezünk a tanulóknak. A BGR keľetében még osztályonként két-két őra fejlesztő
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foglalkozásra van lehetőség, amit fejlesztő peđagőgus végez. A fęlső tagozat tanulóinak

matematikából, magyarból évfolyamonként egy_egy őrźÍ tewezünk' Fizika, német, angol és

történelem tantáľgyakbőlr _ ezek okoznak tanulóinknak áItaláhan pľoblémát - pedig heti egy-

egy őra segítséget biztosítunk'

megfogalmazott nevelési célok egy kicsit más módon valósulnak meg: A kötetlenebb

foglalkozások más lehetőségeket nyújtanak, adnak a:

- Tanulás,

- Testi, lelki egészség,

- Hon- és népismeľet,

- Kornyezeti nevelés,

_ Kommunikációs kultúľa terĹiletén.

Feladataink meghatározásakor az iskolai pedagógiai progľamból indultunk ki.

létszámának kb. fele!!!!!!!! A napközis tanulók családi hátterét, neveltségét elemezve

megállapítható, hogy azmęgegyezikaz iskolai pedagógiai pľogramban leíľtakkal' Az 1-4.

évfolyamban, 5-8' évfolyamban a napközis tanulók nagy része mźľ hátránvos helyzetű és

veszélyeztetett. A foglakozási terveink elkészítésénél fontos szempont a feladatok

meghatátozása. A napközis csoportok állandó napkozis nevelő irányításával végzik

munkájukat az alsó tagozaton. Szüloi igényfelméľés alapján a napközis munka

legfontosabb területe a tanulás. Fontos területeink még a szabadidő igényes eltöltése, az

egészséges életmódľa nevelés, a társas kapcsolatok és a csoportélet kialakítása.
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3. 1 3. Tehetség, képesség kibont akoztatásált segítő tevékenységek

A pedagógiai hitvallásunkban, a pľogram elején, megfogalmaztuk, hogy minden tanulónkat a

kép es sé geinek me gfel elő szintľe fej le sztj ük.

Ennek éľdekében:

próbálják úgy irányítani, hogy annak megfelelo szakköľt válassza.

- biológia,

- infoľmatika,

- keľámia, rajz, gľafika,

- sportkor,

- kézműves,
- idegen nyelvi,

- színj átsző.

Természetesen a tanóľákon is odafigyelünk az egyes tantáľgyakból kiemelkedőkľe. A
diffeľenciált tanóľai munka szolgálja ezt, amit a csoportbontáson belül nagyon jól tudunk

alkalmazni.

Lehetőséget kapnak a tanulók vetélkedokön összeméľni tudásukat más iskolák gyeľekeivel

pl. ľészt vesznek a Teleki, Hevesy, Herman ottó, Varga Tamás veľsenyeken és

bekapc so ló dnak az oľszágo s tĺjrténelem, helye síľási veľsenyekĺe i s.

Pá|yázatokon vesznek részt a különbĺjző szakköľök tagsai.

Köľzeti magyar, matematika' VeľSmondó, helyesírási versęnyekľe készítjük fęl tanulóinkat

mindkét tagozatoĺ.

Figyeljük a kĹilönféle országos, megyei felhívásokat, lehetőség szerint (ha van olyan tanulónk)

kapcsolódunk a veľsenyhez.

A mtĺvészeti iskolák számźĺrakiíľt versenyeken lehetoségeinkhez méľten részt veszünk.

Kiállításokon, ľendezvényeken részt veszünk, hasonlókat mi is szeľvezünk.

A ptiy ázati lehetőségeket kihasználjuk.
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3.14. Tanulás megszeľvezése a napktizĺben

A tanulás nem csupán ismeľetelsaj átitás. Tág értelemben magában foglalja a valamennyi

értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. A tanulás sok összetevője

tanítható. Minden nevelőnek kötelessége, hogy a gyeľekeket megtanítsa tanulni. A tanulási

technikák elsajátítása soľán a gyerekek fokozatos önállóságľa tesznek szert atanulás sorrendi

és idobeli tervęzésében'

3.l4.l.Feladataink:

- egyénľe szabott tanulási módszeľek,

- az emlékezet fejlesztése,

- aZ éľto olvasás fejlesztése'

- célszenĺ ľögzítési módszerek elsajátítása'

- az ĺjnművelés igényének és szokásainak kialakítása,

- minden pedagógus feladata, hogy útbaigazitást adjon a tananyag elsajátításával,

szerkezetéve|, hozzáféľésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyeľekeket tanulni - a

gyeľekek kĺeativitásának fej lesztése.

3.14.2, A napktizis nevelő fontos feladata még:

- megismeľje a tanulók sajátos tanulási stílusát,

- vegye f,rgyelembe a megismeľés életkoľi és egyéni jellemzőit, és ezekre alapozza a

tanulás fejlesztését,

Az źita|ános fejlesztési követelményeket a napközi otthonban az iskolai pedagógiai pľogľam

is felsoľolja' így csak a részletes kĺjvetelményekre térünk ki.

3.14.3. Részletes fejlesztési ktivetelmények:

Ismerj ék és alkalma zzák a tanulók a tantár gy ak tanulásĺínak a számukľa

eredményes tanulási soľľendj ét,

legyenek képesek a tanulás megszeľvezésére és egyéni időbeosztás készítéséľe,

legyenek képesek a megfelelő munkaeszkĺjzöket kiválasztani és használni,

tudják onállóan használni a tankönyvek tárgy és névmutatóját, kézikönyveket
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legyenek képesek önellenorzésľe, írásmunkájuk alaki, helyesíľási és tartalmi

javitására,

legyenek képesek egy-egy tankönyvi anyagegység célszerű tanulási technikával

való elsajátitására,

haszná|j anak he lyesírás i se g édkcinyveket,

Célunk, hogy a gyeľekek 12 éves korukľa képesek legyenek egyéni tanulási stílusban

i sm eret s zerzé sre é s az így me gszer zett i s meretek alkalmazásár a.

3.14.4, Szabadidős tevékenységek:

A gyerekek szabadidejét úgy szervezzik meg, hogy lehető legtobb idot a szabadban

t<jlthessék. Hagyományos napi foglalkozásokat ido hiányában hetente egyszeľ-kétszer taľtunk.

/technikai tevékenység: papírhajtogatás, játék tanulás, kulturális foglalkozásl, rajz, fęstés.

Az ünnepekhez kapcsolódva megismertetjük a falusi élet hagyományait,- szokásait'

Egészséges életmĺídľa nevelés

Sajátítsák el a gyeľekek a kulturális étkezés szabályait. Minden tevékenységünknél

ügyelnünk kell a balesetek elkerüléséľe, az egészség megőľzésére. AIAT - testi, lelki

egészség/

Táľsas kapcsolatok

A felelősi ľendszeľ megfelelő műkodése segíti a csopoľt onállósági képességét' Az
emberi kapcsolatokat az együttműködés a kommunikáció képességei határozzákmeg.

Fontos a pozitív magataľtásminták eľosítése.

Kiiľnyezetünk védelme, megbecsülése

Fontos, hogy tanulóinkat bevonjuk kozvetlen környezetünk szépítésébe, otthonosabbá

tételéľe. Kömyezetünk védelme, értékeink megoľzése is fontos feladatunk.
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3.15. Az iskolában folyó nevelő_oktató munka ellenőľzési, méľési, értékelési,

minőségbĺztosítási ľendszeľe ( a rendszerre| az IMIP fogalakozĺk ľészletes en) ilz alábbiak

annak kĺemelt elemei)

3.15.1. Az e||enőrzés fogalma, célja

A közoktatási intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok l az iskola belső

szabályzatal és a nevelési ill. pedagógiai program alapjan.

Az ellenőrzés nem hibakeresésl łt tell hassa a segítő szándék' a tisztelet. objektív

ténymegállapítás aľról, hogy a folyamatok a korábbi céloknak megfelelően alakulnak-e.

Az ellenőrzés mindig viszonyítás valamihez:

- pedagógiaprogľam

- tanmenet

- őravźnlat

Funkciója minden esetben azírott szabályző|<nak való megfelelés.

Célja, hogy adatokat, információkat szolgáltass on az értékeléshez' valamint, hogy az ellenőrzés

soľán a feltáľt inťormáció alapján a felmeľült hibákat ki tudjuk javítani.

(minőségfej lesztési funkció)
3.15.2. A pedagógusok munkájának folyamatos ellenőľzése

A nevelés folyamata:

- a munkába éľkezés pontossága,

- az órakezdés és befejezés pontossága,

- a,'hirdeto tźtbla" figyelemmel kísérése,

- a 
',köľözvény'' figyelemmel kíséľése,

- a,,kaľbantaľtő" fĺjzet figyelemmel kíséľése,

- az ügyelet pontos ellátása (folyosó, udvar' le- és felvonulás rendezettsége ebédlői

ügyeletek tizőĺai- és ebédidőben)

- utolsó tanóľa vagy délutáni foglalkozás utáni teľemellerrorzés a tantermek megóvása

és az energiatakaľékosság éľdekében,

- a tanórák, a délutáni foglakozások után a gyeľekek kikísérése,
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a tanulói,,hazir end" betaľtatása,

A felelősök meghatározása az éves munkatervben történik.

3.15.3. Az oktatás folyamata

- őralátogatások,

- szakköri foglakozások, korľepetálások, egyéb iskolai szervezéstĺ foglakozások

rendszeressége,

- amüvészeti foglalkozások rendszeľessége

3. 1 5.4. Adminisztráciĺís munka

- a napló pontos vezetése,

- atanóľák anyagának napi bejegyzése'

- a helyettesített órák jelölése,

- a szakköri naplókpontos vezetése,

- a konepetálási füzet pontos vezetése,

- KRÉTA rendszerben

3.15.5. A technikaĺ dolgozĺĎk munkájának folyamatos ellenőľzése

Iskolatitkár:

- levelezés'elektronikuslevelezés

- posta,

- leltźlrozás

- a művészeti tandíjak pontos beszedése, elszámolása'

Fűtő. kaľbantaľtó:

a ftĺtési idoszakban a tanteľmek megfelelo hőmérséklete,

karbantaľtás,

a keľt rendben tartása,

az iskola bejźltattnaktisztántartása, téli időszakban síkosság mentesítés, hólapátolás
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Takaľítók:

az iskola épületén belül a helyiségek napi tisztán taftása,

a mellékhelyiségek naponta megfelelj enek a higiénés követelményeknek,

az iskola külső és belso környezetének tisztántartása,

az iskola bejálratćnaktisztán tartása,téli időszakban síkosság mentesítés,hólapátolás

3.15.6. A pedagĺígusok munkájának ĺdőszakos ellenőľzése

A nevelés folvamata:

- nevelési értekezlet

- továbbképzés

- iskolai közös pľogľam

- kulturális veľsenyekre, műsorokra való felkészítés

- atanulmányi kirándulások előkészítése

- mrĺvészetikiállítások,ľendezvények,előadásokelőkészítése
Az oktatás folyamata:

- tanulmányi versenyekre való felkészítés

- sportversenyekre való felkészítés

- a beiľatkozás

- őralátogatási terv alapjłín szakórák látogatása, azok megbeszélése

Adminisztľációs munka:

- tanmenetek (a tanév kezdetén)

- e-Napló vezetése

- szakköri naplók

- spoľtkĺiľi naplók

- koľrepetálási vagy fe|ztrkőztatő füzetek havonkénti ellenorzése

- anaplók ellenoľzése: haladási és értékelésirészvezętése, osztályzatok mennyisége,

hiányzások igazo|ása

- osztźtlyzatok ellenőľzésę a naplóban és az ellenorzłĺben

- túlóra és helyettesítések ellenőľzése
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Félév és tanév véeén:

- minden adminisztráciős munka ellenőrzése (naplók, bizonyitvźnvok, törzskönyv)

- statisztika

- az értekezlethez szükséges anyagok bekérése, ellenorzése

- atantermi leltárak elkészítése

- a könyvtár állomanyának ellenorzése

3.15.7. A technikaĺ dolgozĺĺk munkájának időszakos ellenőzése:

Iskolatitkaľ: Tanulói nyilvántartás

Leltár

Futo az iskola és az iskola zold teľületeinek ľendben tartása

Takarítók: nagýakaľítás

3.15.8. Az e||enőrzés módszerei

- megfigyelés

- kommunikáció

- interjú (egyéni vagy csoportos)

- dokumentumok elemzése

3.15.9. Az éľtékelés fogalma, célja:

Az éľtékelés a közoktatási intézmény, a fenntartó, az ágazati irźnyítás által meghattlľozott

szakmai célkittĺzések összehasonlítása a közoktatási intézmény pedagógiai tevékenységének

eredményeivel (mindig csak a pedagógiai pľogrambanrogzitett teľületen végezhető el).

Funkcióia:

- minősítés

- folyamatszabtiyozás

- rendszerfejlesztés

Az éves munkatervben megfogalmazott elvárások, értékek, feladatok jelentik aZ

iskolaigazgató éľtékelo munkájának alapját' Az értékelés és az ellenorzés egységes eljáľás,

kölcsönhatásban állnak egymással.
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Ellenorzés
-.+

Információ az egyénnek, a k<izösségnek

Infoľmáció a gyeľeknek, a közösségnek, a szülőknek

Infoľmáció a kĹilvilágnak a pedagógus munkájáro|, aszewezetről

3.15.9.1. Iskolán belülĺ értékelés

A pedagĺógusok munkájának éľtékelése:

- a nevelés folyamatában

- az oktatás folyamatában nyújtott tevékenysége alapján

- a tanulók eredményei (tanóľákon, veľsenyeken), mindig a kitűzött és az eléľt célok

összevetése jegyében

- az iskola (a város) közös progľamjaiban kifejtett tevékenysége alapjĺán

- a munkafegyelem követelményeinek betartása alapján

- az adminisztrációs munka pontos elvégzése a|apján

A visszacsatolás módja:

- szóban: egyéni vagy csopoľtos

- kommunikáció' interjú

- értekezlet

- munkaközösségi megbeszélés

Mérés

-.*
Értékelés

Ý

Visszacsatolás

Ý

Megerősítés- motiváció
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3.15.10. A tanulók éľtékelési ľendszeľe az iskolában

Éľtéketési alanelveink:

- i gazságos, megbizható, érvényes legyen l azt mérjem, amit tudni akaľok ! /

- legyen változatos /kiselőadás, szóbeli, íľásbeli felelet' gyakorlati képességek értékelése / -

feleljen meg a tanuló életkori sajátosságainak!

- minden taĺtárgynál tĺiľekedjtink aľľa, hogy a gyerekek kifejezőkészségét fejlesszük - legyen

egységes tantáľgyanként !

'az egyes tantárgyak helyi tanteľvében ľészletesen kidolgozzák az értékelhető tanulói

megnyilvánulásokat, az értékelési módj át,

Az éľtékelés célia:

- személyi s é gfej le szté s, önéľtékelo képes sé gfej l e sztése,

- támogassa az onźilő tanulási, ismeretszeľzésiigény kialakulását,

- szóljon a gyeľeknek, informálja a szülőt is!

- legyen személyľe szőIő, serkentő hatású,

Tanulmánvi munka

Az ismeľetek számonkéľésének formái és kcivetelményei a tanuló tudása éľtékelésének és

minosítésének módja.

A tanulók értékelésének általunk elfogadott elvei:

- személyľe szóló legyen (konkľét' egyénekľe szabott javaslatok)

- fejlesztő, isztonző jellegű legyen

- folyamatos visszaj elzés avégzett munkáľól
- az iskolai követelményľendszerľe épüljön és vegye figyelembe a tanuló korábbi

teljesítményeit
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Az értékelés módjai:

I-4, osztńly

l évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyamon félévkor tantárgyanként

szövegesen értékel 
' 
nem felelt meg, GYENGE, megfelelt, jól megfelelt minosítéssel. Aki a

helyi tanterv minimu vetelményeit nem teljesítette_-_-nem felelt meg, aki a helyitanterv

minimumkövetelményeit teljesítette-_-_ GYENGE, aki a helyitanterv kĺivetelményeit

KÖZEPESEN vagy JÓL teljesítette-__-megfelelt, aki a helyi rv követelményeinek legalább

9 O%-at telj esítette-- -j ól megfelelt minő sítést kap.

A 2. évfolyam végén és a 3-4. évfoly on l-től 5-ig osztĺĺlyzatokkal éľtékeljtik.

( Módosítva 2017 .02.I3. )

5-8. osztály

Szeptembeľ elso két hetében elégtelen osztályzatot lehetőleg ne adjunk! Az első felméľéseket

laz elmiit év anyagáből l 2-3 óra után íratjuk meg. Az éľtékelése a szaktanáĺnak szól: ne a

gyeľek felejtését büntessük! Így a nevelo tudja, mit kell pótolni, honnan indulhat újľa.

Félévi éľdemjegyet lehetőleg minél több oldalrő| tájékoződva adunk. Minden tantáľgyból

legyen szóbeli felelete is a tanulónak. Még a heti két óľáS tantárgyaknál is minden hónapban

értékeljük legalább egy jeggyel a tanuló teljesítményét.

Írásbeli munkák: magyar iľodalom tárgynál néhány sorban éľtékeljiik is a munkát a jegy

mellett.

A többi tantárgynálazátő dolgozatesetében, ahol mindenválaszegyéľtelmű, csak a lehetséges

pontszámot írjuk a kapott mellé. Az esszé-jellegű kéľdéseknél minden esetben szükséges az

indoklás. A felméľésekĺől a tanulókat legkésőbb az elózo órán tájékoztatjuk. Egy nap legfeljebb

két tárgyból írathatő felméľés, dolgozat. A felmérések számát a helyi tantervben hatfuoznlk

meg.

Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott méľési

feladatok végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételľe a művészeti és

a testnevelési óľrík kivételével nem kötelezhető.
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A napkĺizi keretében szeľvezzik a felsos tanulóknál a gyengébbek' lassabban haladók

felzárkőztatását. A konepetálásokon természetesen a nem napkozis tanulók is részt vehetnek.

A tantáľgyak és az őrák szźtmźú tanév elején ill' év közben sztikség szeľint határozzuk meg.

5. évfolyamtól éľdemjegyekkel éľtékeljük a tanulók munkáját. Egy félévben legalább 4

éľdemjegye legyen a tanulónak. A félévi és tanév végi jegyek az adott időszakban megszerzett

éľdemjegyek átlagából alakulnak ki, ebben kiemelt szerepet kapnak atémaztnők érdemjegyei.

A tanév végi osztályzatok kialakításakoÍ az egész éves teljesítményt vesszĹik figyelembe,

ťrgyelve az esetlegesen megmutatkoző fejlodési tendenciákat' Atantárgyi osztá|yzat nem lehet

fegyelmezési eszköz. Ha a témazáro felméľés a tanulók több, mint felének sikeľtelen' egy

ismétlő-ren ďszerczo őr a után me g kell i smételni.

Javítási lehetőségek: sikertelen témazárő, vagy felelet után néhany óľa múlva adjunk

lehetőséget a tanulónak j avításra.

Szaktárgyi figyelmeztetőt kap az a tanuló, aki a ltanttrgy sajátosságaitól fi.ĺggőeď 5

alkalommal nem készíti e| aházife|adatát ill. hiányzik a felszeľelése. 10 alkalom után elégtelen

a szaktárgyból. Teľmészetesen eZ a szorgalom jegyben is tükľözodikl Ezt félévenként újra

éľtékeljük. A bukásľa álló tanulók szüleit az osúályfőntik f,rgyelmezteti a jegyek lezárása előtt

minimum 3 héttel.

Házi feladatot megbeszélés nélkül ne adjunk ťel. Az íľásbeli házi ťęladat célja, megtudjuk

hogy atanulók megéľtętték-e azuj anyagot (nem azaszerepe, hogy azőránelmaľadt feladatokat

otthon végeztesstik el). Ne vigyük tulzásba az írásbe|i feladatok mennyiségét.

Lz értéke|és ktivetelménvei :

elégtelen /1/ a minimum követelményeket sem teljesíti

e|égséges l2l a minimum követelmények teljesítése

kizepes l3l a szint különbsége a segítségadás méľtékétol függ

jő l4l a keret-tanterv követelmények teljesítése

jeles /5/ a keľet-tanterv + a helyi tanterv 90 %o-ánakteljesítése

A minimum követelményeket minden táľgyból a szülőkkel is ismeľtetjük.
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A szoľgalom és magatartás értékelése 1-8 évfolvamon

Az értékelésľe jogosultak; osztályfőnökök,

osztálytársak,

az osztá|yban tanító szaktanárok,

a di akönko rmány zat tagj ai'

Magatartásból és szorgalomból legalább 3 minősítése legyen a tanulónak félévenként

Az osztźiyfiĺnök kéľje ki a szaktanáľok véleményét is.

Magataľtás:

példlts:

- a közosség alakítását, fejlodését jó kezdeményezéseivel, véleményének megfelelő

nyilvánítás áv al, v a|amint példás viselkedésével segíti,

- aHázirendet megtartj a, társait is erre ösztcinzi,

- neveloivel' társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvaľias,

- fe gye lme zett, megbizhatő, s e gítőké sz,

- a rábízott feladatokat példamutatóan hajtja végľe,

b.
- részt vesz a kozösség életében, de nem kezdeményezo, arábizott feladatokat e|végzi, iskolai

és iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás,

- aHázirendet megtĄa,

- neveloivel, társaival, szüleivel szemben udvarias,

- fe gye l me zett' s e gítő ké sz, á|taláb an me gbizhatő,

vtźltoaj:

- a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, viselkedésével szemben kifogás

merül fel, de igyekszik javulni,

- aHttzirendet csak ismételt ťrgyelmeztetéssel taľtja be,

- neveloivel' táľsaival, sziileivel szemben nem udvaľias és tisztelettudó,

- fegyelme ingadoző, munkája pontatlan,

- l-2 igazolatlan nap
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rossz:

- iskolai és iskolan kívüli viselkedésévęl ľossz példatmutat táľsainak, hibáit nem látja be,

- közösségi munkát nem végez, szándékosan árt a közösségnek,

- aHázirendet nem tartja be,

- nevelőivel, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan,

- fegyelmezetlen, duľv źn bęszé| és veszekszik, agresszív,

- 3-4 igazolatlan nap

- tudatosan, durván megsérti aháziręndet, ľongálja az iskola berendezését, ľombolja az iskola

hírnevét,

Szoľgalom:

példás:

_ képességeinek megfelelő tanulmányi munkát végez,

- minden tźtr gyb an elv é gzi fel adatait,

- szorgalma lankadatlan, mindig készül, figyel, éľdeklődik, igényes, megbízhatő,

- kötelességtudása magas fokú, munkavégzésében <jnálló,

- érdeklődése egyes tantárgyakbanatananyagon felül is kiterjed, plusz feladatot is vállal,

- tanulmányi versenyeken vesz részt,

jó:

- fi gyel az őr ákon, házi fe|adatait lelkiismeľetesen elv égzi,

- rendszeľesen és megbízhatóan dolgozik,

- érdeklődé Se me gmaľad az i skol ai tanany ag keľetein belül,

- általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem áľul el,

- ösztcinzésre váľ a munkavégzés során,

vlÍltozli:

- munkája ingadozo, időszakonként dolgozik, máskoľ figyelmetlen, pontatlan,

- képességén alul teljesít, szétszőľtság jellemzí, ritkán ťrgyelvalamiľe,

- önállótlan, csak utasításra kezd munkához,nem ellenorzi önmagát,
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hanvag:

- figyelmetlenül dolgozik,megbízhatatlan, feladatait nem végzi el,

- nem hajlandó munkavégzésľe,
- nem törődik kötelességeivel,

- érdektelenség, teljes közöny jellemzi,

A minősítéseket a tanuló képességeihez viszonyítjuk. Lehet egy gyengébb eľedmény mögött

kitartó, nagy szoľgalom' és fordítva.

A maeasabb fokozatba lépés feltételeĺ

Az iskola első osztályába valo beiľatkozásnál a törvényi előírásokat vessziĺk figyelembe,

speciális feltételek nincsenek, azaz az első évfolyamba valamennyi olyan gyeľeket fogad, az

iskola' aki ľendelkezik az iskolaérettség isméľveivel.

A beiskolŁásban szoľos kapcsolatot tartunk a Kormányhivatallal, az óvodákkal, indokolt

esetben a nevelési tanácsadóval.

Évközi felvételek /más iskoláb őI érkezo tanulók/

- ha "sima'' tanterv szeľint tanult előzoleg, nálunk a fogadó osztályok létszáma dĺinti el, hova

kerül'

alacsonyabb osztiílyban folýathatjatanul yait.

t lt a gyerek.

Ekkoľ háľom lehetősése adódik:

- koľanál eggyel alacsonyabb évfolyamľ a ir atkozik,

- a szülők vállaljak a felz'áĺkoztatást, ilyen esetben tüľelmi időt kap a tanuló, majd a hiányző

any agb ó l lev izs gźlzik,

84



- egy-egy tárgy lp|. más óraszámban tanult idegen nyelv, számítástechnikď esetében mi is

vállaljuk a felzárkőztatást, ehhez plusz óľákat kell biztosítanuĺlk a felzárkőztatást végző

pedagógusnak,

A maeasabb évfolvamba lépés feltételei:

A részletes kovetelményeket minden műveltségi teľületnél a 4. 6. és 8. osztály végéľe a NAT

meghatározza.

Első osztályban sikeľtelenség esetén iskolalátogatási bizonyítványt kap a tanuló.

Lehetoség van az osztály megismétlésére szülői kérés esetén.

Nkt. 57. s (1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkoľ léphet, ha az ę|őiľt tanulmányi

követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatőja a szülő kéľésére legfeljebb egy

alkalommal engedélyezheti aziskola első évfolyamának megismétlését, akkor is' ha a tanuló az

eloírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésľe

kerĹĺlő évfolyamról nem kap bizonyítváný a tanuló. A szülő kéľésére az iskola magasabb

évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal.

A javítĺívizsga előíľásait, módját a hatályos jogszabályokhatározzák meg.

A tanítói' tanári döntést tagozatonként osszehívott osztályozó értekezlet mondja ki, amelyen

minden pedagógus ľészt vesz.

osztá|yoző vizsga: A ľendkívüli /évugrató/ továbbhaladás lehetoségét a szülőnek kell kérnie,

a nevelőtestület támogató dcjntése esetén a tehetséges tanuló osztályozo vizsgán ad számot

ľendkívüli tudásáról.

osztályoző vizsga tételére egy-ęgy tantárgyből is lehetőséget adunk, ilyenkor az adotttaĺtárgy

óraja a|ől a tanuló felmentést kap, ill. lehetoséget arľa, hogy jobban elmélyedjen az

ismeretanyagban.

A nevelőtestületnek jogában áll a magasabb évfolyamra lépés lehetoségét biztosítani a

tanulónak akkor is, ha adott ismeľetköľben kevesebbet teljesít az átlagnáI.
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3.15.11. Azintézmény specifikuma a BGR

A személyiség differenciált fejlesztésének szolgálatźlban intézményünk a holland mintájú

BGR-t (belső gondozói rendszer) választotta. A BGR modell alapjaatanulógondozásirendszeľ.

E minoségfejlesztési modell lényegét jól tükĺcĺzi a követkęző idézet:

,,A legnagyobb egyenlotlenség nem egyforma embereket egyfoľmán kezęlni''

/ Jefferson/

A tanulógondozást' mint ľendszeľt valósítjuk meg, amelyben a belső gondozó (BG) felelőssége

a tevékenységek koordinálása'

A ľendszeľ ľésztvevői:

Fejlesztő pedagógus

A ľendszeľ iellemzőĺ:

- atanulói eredmények rendszeres gyűjtése különböző területeken, mindeneke|őtt az

alapkészségeket tekintve

- aZ adatok elemzése, majd további diagnózis a BG és a tanár egyĹittműködésében

- egyéni cselekvési tervek összeállítása

- egyéni és/vagy csoportteľvek elkészítése

Ezen kívül a BG feladata megbeszélni az iskolavezetéssel a ľendszeľes adatgyújtés

tapasztalatait arra vonatkozóan' hogy miként javítható a tanítási folyamat az iskola

egészében.

Igazgatő c\-

: Belsőgondozó

t
Pedagógus

kollegális támogatás

ľegisztľáció

elemzés
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a fej lesztés megtervezése

kivitelezés - értékelés mindez aziskola-osztály és az egyes tanuló szintjén.

A BGR-modellt felmenő ľendszerben vezettük be. Először a2000l2001-es tanévben induló elso

osztályokban kezdttik meg a tanulói gondozást, és azőtafelmenő rendszerben folytattuk.

A BGR alapiát ielentő tevékenvségrendszer elemei és eszktizrendszere a következő:

5. Ertékelés

-egyenl
-csopoľt

VALTOZASOK
ÉnľÉrprÉsp

0. Regisztrációs ľendszeľ
-személyi adatok
-szakvélemények
-tanulói eľedmények

Kiemelt fej lesztési területek :

-alapkészségek 1 -4.osztály
-helyesírás

-számolás, matematika

-szociális-emocionális készségek

TANÓRAI FEJLESZTÉsI ľpRv
TESZTNAPTÁR
És onľgoTHÉKA

Foľmanyomtatvány

l .Tanulási eľedmények gyűjtése
(regisztľálás)
- megfigyelés

- tesztek

- vizsgák
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3. Tervezés
- ütemteľv az egyéni és csopoľtszinttĺ

fej lesztések feltételľendszerének

megteremtéséhe

A BGR felépítése

Az intézményvezetés a nevelőtestülettel egyetértésben határozta meg a belső gondozók

szttmźú és személyét. Az iskolában két belső gondozó dolgozik. EgyikĹik a magyď nyelv és

irodalom, másikuk a matematika teniletét irtnyítja.

A belső gondozók feladatkiiľe és hatásköľe

2.Eredmények elemzése
- eľe dmények v izualizált
megjelenítése

Intézményĺ szintű ľegisztľáciĺĎs rendszer kiépítésének kooľdinálása, karbantartása

- tanulói nyilvántartáskialakítása

- tanulói teljesítmények nyomonkövetési rendszeľének kialakítása

- tesztnaptárkészĺtése

- formanyomtatványok készítése a regisztráció működésére

A tanulóĺ teljesítmények értékelési ľendszerének kiépítése

- méľőlapok készítése

- a méľések elvégzése, értékelése

- a fejlesztő pedagógussal és a szaktárgyat oktató pedagógussal a feladatok

egyeztetése
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Oľthotéka kialakítása

- azintézményben használt méroeszközok,tanu|ási eljárások, módszeľek |elttľoztsa,

gondozása

- a méľési, megfigyelési, vizsgtiati módszerek, eljárások megismerése,

me gismeľtetése a nevelotestülettel

- ezenmódszeľek adaptźtlása

- atanulási stratégiák, modellęk megismerése, megismertetése a nevelőtestülettel, az

adaptáciő nyomon követése

- adifferenciálás metodikájánakmegismeľése, bevezetésének támogatása

A belső kommunikációs rendszeľ kiépítése, míĺködtetése, fejlesztése keľetében:

a csoport és tanulói pľoblémafeltáró beszélgetések teľvezése, szervezése,

levezetése, évente 4 alkalommal a ľendszerben ľésztvevő pedagógusokkal

a nevelőtestületi megbeszélések tervezése, levezetése a tanórán kívül

megvalósuló egyéni fej lesztési teľvek érekében

azintézményvezeto és a nevelőtestület tź$ékoztatása a BGR működéséről

a szülői tájékoztatás rendszerének kialakÍtása az egyéni fejlesztési teľvek

készítéséről, ereclményeirol, külső szervezeteWszakemberek igénybevételéről

a külso szakembeľek tájékoztatása, bevonásuk a fejlesztési tervek kialakításába

A fejlesztő pedagógus feladatköľe

fej lesztési tervek készítése

fej lesztő foglalkozások megtaľtása

fej lesztési tervek eľedményeinek nyomon kĺjvetése

a fej lesztésben felhasználható eszközök' módszerek korének bővítése

aZ egy es részképess ég zav arok megszünte téséhez felhasználható ismeretek

bemutatása a nevelőtestület tagj ainak

rendszeľe s kapc sol attartás a tanítókk al, szaktanźrokkal, B G-kal
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A BGR-ben ľészt vevő pedagĺígusok feladatköre

a csopoľthoz illeszkedő megf,rgyelési és tesztelési feladatok kiválasztása

együttműködés a problémafeltárő megbeszéléseken a BG-kal, fejleszto

pedagógussal

r e gisztr áciős rendszer adott teľül etének mfü ödtetése

együttműkodés az egyéni és csoportproblémák kezelésében

Intézményvezető feladatköľe

- a BGR beépítése azintézmény szęrvezeti kultúrájába

- a BGR működésének beépítése az éves tervezésbe

- a BGR működéséhez szükséges időkeret biztosítása

- a BGR működéséhez szükséges képzések kooľdinálása, biztosítása

- a BGR folyamat irányítása, támogatása, ľendszeres éľtékelése

- a pedagógusok együttműködésének éľtékelése

- az oktatás-nevelés minőségének éľtékelése (pl. BGR kérdőívvel)

A BGR tárgyi feltételei és eszközigénye

A BG iroda funkciója:

- a nyilvántaľtási rendszerhez szükséges anyagok tárolása

- intézményi mérőes zkozok, feladatlapok listáj a, mintapéldánya

A fejlesztő szoba funkciĺĺja:

- fejleszto foglalkozások taľtása

- a fejlesztéshez szükséges módszerek, eljáľások, eszközök gyújteményének

tárolésa

- fejlesztő eszktizök, játékok, füzetek, kcinyvek táľolása

- számítogép a fejlesztó programok használatához

- megfelelő padok, székek

A fejlesztéshez szükséges módszerek, eszközök, könyvek bővítése folyamatos' mivel egyre

több osztály veSZ tészt a ľendszerben és a segédletek köre is folyamatosan bővül.
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A BGR sTRUKTÚnÁĺł

TESZTNApľÁn rÉszÍľÉsB

I
I
I
V

vÉnÉs pĺvÉczÉsp, ÉRľÉrplÉsB

pBĺrpszro
FoGLALKozÁsor

3.15.12, Az integľáció megvalósulása intézményĺinkben

Évľől évre nő a beilleszkedési, tanulási, magataľtási nehézséggel küzdő gyeľekek száma, akik

kizárőlag noľmál osztálytermi körülmények között nem tudnak eleget teľri az átlagos iskolai

követelményeknek, lemaľadnak a tananyag elsajátításában. Ez a lemaľadás jelentkezhet

egyetlen területen, de megmutatkozhat több tantárgyban is. A teljesítményproblémákhoz

gyakľan viselkedésbeli gondok is kapcsolódnak.

I

I

I

łSik..., mérés esetén

FEJLESZTÉs rpzÁnÁsł
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel kiizdő tanulók (1-8.évf.) a pedagógiai

szakszolgálat szakvéleménye a|apján iskolai fejlesztő foglalkozáson vesznek részt fejlesztő

pedagógus vezetésével. A foglalkozások tartalmaaz iskolai teljesítméný javító alapkészségek,

illetve a szakvéleményben megjelölt terület(ek) cé|zott fejlesztése a javasolt óľaszámban.

A fejleszto foglalkozások a 2000l2001-es tanévtől, a minőségbiztositási ľendszeľ, a BGR

létrejöttétől kezdve keľültek bevezetésre.

Az l. évfolyamos csoport összeállítástnál az óvodai vélemény figyelembe vétele mellett

bemeneti mérést végzünk.

A hasonló pľoblémával küzdő tanulók kiscsoportos foglalkozáson vesznek ľészt, ahol eltéro

képességeiknek, Saját fejlődési ütemüknek megfelelő feladatokat, gyakoľlatokat kapnak. A
pedagógiai szakszolgtllat szakvéleménye a|apján készült fejlesztési tervekben megjelennek a

fejlesztendő teriiletekhez kapcsolódó feladat-' gyakoľlattípusok, módszerek, eszközök. Az
egyes foglalkozások időpontj ának, tartalmának ľögzítéséľe haladási lapok szolgálnak. Ezek a

dokumentumok a tanulók dossziéj ába keriilnek.

A BTM-ęs tanulók nevelésében-oktatásában nagy segítséget jelent számunkra a pedagógiai

szakszolgálat. Együttmtĺködésünk, teľápiás foglalkozásaik nélkülözhetętlenek a gyeľekek

iskolai és azon kívüli tevékenységeihez'

Jól felszeľelt, eszközökben egyre bovülo fejlesztőszobákkal rendelkezik iskolánk, ahol

megtalálhatóak: mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök, képesség-, és készségfejlesztő

feladatlapok, könyvek, számítőgépes programok, CD-ľomok, táľsasjátékok stb.

Az eredményes integrált nevelés-oktatásunk egyik legťontosabb pillére a gyeľekek éľdekeit

szem előtt tartva minden érintett (különboző szakembeľek, pedagógusok, szülők) között a

megfelelő együttműködés (kontrollmérések, kontľollvizsgálatok, belső gondozók, fejlesztő

tanító tap asztalatcseľéi e a tanulók eredményei ľő l, fej lő dé sérő l).

Az iskolába lépő gyerekek szüleit máľ tavasszal' illetve a tanév elején tt$ékoztatjuk integrált

nevelés-oktatásunk mibenlétéről. A szülők tisztában vannak a fejleszto foglalkozások céljával,

taftalmával, s szívesen fogadják a gyermekeiknek nyújtott, egyénre szabott segítséget.

Tapasztalatuĺ'lk az, hogy a gyerekek szívesen vesznek részt afog|alkozásokon, hiszen a hasonló

helyzetben levo társaik között több sikerélményben lehet részük, önbizalmuk no, önértékelésük,

teljesítményük javul.

Javaslatok a kiilönbĺjző fejlesztési területekhez (otthoni gyakorlásra is)
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Nagymozgásokra: minden természetes mozgás játékos formája, jańs, ťutás, egyensúlyozás,

csúszás, kúszás, mźszás; fontos: pöľgés, forgás, lógás (hintán, mászókán)

Finommo zgásokľa : filzés, p apírhaj to g atás, f arugás, fonás, s zövé s

Grafomotoľos mozgásokĺa: minden az ujjakal történő apľó mozgás (gyufarakosgatás,

maľokkó) ; minden ir ő eszközhöz v a|ő kiilon alkalmazkodás

Alaklátás mechanizmusaira' foľmaészlelésre, alak- hźttér, rész- egész megkülonböztetéséľe:

puzzle, kiľakós játék,pozitív forma, negatív foľma, ámyjáték

Téľi irányok észlelésére, alkalmazásáraa téľpeľcepcióban és a téri oľientációban saját tęsthęz

és táľgyakhoz, i dőbeli történésekh ez, szimbőlumokhoz igazo dőan: a keresztüté seket

a|kalmaző eszközcis játékok (pl. tenisz) , tanc, köťáték, népi tánc

Figyelemľe, koncentrációra, feladattudatra' kitaľtásra: gyermekkartyák, társasjátékok,

Fekęte Péter elvtĺ játékok, memóriajátékok, malom

Problémamegoldó gondolkodásľa: osszeľakós problémakockák, rejtvények, becsapós játékok,

ordö glakatok, soľba rendezé s, osztály ozás, csopoľto s ítás

Fogalmi gondolkodásľa (problémamegoldással összeftiggésben): ľendezgetés, soľba rendezés'

osztá|yozás, csopoľtosítás, gondolati, verbális játékok (barkochba' kitalálóS toľténetek, viccek)

Számfogalom köréhez tartoző mértékjátékokľa: számlálás, sorszámozás, fejben számolós

játékok, tervezés, mintáról másolás, térbeli konstrukció , vázlatrajz

Az idő szemléletére (folyamat jellegű tevékenységgel fejlesztjiik): kirándulás, teľmészetjáľás,

óľaj átékok, időbecslés

,' ÉN''-ről való tudásľa: testséma, testrészletek ismeľete irányokkal összekötötten' behuný

szemmel; tudatteóľia: mit gondolsz.. ..?

Kommunikációs és önismereti játékokľa: pantomimjáték, kapcsolati játékok, kĺjrülíľós,

személý me ghatár ozó j átékok

Veľbálisan és szimbolikusan jéttszhatő kognitív játékokľa: veľbális taIá|gatőjátékok' béĺbozás,

me se dľam atizźiása, s zeľepj átéko k, mut o g ató s fo g al o m magy ar ázatok
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3.16 KIEMELT FIGYELMET rcnľyr,o ľłľulox nllÁľÁsł

ľnRÜr,nr nr,lÁľÁsr ĺoccÍvl ELLATASI FORMA SZAKEMBER ľoRľĺłľÍv
rÁľĺocaľÁs
ĺoccÍľĺn

Kültinleges

igényl tanulĺí:

bánásm dol

a/ Sajátos nevelésĺ igényíĺ tanulĺí:

mozgásszerv i,ét zékszerv i, érte lm i,

beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés

fejl dési zavaÍ (srilyos tanulási,

fi gyelem-v agy magatartásszabáIyozási

zavar)

Kiiltinleges bánásmĺÓd

201l.évi CxC.Ntk4.s
13.a.

20Il.évi CXC. Nkt. 4.$

25. ,47.5I.,4.

212005. OM rendelet

47.$ 9.a, aa, ab, c

4s.s 3.

1993. évi Ktv LXXIX

t<irvény 52. s ( )

egészségrigyl es

pedag giai célrĺ

habilitáci 
' 
rehabilitaci

szakértoi

bizottság

szakvéleménye alapj iín

egyéni fejlesztési

terv

speciá1is

tank<inyv

speciális

eszkcĺzcĺk

a fogyatékosság

típusának megfelel

gy gypedag gus

logopédus

20Il. évi CXC. Nkt.

47.5 7.

A szakéĺt i éĺ

rehabilitáci s

bizottság szakértoi

véleménye alapján

94



95



tanulási,

kĺizd

bl Beilleszkedési,

magatartási nehézséggel

tanulrí

c/ Kiemelten tehetséges
tanulĺ

A ryeľmekekvédelm

ryámiiryi igazgatásrĺl sz lĺĎ

szeľint hátrányos és hah
hátľányos tanulĺí

20lI. évi CXC

47.$ 8. 27.5 s

Ż0lI. évi CXC. Nkt.4.$

14. ,47.5 tt.

20ll. évi CXC. Nkt 4.$

13. b

Gyvt ďapján

1993.évi LXXIX.ktv.

fejleszt

fog1alkozís

egyéni fejlesztési

terv

- a tanul szociĺĺlis

helyzetéb l és

fejlettségéb l

ered hátranyok

ellensrilyozása

a taĺrul egyéni

fejleszt pedag gus

tanit Hozzájérulások egyéb
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ď Képesség kibontakozta

felkészítés

b/ Integľáciĺís felkészíÚés

ľlgyelemmel

FoĘamatos

kísérés

121.$ r4.

ll/1994 MKM rendelet

39lD $.

lll1994 MKM rendelet

39lE $.

4/201O.OKM rendelet

17.$

képességének

tehetségének

kibontakoztatasa

a tanul tanulási,

továbbtanulási esélyének

kiegyenlítése

- a pedag gus
negyedévente értékelést
készít a tanul
fejl désér l, amit év
végén tovább ít a szakértoí
és rehabilitĺĺci s
bizottsźęlloz.

szaktanár

tanít

k<izoktatási, nevelés'

oktatiísi feladatokhoz :

Ktil<inleges helyzetben

lev gyermekek,

tanul k tamogatiísa
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Az iskola teendői a sajátos nevelési igény megállapítása és a szakértői vélemény

megküldése után

1.

2.

J.

A különleges gondozás feltételeinek biztosítása.

A tanulói jogviszony megteremtése és fenntartása.

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás

szeľvezése, egyéni fejlesztési teľv alapján, egyénileg vagy kiscsopoľtos

formában.

A habilitációs és rehabilitációs foglalkozas céIja és feladata:

- a testi, érzékszervi' értelmi, beszéd vagy egyéb pszichés fejlődési zavarből

fakadó hiányző vagy séľült funkciók helyreállítása, újak kialakítása,

- a meglévo ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében' - készségek

fejlesztése,

- a szfüséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása,

- az egyéni sikeľeket segítő' a taľsadalmi egyĹittélés szempontjából kívánatos

egyéni tulaj donságok, funkciók fej lesztése.

4. Szükséges pedagógiai feltételek biztosítása:

- speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek

- speciális győgyászati, valamint tanulást segítő eszközök.

Mentesítés:

- a szakértői és rehabilitációs bizottságjavaslata alapjan az igazgatő mentesíti a

tanulót az egyes tárgyakból , tantárgyrészekből az értékęlés és a minősítés alól'

- a szakértoi és rehabilitációs bizottság javaslata a|apján az igazgato mentesíti a

tanulót az érdemjegyekkel, osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól és

ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő.



Egyéni továbbhaladás:

- aszakértői és rehabilitációs bizottság javaslata a|apjánazigazgatő atanuló egyéni

adottságához, fejlettségéhezigazoďő továbbhaladást engedéIyez. A pedagógus a

szakértói vélemény alapjan egyéni fejlesztési teľvet készít, melyben

meghatźrozza, hogy a tanulónak az egyes évfolyamok végére milyen

követelményeket kell teljesítenie, továbbá, hogy melyik évfolyam végére kell

utolérnie a többi tanulót.

Magantanulóság

- aszakértői és ľehabilitációs bizottság véleménye alapjánvagy súlyos betegség

miatt magiántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében

töľténő felkészítésre át|ag heti 10 óraal.I rendelkezésre' Az időkeret az ewes

hetek és tanulók között átcsopoľtosítható.

8. Felülvizsgálatok

- Az iskola minden év június 30-ráig megküldi az illetékes szakéľtői és

ľehabilitációs bizottságľészére azon tanulók nevét, akiknek a felülvizsgáIataa

kcivetkező tanévben esedékes.



Magyaľ nyelv és iľodalom

Óraterv a kerettanteľvekhez _ 1-4, évfolyam

Idegen nyelvek

Tantáľgyak

Matematika

Erkolcstan

Köľnyezetismeret

Enek-zene

Vizuális kultúľa

Eletvitel és gyakoľlat

Testnevelés és spoľt

1. évf.

Rendelkezésre álló óľakeľet

8

2. évf.

5

8

I

3. évf.

I

Magyar nyelv és iľodalom

5

2

Oraterv a keľettantervekhez - 5-8. évfolyam

ldegen nyelvek

8

Tantáľgyak

I

Ż

Matematika

I

I

4. évÍ.

I

Eľkci1cstan

4

2

5

Töľténelem, táľsadalmi és

állampoleáľi ismeretek

8

2

25

3

1

Természetismeľet

2

4

5

Fizika

2

Ż5

I

Kémia

5. évf.

I

Biológia-egészségtan

2

5

Földľajz

5

25

2

Enek-zene

4

6. évf.

I

Dráma és tánclHon- és
népismeret

4

5

5

I

27

Vizuális kultúľa

4

7. évf.

2

Infoľmatika

4

4

Technika, életvitel és gyakoľlat

2

1

4

8. évf.

Testnevelés és sport

2

4

osztályfcínoki

4

2

1

Rendelkezésre álló órakeľet

4

2

4

1

2

I

2

I

I

2

I

I

I

Ż

1

5

Ż

I

2

28

1

l

5

I

28

1

5

1

1

31

5

31



1' Véleményezte
Diákönkormányzat

2. Egy etérté sét nyilvánította
Szüloi Szęwęzet

LEGITIMÁclos zÁnr,łľ

3. Elfogadta
Nevelőtestület

4. Jováhagýa
Fenntaľtó

alźńrźs dátum

6 . T áj ékoztatásul me gkapta
Iskolai könyvtáľ

aláírás

Lábatlan,2019.04. 0l.

Jnłą
dátum

Qo(

aláírás dátum

aláítás dátum

a|tirás dátum

"L
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1. Csaplőrné Kopu Eszter

Jelenléti névsoľ

Munkaértekezlet

2. Csereklyelné Sőrfj Eva
3.

4.

Fogel Gabriella

A Pedagógiai Progľam és SZMSZ mĺódosítása.

5. Hovosi Äqnes
Dr.

6.

Gubody né F eket e Koto l i n
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