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BEVEZETÉS
Az iskola hivatalos elnevezése:
OM: 029072
Az intézmény székhelye:
HEJŐBÁBAI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA
3593 Hejőbába, Fő út 15.sz. Telefonszám/ fax: (49) 458-825;
458-824 E.mail: hbabaisk@zrinyi-hejobaba.sulinet.hu
Telephelye, tagiskolája:
Zrínyi Ilona Általános Iskola Telephelye 3592
Nemesbikk, Alkotmány tér 16. E-mail cím:
hbabaisk@zrinyi-hejobaba.sulinet.hu
Az iskola felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ;
Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Alapítószerv: Hejőbábai Községi Önkormányzat 3593 Hejőbába, Fő
út 39.sz. Nemesbikk Község Önkormányzata 3592 Nemesbikk, Petőfi
út 13.
Fenntartó: A magyar állam Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az iskola
alapító okiratának, működési engedélyének száma, kelte, az engedély kiállítója:
Képviselőtestületi határozatok száma: 1376/361/1997. XII. 19.; 4/2002.(II.13)
(módosított határozat); 63/2005. (XI.30.); 75/2006.(IX.27.) és 85/2007. (IX.12.) KT;
60/2011 (VIII.31) határozatával, valamint a Nemesbikk Önkormányzat Képviselőtestülete 73/2007.(o9.12.); 51/2011 (08.25) számú Képviselő-testületi Határozatával
jóváhagyta.
A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola köznevelési intézmény. Köznevelési
alapfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt
1

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017.2020

nevelhető oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése –
oktatása.
1

Székhely intézményben 1-8 évfolyamon, Nemesbikken a Telephelyen 1-4.
évfolyamon, létszámtól függően önálló csoportokban, vagy összevont (1-4)
osztályokban, folyik a nevelés - oktatás.
A 2013 évben elvégzett módosítás oka: a 2011. évi CXC törvény a nemzeti
köznevelésről 97§ (14) és (15) bekezdése valamint T/8888 sz. törvény 24§ -a
értelmében az iskola 2013. március 31.-ig felülvizsgálja pedagógiai programját
annak érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló törvény rendel kezéseinek megfeleljen. A 2017 évben elvégzett
módosítás oka: átszervezés.
2020. évben: tartalmi áttekintés - 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 7§ ; aktuális törvényi
változások hatályba lépése (5/2020.(I.31.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet
módosításáról; Kerettantervek.
A pedagógiai programot benyújtotta:
2020. augusztus 31.

Bakosné Árvai Tünde
igazgató
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A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskolát
tevékenysége során az alábbi célok vezérlik:

Az iskolai nevelés középpontjába a kitartó, szorgalmas, toleráns, önállóan
cselekvő fiatal áll
Jelen gazdasági életünk kiélezett versenyében a teljesítményképes tudásnak
óriási szerepe van.
Az iskola legfontosabb funkciója, hogy pozitív értékek közvetítésével neveljen,
oktassa az ifjúságot.
A nevelés az egész társadalom feladata, de a gyermek nevelése a család, az
óvoda és az iskola közös felelőssége.
Tudatosítani kell, hogy a hűség, a család érték, és az érte hozott áldozatnak
súlya, értelme van.
1. HELYZETELEMZÉS
1.1. Az intézmény, tagintézmény földrajzi működési területe:
Hejőbába, Nemesbikk dél-borsodi szomszédos kis községek, Mezőcsát és
Tiszaújváros vonzáskörzetének határán, az Alföld peremén. A térség
kistelepülései mind országos, mind megyei összehasonlításban a gazdaságilag és
infrastrukturálisan elmaradott térségek közé számítanak.
A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola köznevelési intézmény,
- ahol, 8 évfolyamon általános iskolai alapozó nevelés - oktatás folyik
Hejőbábán
- 4 évfolyamon alapozó általános iskolai nevelés - oktatás valósul meg
Nemesbikken
- mindkét iskolai telephelyen napköziotthoni ellátás
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- 5-8 évfolyamon székhelyintézményben tanulószobai ellátás
- iskolai étkeztetés feladata a települési önkormányzatok által fenntartott
intézmények által biztosított.
A szomszédos kistelepülésről, Nemesbikkről, a 2 km-es távolságról
(menetrendszerinti járattal) autóbusz szállítja iskolánkba a felsős évfolyamok
tanulóit, számuk 30-40 fő.
1.2. Intézményegységek aktuális állapota
A székhely iskola épülete három lépcsőben épült. 1988-ban bővült új
osztálytermekkel és korszerű tornateremmel. Az iskolaépület tágas, napsütötte,
komfortos teret biztosít az intézményhasználók számára. A tantermek
esztétikusak, tudatosan dekoráltak, világosak. Az 1988 óta eltelt 30 év rányomta
bélyegét, elhasználódás tekintetében az iskola épületére. 2005-2019 között
nyílászárók, a vizesblokkok, a villamossági berendezések, világító testek,
központi fűtéskorszerűsítés, külső homlokzatszigetelés valósult meg. Felújításra
szorulnak azonban az ajtók, az egyre nagyobb kihasználtsággal működő
tornaterem és feladat a gyakran beázó tetőzet cseréje. Az akadálymentesítés sem
tekinthető elhanyagolandó szempontnak, hiszen intézményünk tudatosan
felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának lehetőségét is. Az
akadálymentesítés, bejárat, mellékhelyiség tekintetében megvalósult.
Az épület alapterülete 981 m2. Egy tanulóra kb. 4,4 m2 hasznos alaptér jut. A kor
átlagos színvonalának megfelel. A fűtés gázüzemeltetésű központi fűtéssel
megoldott.
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Az épületben 11 tanterem, /ebből 5 szaktanterem/, 1 napközis terem, iskolai
könyvtár, kémia - fizika, rajz szertár, háztartástan terem, logopédiai, fejlesztő
foglalkoztató, nyelvi labor és számítástechnikai terem, tornaterem, zuhanyzási
lehetőséggel ellátott öltözők, tágas tanári szoba és irodahelységek, büfé állnak
rendelkezésre. Szűkösek tárolási lehetőségeink, szertáraink zsúfoltak. Orvosi
szoba kialakítására nincs helység.
Az étkezést biztosító konyha külön épületben, a település középpontjában
található. Ez a széttagoltság, sok mozgást, gyakran rohanást jelent diáknak –
tanárnak egyaránt, hiszen a folyamatos délelőtti tanítás mellett a délutáni
foglalkozásokra való visszajutás, a bejáró tanulók buszjárathoz igazodása mind
időprobléma, átgondolt szerteágazó tervezést, felügyeletet igényel. Az egymástól
való elszigeteltség a fentiek hiányában konfliktus forrásává válhat. Az étkezést
biztosító melegítő konyha és étkező 2019 telére elkészült, helyben biztosítva a
tanulók számára az étkezést.
A technika szaktanterem, műhely külön épületrészben található. Az iskola
mellett helyezkedik el a gyakorlókert. A Teljeskörű Iskolai Egészségnevelési
program (TIE) keretében 2016.-tól az iskolakertet a tanulók szabad idős
program keretében művelik.
Iskolánk félkörben öleli a bitumenes sportudvart. Ez a tér iskolai nagy
rendezvények szabad teréül is szolgál. Kevés mozgásteret biztosít a szünetekben
felfrissülni vágyó gyerekeinknek, de bővítése megoldhatatlan, pedig minden
iskolahasználó érzi szükségességét. A szomszédos lakóházak miatt számunkra
hasznos tér azonban nem nyerhető. A teret gyermekjátékokkal, udvari padokkal,
zöld növényzet telepítésével igyekeztünk barátságosabbá tenni a gyermekek
számára.
Az idegen nyelv oktatását nyelvi labor segíti, amely korszerűsítése, bővítése
megtörtént, folyamatos karbantartás szükséges.
A számítógép park állománya a TIOP 1.1.1 „A pedagógiai módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” projekt részeként a kor
színvonalának megfelelően megújult. A szaktantermek IKT eszközállományának
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bővítése apró lépésekben elsősorban pályázati források felhasználásával történik.
Hejőbábán 5 + 2 Nemesbikken 1 tanterem felszerelt interaktív táblával.
Szemléltető szaktárgyi eszközök beszerzése, pótlása taneszköz állományunk
folyamatos fejlesztése szükséges, beszerzések a „Kötelező eszköz –és felszerelési
jegyzékben” foglaltaknak megfelelően nagyrészt megtörténtek. Nyertes
pályázatok nagyban segítették az eszközbővítést.
„Kötelező eszköz –és felszerelési jegyzékben”, továbbá korszerű pedagógiai,
módszertani technikák alkalmazásához szükséges eszközök, tanulási
részképesség zavarok korrekciójára szolgáló eszközök meghatározottak az
irányadóak a beszerzésben. A mindennapos testnevelés feladatainak
teljesítéséhez sporteszközök pótlása, új eszközök beszerzése szintén súlypontos
feladat.
Az életvitel és háztartástan tantárgy oktatásához szaktanteremmel rendelkezünk.
Az iskola bútorzata megfelelő, de elhasználódási foka magas, folyamatos cserére
van szükség, amely részben megvalósult az elmúlt években.
A szaktárgyi-dologi eszközök beszerzéséhez ki kívánjuk használni a pályázatok
nyújtotta lehetőségeket.
A Telephely épülete 1994-ben épült, négy tanteremmel, egy számítástechnika
csoportszobával és egy tornaszobával rendelkezik. Az épületben megtalálható
tanári szoba is. Fűtése gázfűtéssel megoldott, vízvezeték- és villamossági
rendszere korszerű. 2006-ban az épület új belső festést kapott. 2012- ben
szigetelése, műanyag nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítése történt Udvara
részben beton, részben füves borítású, megfelelően elkerített. A tanulói kijáratnál
kiépített kis tetőszerkezet lehetőséget biztosít az esős időben történő levegőzésre
is. Átépítésre, felújításra szorul. Az iskolaépület tágas, komfortos teret biztosít a
tanulók számára. A tantermek kézmosóval felszereltek, amely a higiéniai
elvárások maximális betartását teszik lehetővé. A bútorzat, a padok a
hagyományos órakeretben tanítást tették korábban elsősorban lehetővé. A
bútorzat cseréjekor azonban törekedtünk a csoportmunkára, differenciált
foglalkoztatásra is alkalmas padok és székek beszerzésére. A tantermekben
szekrények alkalmasak a taneszközök tárolására, bemutatására, a
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gyermekmunkák elhelyezésére. Tudatos kihasználása fontos pedagógus feladat.
A számítógéppark állománya pályázati források kihasználásával megújult. A
korszerű információs technikák minél fiatalabb korban történő elsajátításához
elengedhetetlen a technikai, informatikai eszközök tanulók számára történő
rendelkezésre bocsátása. Sok család nem engedheti meg magának a számítógép
megvásárlását, így kisgyermek korban szinte egyedüli használati forrás az
iskola. „Kötelező eszköz –és felszerelési jegyzékben” meghatározottak voltak
irányadóak a taneszközök beszerzésében 2008-ig, majd az újszerű pedagógiai
módszerek megvalósításához, valamint tanulási, beilleszkedési gondokkal küzdő
gyermekek fejlesztéséhez, fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre.
1.3. Személyi ellátottságunk
Az intézmény pedagógiai programját 24 engedélyezett fő közalkalmazott
valósíthatja meg, közülük 16 fő pedagógiai képesítéssel rendelkező
szakalkalmazott.
A nevelőtestület összetételében kedvezőek szakképzettségi mutatóink. A
pedagógusok egyrésze helyben, illetve Nemesbikken letelepedett pedagógus,
akik kötődnek iskolájukhoz, településükhöz. A nevelőtestület évek óta
pedagógus szakember hiánnyal küzd. Vannak több éve bejáró kollégák a
környező településekről is, akik a közlekedés adta nehézségeket már jól kezelik.
Tapasztalt, gyakorlott kollégák képezik az összeszokott nevelőtestület törzsét.
Innovatív készségüket biztosítják az utóbbi évben megszerzett másoddiplomák,
szakvizsgák, minősítések. Jelenleg is folytatnak tanulmányokat munka és család
mellett. Szívesen bővítik ismereteiket továbbképzéseken, tanfolyamokon. A
legaktívabbak jelzik önképzési igényeiket, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
biztosítani részvételüket a továbbképzéseken. A szerzett legfrissebb
információkat szívesen adják közre kollégáinknak. Továbbképzési Programunk
5 évente készült: 2003. szeptember 01- 2008. augusztus 31-ig, 2008. szeptember
01- 2013. augusztus 31-ig, majd 2013. szeptember 01 -2018. augusztus 31-ig,
2018.szeptember 01- 2023.augusztus 31.-ig stb. Beiskolázási tervet évente
elkészítjük a következő tanévre minden év március 15. –ig, amelyben figyelembe
vesszük mind a pedagógusok igényeit, mind az oktató-nevelő munka aktuális
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feladatait.
A tantestület aktivitása pályázatok készítésében az utóbbi években felerősödött,
hiszen
megfelelő,
eszközállományunk
fejlesztéséhez,
programunk
végrehajtásához ennek szükségét valamennyien érezzük.
A kistérségi, megyei tanulmányi versenyeken való részvétel megalapozza,
öregbíti iskolánk hírnevét. Az anyagi források szűkülése egyre jobban felerősíti
a házi versenyek szervezésének szükségességét. A tehetséggondozás helyi szintű
megvalósításának jó eszközéül szolgál, mindemellett motiváló hatású.
1.4. Tanulói összetétel, helyzetkép:
Intézményünkben 1-8 évfolyamon Hejőbábán 8 osztályban az alábbiak szerint
oszlik meg:
1-4. évfolyamon: 1-1 tanulócsoport,
5-8. évfolyamon: 1-1 tanulócsoport
1-4. évfolyamon 2 napközis csoport
5-8 évfolyamon lehetőségek függvényében egy vagy két
tanulócsoport működik.
Telephelyen 1-4 évfolyamon 1-4 csoportban tanulólétszámtól függően történik az
osztályok szervezése az adott évfolyamokon, valamint 1 összevont napközis
csoport működik.
A tanulók nagyon eltérő, szociokultúrából kerülnek ki. Egyrészüknek jó a
családi háttere, viszont 50% közeli illetve meghaladó a hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetű.
Tanulóink szülei általában középfokú végzettségűek, sokan azonban csak
általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkeznek.
A családok anyagi helyzete átlagos vagy az alatti. Sok az alacsony jövedelmű,
segélyre szoruló család.
A regisztrált munkanélküliek jó része részt vesz a helyben megvalósuló
közmunka programban, elhelyezkedik munkaviszonyban.
E tanulók lehetőségeit pedagógiai munkánk során permanensen szem előtt kell
tartanunk, felfedeznünk értékeiket, segítenünk őket hátrányos helyzetük
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leküzdésében, biztosítani számukra az eredményes továbbhaladás lehetőségét.
Ez a tény nevelőtestületünktől nagy odafigyelést, törődést igényel. E célt
szolgálja az Integrációs nevelési program (2004-től induló) megvalósítása
intézményünkben. A magas halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma,
illetve a hátrányos helyzetűek magas száma feltételezte a tagintézményben is a
integrációs nevelés, képesség kibontakoztató felkészítés bevezetését.
Mivel településünk Tiszaújváros vonzáskörzetéhez tartozik, tanulóink szüleinek
többsége a közeli város kisebb üzemeiben dolgozik. További munkalehetőséget
kisszámú helyi vállalkozások, a hejőbábai Pszichiátriai Otthon, a nemesbikki
Református Szeretetotthon és a helyi önkormányzatok biztosítanak. A
mezőgazdasági vállalkozások elsősorban magáncsaládi gazdaságok, legfeljebb
idény munkalehetőséget szolgáltatnak. A létszámleépítések egyre több hejőbábai
és nemesbikki család mindennapi megélhetési gondját jelentik. Számos család,
elsősorban az alacsony iskolázottságú, csupán családi pótlékból és szociális
segélyekből élnek.
Sikertelenségek háttere, eredményeink körükben:
A mindennapi anyagi gondok, a negatív hatások, az ingerszegény környezet
nyújtotta lehetőségek következtében a közösségbe kerülő gyermekeket érzelmi
konfliktusok sokasága övezi.
Néhány %-ra tehető azon tanulók száma, akiknek szülei nem fordítanak kellő
figyelmet a rendszeres iskoláztatásra, így a gyermekek igazolatlan
mulasztásának száma több alkalommal eléri, sőt meghaladja a 250 tanórát, ami
maga után vonja az eredménytelenséget, a lemaradást, esetleg az évvesztést. A
szülői szemlélet ez irányú változtatására a járási kormányhivatal, gyámhivatal,
felelős munkatársával, gyermekjóléti szolgálat vezetőjével családsegítőjével,
iskolai szociális segítővel az együttműködés erősítése fontos feladat.
A társas kapcsolatok kialakítása, a konstruáló játék, alkotó gondolkodás, helyes
önértékelés, a szegényes szókincsük bővítése, az apró eredmények elismerése, a
sikerélmény önbizalmuk növelését eredményezi.
A zene, a ritmus iránti fogékonyságuk, velük született adottságuk, amely
legtöbbjükben felfedezhető, pedagógiai munkánkba feltétlenül beépítendő.
Ahhoz, hogy kellő családi háttérismerettel neveljük, oktassuk növendékeinket,
9
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többszöri családlátogatásra van szükség. Integrációs Program megvalósítása
során, Személyes találkozást kezdeményezünk a szülőkkel.
Az 1., 3. és 5.osztályban valamint az új osztályfőnököknek minden tanulóhoz
ajánlott eljutni, a problémás gyermekek esetében kötelező jellegű a
családlátogatás.
1996 óta magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás segítségével is kívánjuk
erősíteni roma gyermekeink identitás tudatát.
2004 óta esélyegyenlőség teremtő, képesség kibontakoztató felkészítés
(integrációs nevelés) keretében további lehetőségeket teremtünk a felzárkózásra,
az együttműködésre, hátrányok leküzdésére.
1.5. Eredményeink
A nehézségek ellenére oktató-nevelő munkánk eredményességét bizonyítják a
tantárgyi és egyéb versenyeken elért eredmények, a középiskolába történő
beiskolázás, és a már felnőtt, volt diákjaink későbbiekben elért sikerei.

Sajnos minden évben szembe kell néznünk azzal a szomorú ténnyel, hogy
tanulóinknak 4-5 %-a a felvételt nyertek közül kimarad, vagy magántanulóvá
válik a középfokú intézményben.
Lehangoló ez abban az esetben, amikor nem a gyerek képessége, hozzáállása az
ok, hanem a család szociális háttere. Ilyen esetekben keressük a kapcsolatot az
önkormányzattal, próbálunk némi segítséget nyújtani számukra, tanulást
támogató ösztöndíjat pályázunk szülői egyetértéssel számukra. Sajnos ezek csak
időlegesek, hosszú távon nem adnak megoldást. Az önkormányzatok által
működtetett
gyermekjóléti
szolgálatokkal
való
együttműködés
feladatmegoldásában segítséget jelenthet.
Számot tudunk viszont adni olyan hátrányos helyzetű tanulónkról is, aki szép
eredményeket ér el szakközépiskolában, ösztöndíjban, tanulmányi támogatásban
részesül. 2005 óta lehetőség szerint rendszeresen pályázunk tanulóink Útravaló
Programba való bekapcsolására, tanulást segítő ösztöndíj megpályázására.
Volt diákjaink között nemzetközileg ismert katonatiszt, főorvos, újságíró,
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ügyvédek, mérnökök, közgazdászok, gyógyszerészek, agrárszakemberek,
pedagógusok és szakmájukat szerető, azt magas fokon művelő szakmunkások
egyaránt vannak.

1.6 INTÉZMÉNYÜNK KAPCSOLATAI – PARTNEREKKEL VALÓ
KAPCSOLATTARTÁS
Eddigi munkánk során is bizalommal fordulhattunk az országos és megyei
szakmai szolgáltató szervezethez. Pedagógiai tervező munkánkat iránymutató
tanácsaikkal, javaslataikkal segítették. Ennek ápolását, továbbfejlesztését a
jövőben is fontosnak tartjuk.
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bp.
- Mezőkövesdi Tankerületi Központ
- B.A.Z. Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési
Intézet
- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Intézményegység Miskolc
- B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye
- Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet, Miskolc
- Hejőbába - Hejőkeresztúr Községek Gyermekjóléti Szolgáltatása
- Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal
- B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal
- Hejőbába Polgármesteri Hivatal
- Nemesbikk Polgármesteri Hivatal
- Tiszaújváros Rendőrkapitányság – Közlekedési Osztály
- ÁNTSZ, Tiszaújváros
- KARAKTER Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tiszaújváros
- Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Korrekt, szoros, permanens együttműködés, jó munkakapcsolat jellemezte az
intézményt és korábbi fenntartóit: Hejőbába Község Önkormányzata;
Nemesbikk Község Önkormányzata közötti viszonyt. Ezt az alkotó
munkakapcsolatot kívánjuk tovább ápolni.
Az utóbbi években egyre nyitottabbá váló iskolánk rendezvényeinek rendszeres
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Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017.2020

látogatói szülők, civil szervezetek tagjai, volt diákjaink. Célunk a nyitott iskola,
megteremtése. Ez ösztönzően, lelkesítően hat tanítványainkra, ezért tovább is
számítunk jelenlétükre, támogató segítségükre.
Különösen fontosnak tartjuk az óvodával kiépített tartósan jó kapcsolatunkat,
melynek színterei:
- alsós munkaközösség és óvónők: az iskolaköteles óvodások fejlődésének
figyelemmel kísérése,
- szeptember-október hónapban az óvónők látogatásai az első évfolyamon, tapasztalatcsere, korrekció, - nagycsoportosok iskolalátogatása – iskolások az
óvodában, - alsósok- óvodások részvétele iskolai –községi szintű
rendezvényeken, - fejlesztési elképzeléseink, végzett munkánk értékelése,
feladataink összehangolása közös munkaértekezleteken (további részletezésben
IPR programban) - közös munkaértekezletek, tantestületi értékelő
megbeszélések
- közös tanulók számára szervezett rendezvények, tanulók egymás iskoláinak
meglátogatása, közös programok megvalósítása - tantestületi tréningek együttes
szervezése - rendszeres, jól kiépített kommunikáció
Iskolánk hatékony kapcsolatot alakított ki tanulóink szüleivel.
Gyermekközpontú iskolai munkánk további javítása érdekében szükségesnek
tartottuk és tartjuk a szülők intézményünkkel szembeni elvárásainak
megismerését, az iskola nevelési-oktatási elképzeléseinek megismertetését. Jól
szolgálta a partnerközpontú működés kialakítását az intézményünkben kiépített
COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program, működtetése,
amely 2012- ben felfüggesztésre került).
Együttműködésünk fórumai:
- Évi 3 alkalommal, valamint igény szerint szülői értekezlet.
- 7-8. osztályosaink számára pályaválasztást segítő rendkívüli szülői értekezlet
(meghívott vendégek, pályaválasztási tájékoztató) - Megszervezzük a
továbbtanuló nyolcadikosaink leendő iskolájukkal való ismerkedését szüleik
kíséretében.
- Havonta fogadóórát tartunk, kivétel a szülői értekezletek hónapja. - Integrációs
fogadóórára hívjuk a HHH tanulók szüleit.
- Iskolai „nyílt napot” szervezünk.
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- „Iskolahívogató” napokat szervezünk a nagycsoportosok és szüleik
számára.
- Szülői választmány iskolai szintű tanácskozásain véleménynyilvánítás a szülői
elképzelésekről.
- Iskolai rendezvényeket aktív részvételükkel segítik, segítségüket kérjük
és számítunk rá.
- Családlátogatás, esetmegbeszélések.
Telephelyen Nemesbikken, alsó tagozatos tanulói iskolánkban folytatják
tanulmányaikat 1968-tól, azóta hagyományosan jó a kapcsolat intézményeink és
a nemesbikki iskolát fenntartó önkormányzat között. 1996. június 1.-től a volt
tagiskola önálló intézményként működött, de 2007-től ismét tagintézménnyé vált,
2016-tól telephely.
A tagintézmény tantestületének tagjai korában is szívesen látott vendégek voltak
iskolánkban, rendezvényeink rendszeres meghívott vendégeiként, a 2007-es
tanévtől velük ismét szorosabbra fűztük a szakmai együttműködést.
2016. -tól a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola Telephelye.
A nemesbikkre járó leendő ötödikes diákjainknak, szüleiknek bemutatjuk
iskolánkat, ismerkedhetnek leendő osztálytársaikkal, tanáraikkal.
A régió középiskolái: Tiszaújváros, Mezőcsát, Miskolc fogadják továbbtanuló
nyolcadikosainkat. Személyes kapcsolattartásunk, írásbeli érintkezés,
véleménynyilvánítás, információátadás jellemzi közös munkákat. 2007. évi
Közoktatási Törvény módosulása kötelezővé tette a középfokú intézmények
számára az általános iskolából kikerült diákjaik eredményeiről tájékoztatást
nyújtsanak, amely lehetővé teszi számukra a tanulói után követést.

Nyilvánossági rendszer –csatornák: Kapcsolattartás partnerekkel
Megszólítottak
köre
Tanulók

Írásos

Szóbeli

Képi

Elektronikus

X

X

X-

X
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Tanulók speciális
csoportja

X

X

Szülők -

X

X

Szülők speciális
csoportja

X

X

Fenntartó

X

Nevelőtestület
Iskolai
alkalmazottak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Az információs csatornák:
- faliújság
- iskolagyűlés: félévente
- írásos- szóbeli kapcsolattartás: szükség szerint alkalomszerűen
(tájékoztató levél, tájékoztató füzet, ellenőrző könyv)
- hirdetőtáblák a településen - községek honlapja
DÖK és bizottságai: havonta, illetve eseményekhez kötődően üléseznek.
Szülők részére:
- évente három alkalommal szülői értekezlet
- havonta fogadó órák,
- integrációs fogadóóra
- 7-8. o. pályaválasztás előkészítése,
- családlátogatás,
- értékelő esetmegbeszélések
- információcsere igény szerint, - ellenőrző útján
folyamatosan
Elektronikus napló, értékelő része, egyéni kód
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alapján
- rendezvényekről plakát útján, személyes meghívóval is.
SZMK: munkaterve alapján iskolai munkatervvel összehangolva.
Fenntartó:
- rendszeres munkakapcsolat
- időszakos beszámolók,
- résztvevői iskolai rendezvényeinknek.
Napi munkakapcsolat a megjelölt csatornákon:
- igazgató, igazgatóhelyettes,
- napi,
- iskolavezetés
- havi feladatok megbeszélése,
- igazgató, nevelőtestület
- heti – havi feladatok megbeszélése,
- munkaközösségek
– programjuk szerint,
- munkatársak informálása az intézmény életét meghatározó aktuális
eredményekről, feladatokról heti ill. alkalomszerűen.
Irányítás Az összevont intézmény irányítását magasabb vezetőként az igazgató
végzi. Az általános iskolai oktatás-nevelés irányítását intézményi szinten
igazgatóhelyettes végzi. Az igazgató helyettes a telephely oktatási-nevelési
feladatainak megvalósítását szervezi, irányítja. Az igazgatóhelyettes beszámolási
kötelezettséggel bír az intézményvezetőnek, és közvetlen szakmai irányítója a
telephely munkaközösség - vezetőjének. Az alsó tagozat szakmai kontrolljának
felelőse az intézmény választott alsó tagozatos munkaközösség – vezetője. Az
osztályfőnöki nevelőmunka irányítása szakmai ellenőrzése az osztályfőnöki
munkaközösség - vezető feladata. Közvetlen beszámolási kötelezettsége az
igazgatóhelyettes és az igazgató felé van, továbbá, egyeztet a telephely
munkaközösség - vezetőjével szakmai, ellenőrzési, szervezési kérdésekben.
Az iskolavezetéshez tartoznak:
- igazgató
- igazgatóhelyettes,
- telephelyi munkaközöség- vezető
15
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- a diákönkormányzatot patronáló pedagógus,
- az alsós és felsős munkaközösség-vezetők,
- a közalkalmazotti tanács vezetője,
- a szakszervezet érdekvédelmi képviselője,
Az intézmény működésének rendjét a jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzat határozza meg. Továbbra is hatékonyan ténykedik a Szülői
Munkaközösség, telephelyenként külön-külön szerveződve.
1.7 AZ ISKOLA CÉLRENDSZERE
Gyermekközpontú iskolai tevékenységünk minden eleme a sokoldalú
személyiségfejlesztést szolgálja.
Ennek fontos összetevői:
- az alapvető készségek biztos kialakítása
- a képességek fejlesztése
- a tehetséggondozás
- a szociális hátrányok enyhítését segítő foglalkozások, integráció
- felkészítés az önálló (öntevékeny) ismeretszerzésre.
- Sajátos nevelési igényű tanulók, tanulási nehézség, beilleszkedési zavar
korrekciója, speciális részképesség fejlesztés.
Célunk
-

Hogy minden iskolás ízlelje meg a sikert társai, szülei és nevelői

körében.
- A személyközpontú pedagógia megvalósítása igényli a differenciált
pedagógiai eljárások alkalmazását és az eszköz-gazdag környezetet.
Egyéni vonásokhoz, szükségletekhez rugalmasan alkalmazkodó
pedagógiai valóság az elérendő cél.
- Törekszünk magas szintű, szilárd alapműveltség átadására.
- Nyitott, érdeklődő, kreatív személyiséggé próbáljuk nevelni a ránk bízott
gyerekeket, hogy tanulóink a siker esélyével készülhessenek fel
életpályájukra.
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-

-

Testileg, szellemileg, lelkileg, életmódjukat tekintve kiegyensúlyozott,
egészséges gyermekek nevelése a célunk.
Formáljuk, alakítjuk esztétikai érzéküket.
Nevelésünk eredményeként váljék belső igényükké a kötelességtudó
tanulás, fegyelmezett, kitartó munkavégzés.
Célunk a tudományos világkép kialakítása, az emberi jogok tiszteletben
tartása, a másság elfogadása, humánum.
Vegye észre környezetében a szépet, értékelje azt! Maga is alkosson,
járuljon hozzá környezete szépítéséhez!
Hagyományok, művészetek tiszteletére, esztétikai, művészeti élmények
befogadására neveljük diákjainkat.
Magyarságukat vállalva, a nemzetiségek hagyományait tiszteletben tartva
szülőföldjüket jól ismerő ifjak legyenek.
Fontos, hogy minden tanuló ismerje meg a hagyományos erkölcsi
normákat, ennek megfelelően önmagát megismerve alakuljon
magatartása, későbbi életvitele.
Szociális kompetenciák fejlesztése.
NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése.

A pedagógiai feltételrendszert és eljárásokat át kell gondolni és kiegészíteni,
ha:
 tehetségük alapján tanulóink nem egyéni irányban és ütemben fejlődnek,
 mérsékelten, vagy rosszul motiváltak,
 lemaradással veszélyeztetettek.
Eredményesnek tekinthető az iskola nevelő-oktató munkája, ha:
 korszerű alapműveltséggel – képességeihez mérten – valamennyi tanuló
rendelkezik az értékelési szakaszban, de különösen 4-6-8. osztályok
végén,
 az országos kompetenciamérés eredményei a vizsgált területeken elérik,
vagy megközelítik a kisközségi az országos átlagot, évről-évre javuló
eredményt mutatnak
 megfelelőek a továbbtanulási mutatók,
 A 250 óránál többet hiányzók száma alacsony vagy nincs.
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 ➢ a pedagógiai szituációkat áthatja az intenzív gyerek-gyerek, gyerektanár kapcsolat, kooperativitás, differenciálás, a tanulói alkalmazói
tudás erősödése. Gyermekek tevékenykedtetésére épít a tanórai munka.
Megjelenik a modern IKT a tanóraszervezésben, ismeretátadásban.
Mindezen értékeléseket kiegészíti a 8. osztály körében évente végzendő önértékelő
írásos elégedettségi vizsgálat. Az értékelés, módszerei közt szerepet játszik a
tanulók megkérdezése, az osztályozó értekezlet tapasztalatainak elemzése, tanári
beszámolók
2. NEVELÉSI ALAPELVEINK
A Zrínyi Ilona Általános Iskolában és telephelyén tanító pedagógusok mindennapi
nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék
érvényre juttatni.
2.1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik
magukat.
Ennek keretében:
● Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket,
így tudhatják, mit várunk el tőlük.
● Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi
munkájában és életének egyéb problémáiban.
● Az iskola életében szeretet teljes emberi kapcsolatok kialakítására
törekszünk:
- tanuló és tanuló,
- tanuló és nevelő,
- szülő és nevelő,
- nevelő és nevelő között.
2.2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a korszerű
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb
pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges
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nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.
Ennek érdekében:
● Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit.
● Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a
munkának becsülete legyen.
● Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
normáinak és helyes formáinak kialakítására.
2.3. Iskolánk, telephely – elsősorban szülőkkel ápolt kapcsolatok révén –
folyamatosan részt kíván venni lakóhelyeink életében.
Ennek érdekében:
● Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal.
● Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről,
tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők,
valamint érdeklődő polgárok.
● Ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat.
● Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz
híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle rendezvényeken, illetve a
tanulók számára szervezett megmozdulások szervezésében és lebonyolításában
maga is részt vegyen.
2.4. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés
eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
● humánus
● erkölcsös
● fegyelmezett
● művelt
● kötelességtudó
● érdeklődő, nyitott
● kreatív, alkotó
● jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban)
● képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen, szabatosan tudja
megfogalmazni szóban és írásban
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● a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik
● van elképzelése a jövőjét illetően
● ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, és aktívan alkalmazza is
azokat
● ismeri, tiszteli, óvja, ápolja
- nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket
- a természet, a környezet értékeit
- más népek érzékeit, hagyományait
- az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit
● a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a
természeti környezetben
● szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli
● megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket
● szellemileg és testileg egészséges, edzett
● képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetben
Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden
egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató
munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen
végzős korára minél több fent felsorolt személyiségjeggyel.

3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA CÉLJAI,
FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti
értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra,
fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés
szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek
képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket,
magatartásukat:
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása.
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Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen
természet szépsége iránt.
2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az
egészséges és kulturált életmód iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása
(tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem
(az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása: a balesetek megelőzése).
3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés,
önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás,
szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységre, az esztétikum
befogadására és létrehozására.
4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés,
tapintat, őszinteség, egymás elfogadás, udvariasság, figyelmesség.
5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség,
mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem.
Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok
kezelésére, készség a megegyezésre.
7. Igény a folyamatos önművelésre, a világ megismerésére, az értékelés és
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete. A nemzeti kultúra ápolása: a
nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek
ápolása.
9. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak, kultúrájuk,
hagyományaik tiszteletben tartása.
10. Az alkotmányosság, a törvényesség megtartása. Az emberek egyenlőségének
elismerése. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a
közéletiségre, a közösségi tevékenységre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
Az iskolában folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek
elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben
később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek,
valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
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Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő
közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
1.

2. Közvetett

(indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen,
a tanulói közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
Közvetlen módszerek
Közvetett módszerek
1. szokások kialakítását követelés - gyakoroltatás A
tanulói
közösség
célzó,
beidegző - segítségadás - ellenőrzés tevékenységének
módszerek
- ösztönzés
megszervezése - közös
(közelebbi
vagy
távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása
hagyományok kialakítása
- követelés - ellenőrzés ösztönzés
2. magatartási modellek - elbeszélés - tények és - a nevelő részvétele a
bemutatása, közvetítése
jelenségek bemutatása - tanulói
közösség
műalkotások bemutatása - tevékenységében. - a
a
nevelő
személyes követendő egyéni és
példamutatása
csoportos
minták
kiemelése a közösségi
életből
3. tudatosítás
- magyarázat, beszélgetés - felvilágosítás a
(meggyőződés
- a tanulók önálló elemző- betartandó magatartási
kialakítása)
munkája
- normákról - vita
példaképvállalás
Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató
munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven
százaléka a nyolcadikos évfolyam végén:
● minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás tantervében
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk
az, hogy tanulóink többsége – vagyis több mint ötven százaléka – a minimális
követelmények teljesítésében túl az egyéni képességei alapján elvárható
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legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott
követelményeknek.)
●
rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel,
képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a
középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen
● ismeri a kulturált viselkedéséhez, az emberek közötti kapcsolatokhoz,
valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat
● határozott elképzeléssel bír saját, közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát
illetően
4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK
Az iskolának olyan állampolgárokat kell nevelnie, akik számára az emberi méltóság
a legfontosabb, akik az élet értelmét az értelmes életben látják – ami a kulturált, a
harmonikus, az erkölcsös „emberi” életmóddal azonos. Az iskola feladata tehát a
harmonikus, összetett, fejlődésre képes, a folyamatos változásokhoz
alkalmazkodni tudó személyiség kialakítása.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink:
❖ Az iskolánk alakítsa ki a tanulókban az önmagukhoz való helyes viszonyt, a
helyes énképet.
❖ Tudatosodjon a tanulókban a testi és szellemi-lelki harmónia fontossága, és az,
hogy az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése (prevenció) alapvető
érdekünk és feladatunk.
❖ Alakítsuk ki a tanulókban a szűkebb és tágabb társadalmi környezethez való
helyes viszonyulást (tanuló-család, tanuló-osztályközösség, fogyasztói
társadalom, stb).
❖ Alakítsuk ki a tanulókban a hazaszeretetet, az egészséges nemzeti önbecsülést.
Ismerjék meg a szülőhely és a haza múltját, történelmi emlékeit, nemzeti
hagyományait.
❖ Legyen igénye a tanulóknak a folyamatos önművelésre, az értékelés és
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességére, törekedjenek a világ
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megismerésére.
❖ Legyen igénye a tanulóknak a szabadidő helyes eltöltésére, ismerjék meg a
kulturált szórakozás lehetőségeit.
❖Tudatosuljon bennük, hogy az ember a természet része. A makro- és
mikrokörnyezet védelme nem más, mint az emberi élet védelme. Gondolkozz
globálisan, cselekedj lokálisan! Környezetvédelem.
❖Ismerjék
meg és tartsák tiszteletben az állampolgári jogokat.
Érdeklődjenek a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Legyen igényük a
közéletiségre, a közösségi tevékenységre. Törekedjenek a demokrácia
érvényesítésére.
❖ Legyen határozott elképzelésük saját közelebbi és távolabbi jövőjük és
sorsukat illetően. Az egyéni jövőkép emellett alakuljon ki bennük pozitív
jövőkép hazánk és a világ sorsával kapcsolatban.

5. A egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere az iskola, de a közvélemény,
valamint a tömegtájékoztatási eszközök is elvárják, hogy az iskola vállaljon
főszerepet az egészségnevelésben.
Okok:
1. Minden korosztály hosszú éveken át látogatja az iskolákat.
2. Az iskolák (legfőképpen az alapfokú iskolák) tanulói személyiségfejlődésük,
az értékek elsajátítása szempontjából még olyan fejlődési periódusban vannak,
amelynek során érdemi hatást lehet elérni a későbbi életideálok, preferenciák
kialakításában.
3. Az iskola gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikációs
üzenetként fogható fel. Ilyen értelemben az iskola az egészségtámogató
magatartásmódok kialakulásának folyamatában a szocializáció kitüntetett
színtere.
4. Az iskola, mint társadalmi intézmény nem szociális vákuumban, hanem más
társadalmi intézményekkel és szervekkel állandó kölcsönhatásban létezik. Így
például egy egészségfejlesztési programhoz való csatlakozás hatást gyakorol az
iskolának a szűkebb és tágabb környezetével való viszonyára, a környezet
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viselkedésére.
5. Mindezeket figyelembe véve az iskola és az óvoda, melyek a másodlagos
szocializáció intézményei, olyan keretet adhatnak, amelyek között mód nyílik
az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és
gyakorlására.
Tevékenységeink: Az iskola helyi tantervébe beépítettük az egészséges életre
nevelést, illetve egészségvédelmet, fejlesztést szolgáló tananyagot.
Témái:
a) az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés
környezet kölcsönhatásainak törvényei,
b) az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet
megteremtésére vonatkozó tudnivalók,
c) a személyes testi és lelki higiénés ismeretek,
d) a testmozgás és a sport egészségmegőrző szerepe e) a stresszhelyzetek
megelőzésének, megoldásának és a konfliktusok
kezelésének módszerei,
f) a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi érintkezés útján
terjedő betegségek megelőzésével kapcsolatos tudnivalók,
g) a szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait, és a rászokás elkerülésének
módjai,
h) az elsősegélynyújtás elmélete és gyakorlata
i) az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételei és lehetőségei,
j) az egészséggel összefüggő etikai alapok.
Teljes körű iskolai egészségfejlesztés TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 - Egészségre
nevel - Egészségfejlesztési modell programelemeit éves munkatervben tervezetten
megvalósítjuk: Programelemek:
- Iskolakert működtetés
- Ivóvíz - fogyasztás népszerűsítő program
- Helyes test - és szájhigiégés program
- Elsősegély, sérülés - megelőzés program
- Egészségkommunikáció
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- “Spuri a suliba”- testmozgásban gazdag közlekedés
- “ Lépéselőnyben” - gyaloglást népszerűsítő program
- Sportos iskolai nagyrendezvény (hagyomány teremtő)
Az egészségnevelésnek ki kell terjednie a betegségek, illetve kórmegelőző állapotok
megelőzésével és korai felismerésével kapcsolatos tudnivalók, módszerek
ismertetésére is. Ennek során hangsúlyozni kell az egyén lehetőségeit és felelősségét
egészsége megőrzésével kapcsolatban.
Külső partnerek és feladataik:
1. Iskolaorvos által ellátandó iskola-egészségügyi feladatokat:
Egészségügyi felvilágosító és nevelő tevékenységet folytat, részt vesz a nevelésioktatási intézményben folyó egészséges életmódra nevelésben.
2. Iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladatai:
Egészségügyi felvilágosító és nevelő tevékenységet folytat, részt vesz a nevelésioktatási intézményben folyó egészséges életmódra nevelésben Szűrővizsgálatokat
végez
3. Védőnő
a) figyelemmel kíséri az oktatási intézményben tanulók testi, szellemi
fejlődését,
b) elvégzi a szűrővizsgálatokat,
c) a krónikus beteg gyermek, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek
életviteléhez segítséget nyújt,
d) tanácsot ad, együttműködik a gyermek házi gyermekorvosával
(háziorvosával), a családdal, pedagógusokkal,
e) pszichológussal, valamint a gyermek lakóhelye szerint illetékes körzeti
védőnővel,
f) előadást tart az egészséggel kapcsolatos alapismeretek, a családtervezés, a
fogamzásgátlás és a családi életre való felkészítés kérdéseiről,
g) kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, a káros
szenvedélyek megelőzésére. Az iskola vezetésével egyeztetve egészségügyi
előadásokat, tanfolyamokat, vetélkedőket szervez,
h) részt vesz az óvodai, iskolai környezet, a testnevelés, a gyógytestnevelés,
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technikaóra, étkeztetés higiénés feltételeinek kialakításában és ellenőrzésében,
felkérésre szülői értekezleten tájékoztatást ad tevékenységéről,
i) segítséget nyújt a pályaválasztással kapcsolatban,
j) végzi a védőoltások szervezését, nyilvántartását és az ezzel kapcsolatos
egészségnevelést.
5.1. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül
(osztályfőnöki, biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon
valósul meg, legfontosabb szerepe, hogy helyes alkalmazásával lehetővé válik az
időveszteség minimálisra csökkentése, mely a maradandó egészségkárosodás nélküli
túlélés alapvető feltétele
Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának a célja:
A balesetek egy része megelőzhető, azonban vannak olyan balesetek, melyek a
legnagyobb akaratunk ellenére is bekövetkeznek. Ezekben a helyzetekben
elengedhetetlen a sürgősség felismerése és a gyors cselekvés. A segítségnyújtás
késlekedése vagy elmaradása komoly következményekkel, akár maradandó
károsodással, nagyon súlyos esetekben pedig halállal járhat. A cél tehát elsősorban a
gyerekeket megtanítani a prevencióra, illetve olyan alapvető elsősegély-nyújtási
alapismeretekre, amelyekről időben és szakszerűen alkalmazva megelőzhetik a
komolyabb következményeket.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek tartalmi elemei:
Alapismereti témák:
1. Segélyhívás
2. Vérzéscsillapítás
3. Sebek típusai, sebellátás
4. Légúti idegentestek („félrenyelés”)
5. gerincsérülés
6. Fejsérülések, agyrázkódás
7. Égési sérülések
8. Az újraélesztés lépései
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9. Láz, lázcsillapítás
Évszakokhoz, ünnepekhez köthető témák:
1. Balesetek kirándulás, túra közben
2. Balesetek hóban, fagyban
3. Vízparti balesetek, tengeri élőlények veszélyei
4. Rovarcsípések, élősködők (kullancs)
5. Hősérülések (napszúrás, hőgörcs, hőkimerülés, hőguta)
Különleges témák:
1. Mérgező növények otthon, a kertben és a természetben
2. Állati balesetek
3. Drogok
4. Alkoholfogyasztás (a szülő és gyermek részére is, pl.: összevont szülői
értekezleten)
5. Dohányzás (szülő és gyermek részére is)
Gyakorlat
1. Keringési paraméterek vizsgálata: pulzustapintás, pulzus
megítélése, vérnyomásmérés
2. Légzési paraméterek vizsgálata: mellkas-vizsgálat, légzés
megítélése
3. A vérzéscsillapítás módszerei
4. Sebellátás;
5. Égések, fagyások helyszíni ellátása
6. Fektetési módok: stabil oldalfekvés technikája
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek átadásának helyszíni keretei:
1. osztályfőnöki órák keretében
2. biológia órák keretében
3. ősszel és tavasszal 1-1 délutáni foglalkozás, összejövetel keretében
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek átadására tervezett alkalmak száma: Az
aktuális igényeknek és lehetőségeknek megfelelően, alsó és felső
évfolyamokon, az egyeztetett ütemterv alapján.
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek átadásában résztvevő személyek:
1. Iskolavédőnő
2. iskolaorvos
3. biológia szakos tanár
4. felkérésre a Vöröskereszt szakemberei (megbeszélt időpontban, a
szükséges szemléltető eszközök biztosításával
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek átadásának módja:
1. Elméleti rész: nagyobb csoportban, lehetőleg interaktív előadás
formájában
2. Gyakorlati rész: kisebb csoportban (5-10 fő)
A foglalkozások során megszerzett ismeretanyag ellenőrzésének módja:
1. játékos teszt írása
2. igény szerint iskolai rendezvényen, vetélkedő formájában (a
lehetőségeknek megfelelően a diákok részére elismerés, jutalmazás.

29

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017.2020

6 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Közösségfejlesztés
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti
kapcsolatot kialakítja, megteremti.
Az iskola olyan nevelő közösség, melyben a pedagógusközösség, a
tanulóközösség, a társadalom, nevelési tevékenysége /szülők, környezet /
együttesen hat a személyiségre és fordítva a személyiség önkifejezése,
fejlődése is ebbe a közösségben találja meg az optimális feltételeit.
Megvalósításának módjai: közvetett és közvetlen hatások a tanulók
személyiségére és közösségére.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos céljaink-feladataink:
6.1 A

különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladatunk:
Az iskolai élet egyes területeihez/tanórákhoz, tanórán kívüli
tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint
ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.

6.2 A

tanulói közösségek tevékenységének megszervezése
Feladatunk: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb
feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos
megszervezése, hiszen a tanulóközösség által történő közvetett nevelés csak
akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett
tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a
közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz
tapasztalatokat gyűjthetnek.

6.3. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek
fejlesztésében.
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Feladatunk: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek
alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartásához.
6.4 A

közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladatunk:
A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása,
ápolása.

6.5 Az

önkormányzás képességének kialakítása.
Feladatunk:
A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben,
hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél
eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett
munkát értékelni tudják.

7. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
PEDAGÓGUS FELADATAI
CÉL: A rábízott fiatalok egyéni és közösségi nevelése, színvonalas és korszerű
módszerekkel történő tanítása, a tanulók személyiségének, tudásának,
viselkedésének sokoldalú és eredményes fejlesztése, az értékrend, az erkölcsi
tartás, a tevékenységek életkornak megfelelő irányítása.
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:
Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségükről, a
balesetek megelőzéséről (nem hagy gyereket felügyelet nélkül), óvja a gyerekek
jogait, emberi méltóságukat, felelősséggel és önállóan végzi munkáját.
Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Köznevelési Törvény, a
működésre vonatkozó kormány ill. miniszteri rendeletek, szakmai módszertani
útmutatások, iskolai munkaterv, nevelőtestületi határozatok, továbbá az
igazgató, ill. a felettes szervek igazgató útján adott útmutatásai alkotják.
Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Alkotó módon
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részt vállal a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, ünnepélyek és megemlékezések
rendezéséből, hagyományápolásból, felzárkóztatásból, tehetséggondozásból,
pályaválasztási feladatokból, diákönkormányzat kialakításából, iskolai élet
demokratizmusának fejlesztéséből.
1. A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók
tudását, sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal, sok gyakorlással fejleszti
egyéni képességeit, objektíven és indoklással értékel. Nevelő – oktató
munkáját egységes elvek alapján módszereinek szabad megválasztásával
végzi.
2. Tanítási órán, foglalkozásokon minőségi munka végzése, felkészülés,
szervezés, ellenőrzés, értékelés.
3. Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat egy héten belül
kijavítja. A felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. A házi feladatokat
ellenőrzi, kijavítja vagy tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli. Az alsó
tagozaton, felső tagozat magyar óráin a tanulók füzeteinek, munkafüzet
vezetésének javítása, hibák korrigálása kiemelt feladat, de feladata
valamennyi nevelőnek saját szaktárgya tekintetében. Alsó tagozaton az
írásgyakorlatokat a következő órára javítja.
4. Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli,
pozitívan irányítja a fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyiségével,
viselkedésével, hangnemével megnyilvánulásaival példát ad a tanulók
számára.
5. A tantárgyfelosztás alapján határidőre tanmenetet készít, tanóráira,
foglalkozásaira céltudatosan és széleskörűen felkészül, és pontosan,
színvonalasan tartja meg azokat. A tanmenetet az igazgató által meghatározott
időpontban a munkaközösség vezető, (tagiskola vezető) véleményével az
igazgatónak jóváhagyásra bemutatja. A tanmenet – folyamatos kiegészítéssel
– több éven át használható, ha az alapdokumentumok nem változnak. Saját
tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor
kérésre be kell mutatni.
6. Szemléltető és kísérleti eszközöket állít elő, szerez be, és előkészíti ezeket a
bemutató és tanuló kísérleti használatához. Az ismereteket a diákok
tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével (motiválással), az
életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek folyamatos fejlesztése
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mellett kell átadni.
7. Tervezett differenciálással, életből vett példákkal, versennyel segíti az egyéni
képességek és a tehetség kibontakozását. Felkészíti és kíséri a diákokat a
tanulmányi és kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és a sport
rendezvényekre.
8. Figyelembe veszi az egyéni fejlődés ütemet, a hátrányos családi környezetet,
a fogyatékosságot, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
Differenciált és korrepetáló foglalkoztatással segíti a rászorulókat.
9. Aktívan részt vesz a pedagógiai program értékelésében, módosításában, segíti
a tantestületi és szakmai értekezletek eredményességét, alkotóan
tevékenykedik a szakmai munkaközösség munkájában, nevelő – oktató
munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való részvételével.
10.Felelősséggel ellátja az előírt helyettesítéseket, és a tanulók felügyeletét
(tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, tanítás előtti, utáni
és rendezvényi ügyeletek)
11.Levezetheti és felügyelheti az osztályozó, különbözeti, és egyéb vizsgákat,
tanítás nélküli munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján.
12.Együttműködik a tanulók szüleivel, szükség szerint családlátogatáson
ismerkedik a támogatásra szoruló tanulók környezetével. Tájékoztatja a
szülőket/gondviselőket az intézményi, egyéni fogadóórákon, szülői
értekezleteken, esetmegbeszéléseket tart. A szülő és a tanuló javaslataira,
kérdéseire érdemi választ ad.
13.Szakmai ismereteit továbbképzéseken, tanfolyamokon bővíti, nyílt napokon
aktívan részt vállal a feladatokból. Bemutató órákat tarthat, és dokumentálva
hospitálhat tanítási órákon.
14.Ellátja a pedagógiai munka adminisztratív teendőit (osztálynaplók,
törzskönyvek, ellenőrző vezetése, a tanulók értékelésének beírása,
ellenőrzése, szöveges értékelés, stb.)
15.Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a tárgyakat és
eszközöket rendelkezésre.
16.Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket, az
intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló
munkamegosztás szerint – egy-egy pedagógus látja el. Részletesen az éves
faladatok és felelősök az éves munkaterv mellékleteként kerülnek elfogadásra.
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17.Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait,
végrehajtja az igazgató és a vezető helyettesek utasításait, szakszerűen
végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
18.A pedagógus alaptevékenysége tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja
magában, melyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából
az egyes munkaköröknek (tanító, tanár, napközis nevelő) megfelelően minden
nevelőre kötelezően vonatkoznak. Tanítással le nem kötött munkaidő
intézményben és intézményen kívül ellátható feladatai:
Tanítással le nem kötött idő alatt a munkaidő, tanítási órákkal le nem kötött
munkaidejét kell érteni.
Tanítással le nem kötött munkaidő:
- intézményben ellátandó feladatok, ezen belül:
● napközi, tanulószobai foglalkozások időtartama,
● nem kötelező tanórai foglalkozások időtartama, külön
- a felzárkóztatás, fejlesztés,
- a tehetséggondozás
- a konzultáció,
- az osztályközösségi program ideje,
● nem kötelező tanórai foglalkozás időkerete terhére szervezett foglalkozások,
így:
- diákkör (szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti
csoport),
- egyéb foglalkozások (tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek, házi
bajnokság, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap, más tanórán
kívüli foglalkozások),
- pedagógiai program szerint osztály/csoportfoglalkozások,
● részvétel a nevelőtestület munkájában, illetve más intézményi szervezet
tevékenységében, munkamegbeszélés;
● intézményi dokumentumok készítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos
feladatok, véleményezése.
● tanulók felügyelete óraközi szünetekben.
● tanóra előkészítése
● foglalkozásokra, tanórákra felkészülés
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● eszközkészítés, dekoráció, iskolai kiállítás készítése
● gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése: dolgozatjavítás, füzetek,
munkafüzetek ellenőrzése, javítása.
● pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység elvégzése.
● vezetői tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység elvégzése
● pályázat írás, készítés
● hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók felkészülésének segítése;
felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, SNI tanulók
● iskola kulturáliséletének megszervezése; műsor összeállítás, próbák.
● tanulmányi, kulturális versenyszervezése
● iskola sportéletének megszervezése,
● szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése
● osztályközösségi program szervezése
● PP.-ben rögzített tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály vagy
csoportfoglalkozás,környezeti nevelés, kulturális, sportrendezvény
● gyermekek, tanulók felügyelete
● diákmozgalom segítése
● szülői értekezlet, fogadóóra, esetmegbeszélés
● gyermek –és ifjúságvédelemmel összefüggő feladat végrehajtása
● tankönyvellátással kapcsolatos feladatok elvégzése
● minőségbiztosítás működtetésével kapcsolatos szervezési, adminisztrációs
feladatok elvégzése.
● tanulói és gyermekbalesetek megelőzése
● iskolai gyakorlaton lévő főiskolás hallgatók irányítása, segítése
● intézményen belüli vezetői szakmai ellenőrzés, óralátogatás
● költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, egyeztető
megbeszélések
- intézményen kívül ellátható feladatok:
● felkészülés a tanórákra, foglalkozásokra,
● gyermekek tanulók értékelése,
● tanórák, foglalkozások előkészítése,
● eszközkészítés, dekoráció
35

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017.2020

● egyes ügyviteli, nevelőtestületi illetve az intézmény egyéb szervezeteihez
kapcsolódó – személyes közreműködést nem igénylő tevékenység,
● az intézményi dokumentumok készítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos
egyes feladatok.
● pedagógus továbbképzés; kistérségi munkaközösségi foglalkozások.
● iskola kulturáliséletének megszervezése
● könyvtárlátogatás a diákokkal,
● tanulmányi, kulturális versenyszervezése
● iskola sportéletének megszervezése,
● szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése
● PP.-ben rögzített tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály vagy
csoport -foglalkozás tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, kulturális,
sportrendezvény
● térségi, községi rendezvényeken való tevékeny közreműködés, részvétel.
● gyermekek, tanulók felügyelete
● gyermek –és ifjúságvédelemmel összefüggő feladat végrehajtása
● családlátogatás
● költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, egyeztető
megbeszélések
● hivatalos értekezleteken, szakmai konferenciákon való részvétel,
● általános és középfokú intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való
együttműködés
● tanulók kísérete fogászati, kötelező orvosi vizsgálatokra.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat,
hatásköre az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki. / tananyagot, nevelés
és tanítás módszereit megválaszthatja; taneszközöket, tankönyveket,
tanulmányi segédleteket szakmai munkaközösség véleményét figyelembe
véve maga választhat. Joga van személyének megbecsüléséhez, személyiségi
jogainak tiszteletben tartásához, nevelői, oktatói tevékenységének
elismeréséhez.
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MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:
A szülőkkel, a társintézmények munkatársaival, a továbbképző
intézményekkel tart kapcsolatot.
FELELŐSSÉGI KÖR
Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális
épségéért,
kijelölt
tanulócsoportjában
a
pedagógiai
program
követelményeinek megvalósításáért, az egyenlő bánásmódért. Felelőssége
kiterjed teljes munkaköre és tevékenységére. Felelősségre vonható:
● Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy
hiányos elvégzéséért,
● A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért
● A jogszabályok, munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, súlyos etikai
vétség, a munkatársak és gyerekek jogainak megsértéséért,
● A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírásaitól eltérő
használatáért, elrontásáért.
● A vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért
OSZTÁLYFŐNÖKI FELADATKÖRI LEÍRÁS
Az azonos évfolyamra járó, többségében azonos órarend szerint együtt tanuló
diákok egy osztályközösséget alkotnak, melyek élén pedagógus vezetőként az
osztályfőnök áll.
Az osztályfőnök a reá bízott osztály közösségének felelős vezetője. Az
osztályfőnököt az igazgató bízza meg, munkáját a NAT, az iskola pedagógiai
programja az SZMSZ és az éves munkaterv alapján végzi, havonta pótlékban és 1
óra/ hét órakedvezményben részesül.
Az osztályfőnök erkölcsi és pedagógiai felelősséget vállal a rábízott tanulók
biztonságáért; kulturált viselkedéséért, személyiségük fejlesztéséért. Munkájáról az
intézményvezető/ helyettese / tagiskola vezető kérésére írásban/szóban beszámol
(félév végén, év végén)
A MEGBÍZÁS CÉLJA:
Irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség iskolai életét, jelentős
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nevelő hatást fejt k. Érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival,
megismeri tanítványai személyiségét, segíti azok személyiségfejlődését.
Az egységes értékrend megvalósítása érdekében koordinálja a fejlesztő- nevelő
hatását, ellenőrzi az osztályban folyó pedagógiai tevékenységet.
RÉSZLETES FELADATKÖR
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően a szakmai
feladatai:
Nevelés, egyéni fejlesztés:
1.) Alaposan és sokoldalúan megismeri osztály tanulóit (személyiségjegyeket,
családi-szociális körülmények, szülői elvárások, tanulói ambíciók). Feltérképezi
az osztályközösség szociometriai jellemzőit, az osztályon belüli értékrendet.
Méréseket végez az intézményi minőségirányítási programban foglaltaknak
megfelelően.
2.) Nevelői munkáját, a tanulók egyéni, differenciált személyiségfejlesztését a
pedagógiai program alapján, felső tagozaton nevelési tervben és az osztályfőnöki
tanmenetben tervezi.
3.) Felső tagozaton az osztályfőnöki órákra alaposan felkészül, a tanulók
érdeklődését, aktivitását figyelembe véve rugalmasan kezeli.
4.) Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés
gyakorlására, törekszik a munkamegosztásra. Segíti a DÖK (diákönkormányzat)
törekvését, képviseletet.
5.) Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal
önállóságra és öntevékenységre nevel. Felelősök (hetesek, ügyeletesek)
megbízásával és számonkérésével biztosítja az osztályterem, a berendezési
tárgyak megőrzését, a rendet, a tisztaságot.
6.) Gondoskodik a szociális segítségnyújtásról. Együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel. Segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást,
továbbtanulási lehetőségekről tájékoztat.. (felső tagozaton)
7.) Önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a társadalmi elvárásokra.
8.) Felkészíti a tanulókat az intézmény hagyományos rendezvényeire,
ünnepélyeire; segíti a különféle szabadidős programok, kirándulások,
klubfoglalkozások szervezését és megvalósítását.
9.) Irányítja minden rendezvényen az udvarias és kulturált viselkedést;
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fegyelmezett munkát, a rend és tisztaság fenntartását, a környezet védelmét,
harmonikus társas kapcsolatokat.
Tanulmányi munka segítése:
10.) Szempontokat és tanácsokat ad a hatékony tanulási módszerek és a helyes
időbeosztás (szellemi és fizikai tevékenység egyensúlya) elsajátításához. Feladata
a tanulás tanítása.
11.) Szervezi és havonta értékeli az osztályban a diákokkal együtt (felső tagozat)
a tanulmányi előmenetelt, a magatartást és szorgalmat.
12.) Segíti a folyamatos felzárkóztatást
13.) Támogatja a kiugró tehetségek szakköri, önképzőköri képzését az igényelt
területen, biztosítja bemutatkozási lehetőségeit.
14.) Együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal, látogathatja osztálya
tanítási óráit, foglalkozásait, az észrevételeket megbeszéli az érintett nevelőkkel.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.
Kapcsolattartás a szülőkkel:
15.) Összehangolja a család és az iskola nevelését, a szülőkkel együttműködve
megbízatása első évében a tanulókat otthonukban meglátogatja, majd szükség
szerint végez családlátogatásokat.
16.A munkaterv szerint szülői értekezletet, fogadóórát tart. Megismerteti a
pedagógiai programot, a házirendet, éves munkatervhez kapcsolódó
feladatokat, eseményeket, nevelési elképzeléseit, gondoskodik a szülői
közösség aktivitásáról
17.) Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről, az egyéni fejlesztésről, a dicséretekről és elmarasztalásokról
(szóban, ellenőrzőn keresztül írásban)
Tanügyi feladatok:
18.) Tanulót rendszeresen tájékoztatja az iskolai élet eseményeiről,
feladatairól, azok megoldására mozgósítja.
19.) Képviseli osztálya érdekeit a nevelőtestület előtt, minősíti
tanítványai magatartását és szorgalmát.
20.) Aktívan tevékenykedik az osztályfőnöki munkaközösségben, bemutató órát
tarthat, felméréseket és elemzéseket végez az IMIP - ben foglaltaknak
megfelelően.
39

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017.2020

21.) Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást az ellenőrző könyvben,
regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel kíséri az
igazolásokat, a mulasztások valós okait. SZMSZ – ben felruházott jogainál fogva
indokolt esetben 3 nap szülői igazolású távollétet engedélyezhet és igazolhat
osztálya tanulójának.
22.) Vezeti az osztálynapló haladási részét, elvégzi az osztályfőnöki
adminisztrációs teendőket, felel az osztálynapló és a törzslapok, más
nyilvántartások szabályszerű és naprakész vezetéséért, statisztikai adatokat
szolgáltat.
III. FELADATKÖRI KAPCSOLATOK:
Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és
hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése
szükséges feladatainak ellátásához.
IV. JOGKÖR, HATÁSKÖR:
Ismerve a megbízásokra vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói
utasításokat,- gyakorolja a jogszabályban biztosított jogokat.
Megilleti a jog, hogy osztályában ő tanítsa szaktárgyait, és- a vezető helyettes
/munkaközösség vezető tudtával- nevelői osztályértekezletet hívjon össze az ott
tanító pedagógusok kötelező megjelenésével.
Hatásköre áthúzódik teljes tevékenységi körére.
Köteles az igazgató/helyettes figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő
munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.
8. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI
RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK
A személyiségfejlesztő nevelés – oktatás megvalósításának lehetőségei, színterei:
Intézményünk alapvető feladatait az általunk használt tantervekben (NAT 2007,
NAT 2012, NAT 2020) meghatározott általános fejlesztési és részletes
követelményekhez igazodó, a pedagógiai programból, az oktató-nevelő munka
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folyamatából adódó célok határozzák meg.
● Tevékenységünk kiinduló eleme a motiváció. Fontos a felfedezés örömének
a megteremtése. A motívumrendszer kialakításának lehetőségei között a
legfontosabb a sikerélmény. Ez különösen a „nehezen haladók” esetében
fontos.
 Eredményes tanulást elősegítő eszközben gazdag tanulási környezet
biztosítása.
● Nagyobb szerepet kell biztosítani az önálló olvasásnak, a tankönyvön kívül
más könyvek, lexikonok használatának, az egyéb ismerethordozók (sajtó,
számítógép, videó, internet) által megszerezhető tudásnak. (művelődési ház,
múzeum, színház stb).
● Az oktatási módszerekben teljes a pedagógusok szabadsága, önállósága, de
ne feledkezzünk meg arról, hogy a tanulói aktív részvételt biztosító módszerek
a leghatékonyabbak.
● Biztosítjuk a hatékonyabb kis csoportos oktatást csoportbontással szükség
esetén (technika, informatika, idegen nyelv)
● Pedagógiai munkánk fontos eleme, az állandó teljesítmény ellenőrzés,
értékelés, amely legyen rendszeres és folyamatos.
 Egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosítása.
●
Lehetőséget adunk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók
felzárkóztatására, illetve a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra (magyar,
matematika, idegen nyelv, informatika).


Képességkibontakoztatás támogatása.
● A tehetséggondozás egyik része, a továbbtanulásra felkészülést, az
egészséges életmódra nevelést szolgálja. (pl. matematika, angol, rajz,
informatika szakkör, prevenció). Másik részük az iskolai ünnepségek,
műsorok, rendezvények színvonalas megtartása céljából szerveződik (zene-,
tánc-, kézműves-kör, sport).
● Kiemelt figyelmet kell fordítani főleg alsós tagozatban az anyanyelvi
nevelésre, hiszen ez gondolkodásunk érzelmi gazdagodásunk nélkülözhetetlen
feltétele, a tanulók személyiségének legbensőbb sajátja.

Az anyanyelv és az olvasástanítás terén célszerű a nevelő módszertani
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szabadságának és egyéniségének leginkább megfelelő módszer alkalmazása.
Minden pedagógus feladata a nyelvtani hibák javítása.
Közös feladat a szövegértés, matematikai eszköztudás erősítése valamennyi tantárgy
tanítása során.
● Tovább kell erősítenünk a természettudományos tárgyak oktatásának
színvonalát.
● A szakirodalom szerint idegen nyelv eredményes tanulása feltételezi az
anyanyelvi készségek megszilárdulását. Ugyanakkor a szülők korai kezdést
igényelnek. A múlt tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy csak szilárd
anyanyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetén célszerű bevezetni.
Lehetőleg differenciált csoportbontás elvét alkalmazzuk.
8.1. A TANÍTÁSI ÓRA AZ OKTATÁS ALAPSEJTJE
Egyetlen tanítási óra sem múlhat el a tanulók eredményes motiválása nélkül.
A pedagógus feladata:
Minél hamarabb felismerje a tehetségeket, és ehhez megfelelő pedagógiai és
pszichológiai ismeretekkel rendelkezzen. A felismerést követően további hatékony
formákat kell kidolgozni. (csoportbontás, tanórákon differenciálás, újabb hatékony
pedagógiai módszerek megismerése, alkalmazása, IKT használat)
Továbbra is biztosítjuk a versenyzést:
- iskolai szinten, házi verseny
- területi fordulón,
- megyei szinten,
- országos kiírások, versenyfelhívások alapján.
● A szociális hátrányok, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenység:
Az iskolába járó gyermekek 30-40 %-a a jelentős szociális, műveltségi hátránnyal
küzd. Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívül a korrepetálások, speciális foglalkozások
nyújtanak segítséget, és lehetőséget adnak a hátrányok minimálisra csökkentésére.
Tanóraszervezés során előtérbe kell helyezni a differenciálást, kooperatív
csoportmunkát, a tevékenykedtetésre épülő tanulói munkaformákat, digitális
eszközhasználatot. A tanulási nehézséggel küzdők számára egyéni kiscsoportos
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foglalkozásokat
biztosítunk
fejlesztő,
gyógypedagógus,
(logopédus)
közreműködésével.
● A tanulók magatartása a társadalomban, családban lévő feszültségek hatását erősen
magán viseli. Ezért a tantestület valamennyi tagjának, a gyermek- és
ifjúságvédelemnek, de elsősorban az osztályfőnököknek a feladata. – különös
tekintettel a nevelőszülőkhöz kihelyezett állami gondozott gyerekek – e tanulók
különböző problémáira megoldást találni. Elsődleges és meghatározó tennivaló a
prevenció (megelőzés). Továbbra is állandó és folyamatos feladatunk a
kapcsolattartás a nevelőszülő tanácsadóval, nevelőszülővel, gyermekjóléti szolgálat
helyi vezetőjével családsegítőjével.
● A gyermekközpontú iskolai munkánk további javítása érdekében szükséges az
egyes életkori ciklusok közötti átmenet problémáit figyelmesebben „kezelni”.
Óvoda –iskola átmenet:
Az óvodai nevelési program megismerésére - elsősorban az alsó tagozatos nevelők
számára -:
- nyílt napok
- bemutató órák
- hospitálások
- közös szakmai értekezletek, tantestületi tréningek útján nyílik lehetőség.
Az óvónők rendszeresen figyelemmel kísérik az iskolába került óvodásainkat,
különös tekintettel az őszi előkészítő szakaszra.
Az 1-4. évfolyamon folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy óvja és fejlessze
tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés, a tanulás iránti
érdeklődést. Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az
iskolai tanulás tevékenységeibe. Az iskola ebben a szakaszban az alapvető
képességeket és alapkészségeket fejlessze.
Alsó és felső tagozat közötti átmenet:
A felső tagozaton célunk, hogy folytassuk a képességek, készségek fejlesztését. A
nevelés-oktatás során figyelembe kell venni, hogy a 10-12 éves tanulók
gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztaláshoz, a 13-14 éves
kortól pedig az ismeretszerzés folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és
elemző gondolkodás.
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Célunk, hogy a különböző érdeklődésű eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű,
képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyermeket együtt neveljük.
Mindezen célok teljesítéséhez pedagógiai munkánk középpontjába a személyre szóló
fejlesztés törekvése kell, hogy álljon. Mintát kell adni a feladat- és probléma
megoldásához, meg kell alapozni a tanulási szokásokat.
Tovább kell fejlesztenünk a tanulók önismeretét, együttműködési készségét,
szolidaritás érzését, empátiáját.

8.1.1. Fejlesztési területek:
1-4. évfolyam
Tanulási motívumok:
- Az örökölt tanulási motívumok megerősítése,
- A teljesítmény motivációk kialakítása,
- A tanítványi kötődés, mint fontos tanulási motívum erősítése,
- A társakhoz való jó viszony, motiváló képességének, a segítőkészségének
kialakítása, fejlesztése (tisztességes versengés).
Értelmi képességek:
Megismerési, kommunikációs és gondolkodási képesség. Szemléletes
megfigyelések lehetőségének biztosítása, a megfigyelések szóbeli
megfogalmazása, a racionális gondolkodásmód kialakítása. Olvasás-, írás- és
beszédkészség folyamatos fejlesztése. A szövegértés és szövegképzés
gyakorlása. A nyelvtani ismeretek alapjának elsajátítása. Képi gondolkodás, a
rendszerezési, kombinált képesség fejlesztése tapasztalati szinten, tárgyakkal,
játékokkal.
Informatikai képesség:
Információk szerzésének és felhasználásának készsége, kézikönyvek, szótárak,
lexikonok használata, informatikai eszközök - módszerek megismerése,
használata. IKT technikák, tananyag alkalmazása.
Idegen nyelvi képesség:
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Beszédértés és szóbeli kifejező készség fejlesztése.
Játékkultúra:
Szabályokhoz és személyiségekhez, közösségi követelményekhez való
alkalmazkodás képességének fejlesztése, valamint a játék örömének élvezete.
Logikus gondolkodás fejlesztése általa, amely alap más képességek
fejlesztéséhez.
5-8. évfolyamon
Tanulási motívumok:
A tanulási tevékenységet szándékos, céltudatos tevékenységgé kell alakítani. A
tantárgyi kötődés rendkívül fontos, ezzel is segítjük a pályaválasztást. A tanulás
értékének tudatosítása.
Értelmi képességek:
Megismerési, kommunikációs gondolkodási képesség.
A megfigyelések írásbeli lejegyzésének képessége, lényegkiemelés.
Értelmezési képességek fejlesztése törvények, szabályszerűségek megismerése.
Ok-okozati, indoklási, bizonyítási képesség fejlesztése szóban, írásban
egyaránt.
Az elvont gondolkodásmód, a problémamegoldó képesség kiemelt fejlesztése.
Informatikai képesség:
A könyvtár használata váljon képesség szintűvé. A személyi számítógép
működtetésének és alapszintű kezelésének elsajátítása, oktatóprogramok
használata. Infokommunikációs eszközök használata.
Idegen nyelv
Az angol nyelv tanítását 4. évfolyamtól vezetjük be.
Jó képességű tanulóink 4-8. évfolyamon heti 3 órában tanulhatják a nyelvet. A
hallás utáni megértés fejlesztése céljából nyelvi labort hoztunk létre, melyet
tovább kívánunk fejleszteni.
Az idegen nyelvi kifejezőképesség fejlesztése érdekében kapcsolatteremtés
amerikai nyelvterületen élő emberekkel, iskolákkal, azok kultúrájának
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megismerése, tapasztalatcsere.
Iskoláinkban kiemelt szerepet szánunk az egészséges és környezetkímélő
életmódra történő nevelésnek.
8.1.2 ÁLTALÁNOS TANULÁSSZERVEZÉSI FELADATAINK
A tanulás idejét differenciáltan kezeljük és a tanítás minőségét a tanítás személyi,
tárgyi és szervezeti tényezői révén javítjuk.
A tanuló személyére – és csoportra – vonatkozó pedagógiai hatásoktól reméljük a
hatékony és örömteli iskolai tanulás gyakorlásának meghonosodását.
Módjai:
- motiválás
- aktivizálás
- megerősítés
A tanulás képességének fejlesztése párhuzamos az ismeretelsajátítás folyamatával.
Ennek állomásai:
- megfigyelés
- megértés
- rögzítés
- alkalmazás
- értékelés
Lehetőségei:
● Az aktív és produktív iskolai tanulás előtérbe kerülése, a passzív és
reproduktív iskolai tanulás visszaszorítása.
● A tanulásszervezés új módszerei előtt nyit utat a problémamegoldásnak, a
felfedezéses, a belátásos tanulásnak, a tanulási folyamatba való integrálására.
● Az iskolai gondolkodás csak a cselekvés és gondolkodás összhangjában lehet
eredményes.
● A beszéd és gondolkodás fejlődése szempontjából jelentős lehetőség:
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valóságos kommunikációs helyzetek teremtése.
● Az értelmes tanulásban döntő az emlékezés.
● Központi szerepet játszik az affektív szféra és ezen belül a motiváció,
érdeklődés és a tanulásban való kitartás.
● A tanulás megszervezése szempontjából lényeges a tanulók előzetes
tudásának ismerete.
● A tanuláshoz szükségesnek tartott idő individuálisan és differenciáltan
mérlegelendő.
● A tanulási eredmények visszajelzése és állandó megerősítése fontos szerepet
játszik a tanulás megszerzésében, de különösen a tanulás szabályozásában és
értékelésében.
Módszere:
- egyéni, csoportos beszélgetések a tanulók, tanulási szokásairól
- a tanulás belső és külső feltételeiről
- az iskolai és otthoni tanulás körülményeiről
- az ismeretelsajátítás állomásairól.
Értékelés évente kétszer:
- év elején egy helyzetelemzést és a feladatok kijelölését szolgáló teszttel
- év végén újabb, az eredményt megerősítő teszttel.
Korábbi években IMIP-ben szabályozott: Tanulás iránti attitűd;
Tanulási stílus vizsgálata.
8.2. AZ ISKOLÁBAN A NEVELÉSI ÉS OTKATÁSI
MEGVALÓSÍTÁSÁT AZ ALÁBBI TANÍTÁSI ÓRÁN
TEVÉKENYSÉGEK SEGÍTIK:
8.2.1 . Hagyományőrző tevékenységeink:
Kötődnek:
névadónkhoz,
kivételes alkalmakhoz,
évfordulókhoz,
jeles napokhoz .
iskolai eseményekhez,
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Hagyományos rendezvényeink tanévenként:
- Ünnepélyes tanévnyitó – az első osztályosok és a nemesbikki 5.
osztályos tanulók fogadása
- Szeptember 30.
- bekapcsolódunk a Magyar Diáksport Napja
országos akcióba.
- Október
- őszi kirándulás
- Október 6.
- megemlékezünk az aradi vértanúkról
- Október 23.
- ünnepi műsorral köszöntjük a Magyar
Köztársaság napját
- November
- egészségnevelési hetek, fogászati vetélkedő
- településünk időseinek köszöntése
- Igény szerint szülő, tanár közös
színházlátogatás
- December – Mikulás – klubdélutánok;
- December 3.hete
- Adventi rendezvénysorozat -karácsonyi
műsor
- Január
- Móra Napok, nyílt nap a Telephelyen
- Január 22.
- a Magyar kultúra napja
- Február 2-3.hete
- álarcos farsangi karnevállal búcsúztatjuk a
telet
- Március 15.
- 1848/49-es forradalom és szabadságharc,
valamint
háborús
hősi
halottainkra
emlékezünk iskolai és községi ünnepségeken.
- Március 22.
- Víz világnapja - témanap
- Április
-Húsvétváró rendezvények - bekapcsolódunk a
„Tisztítsuk meg a Földet” országos akcióba
-Május 1.hete
Az
édesanyák
köszöntése
osztályközösségekben, 6. osztálytól igény
szerint
- Május 8-9.
- A Béke jelentőségének méltatása
- Május 2.hete
- Madarak és fák napja a nyolcadikosok
emlékfát ültetnek; témanap
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- Szülő, tanár, gyermek közös túra (igény
szerint)
- Május vége
- Gyermeknapi színes egész napos program
- Május 21.
- Megemlékezés a Holocaust áldozatairól.
- Május
- Móra est Móra F. Tagiskolában
- Június második hete - Tavaszi tanulmányi kirándulás - diáknapok:
fordított nap - Névadónk tiszteletére és
emlékére rendezett Zrínyi-nap
- Június 3. hete
- ünnepélyes tanévzáró
- búcsúzó nyolcadikosaink ballagása
- a Zrínyi-pályázatok díjainak átadása
- egyéb tanulói eredmények méltatása
Ünnepi egyenruhánk székhelyen: sötét alj fehér ing iskolai embléma
Telephelyen:
Ünnepi öltözet a lányoknak az iskolai ünnepélyeken
 fehér blúz
 fekete szoknya
 sál
Ünnepi öltözet a fiúknak az iskolai ünnepélyeken
sötét nadrág
fehér ing
nyakkendő
Viselése: a diáktanács és a nevelőtestület egyeztetése alapján,
évente meghatározott események alkalmával.
8.2.2 Tanítási órán kívüli tevékenységek:
A nevelő-oktató munka szerves része a tanórán kívüli, egyéb foglalkozás. A
köznevelési törvény értelmében a kötelező tanórai foglalkozásokon túl az iskola
napközis ill. tanulószobai, valamint iskolai sportköri foglakozásokat,
szakköröket, képességfejlesztő, szabadon választható tanórán kívüli egyéb
foglalkozásokat szervez.
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A foglalkozásokat a tanulói igények ismeretében, a szülők beleegyezésével
szervezzük. A felmérést a törvénynek megfelelően, az előző tanév végén kell
elvégezni. A foglalkozások kínálatánál figyelembe kell venni a mindenkori:
- rendelkezésre álló szakemberek körét – anyagi lehetőségeket - tanulói igényt,
leterheltséget, tanulói összetételt
A foglalkozások színterei:
a) Diákönkormányzat A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi
formái és a közösen átélt kirándulások, túrák, napközis szabadfoglalkozások
érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területe. A tanulók és a
tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai
diákönkormányzat munkáját 3-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák
önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola
igazgatója által megbízott nevelő segíti.
b) Napközi A feladatok meghatározása a csoportok összetételének, sajátosságainak,
a szülők igényeinek figyelembe vételével történik. Igények felmérése, felmentések
kérelme, előző tanév végén történik Cél: A tanulási és a szabadidő hasznos, kulturált
eltöltése, feltételeinek megteremtése. A hátrányos helyzetű tanulók szüleit
ösztönözni kell a napközi otthon szolgáltatásainak igénybevételére. Indokolt esetben
a szülő az intézményvezetőtől kérvényezheti a tanuló kimaradását a napközi
ellátásból.
HHH tanulók felvétele nem tagadható meg.
c) Tanulószoba Azoknak az 5-8. osztályos tanulóknak, akiknek a tanulmányi
eredménye, tantárgyi hiányosságai szükségessé teszik a tanulószobai foglalkozást. A
foglalkozásokon a tanórai felkészülés szaktanári segítséggel történik, ahol a helyes
tanulási technikai elsajátítása mellett az egyéni felzárkóztatás is célunk.
d) Szakkörök A tehetséggondozás egyik formájaként biztosítja a tanulók érdeklődési
körének megfelelő foglalkoztatását. Szakköreinket a mindenkori igények
figyelembevételével, személyi és anyagi feltételeink függvényében működtetjük.
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e) Gyógytestnevelés Kiemelt feladatunk a prevenció és a fejlesztés szakorvos által
javasolt diákjaink részére gyógytestnevelő vezetésével.

f) Fejlesztő pedagógiai foglalkozás Óvodás és kisiskolás korban a meglévő
hátrányok leküzdése érdekében fejlesztő pedagógus foglalkozik a szakemberek által
kiszűrt gyermekekkel. Beilleszkedési és tanulási nehézség kompenzálására ill.
részképesség hiányosságok korrekcióját teljes iskolai szinten 1-8 évfolyamon
végezzük.

g) Tanulmányi- és sportversenyek A sikerélményhez juttatás és megmérettetés
területei, melyekkel főként iskolánk arculatának megfelelő színterein mind szélesebb
körben kívánunk élni.
- szaktárgyi pályázatok (Zrínyi-díj, Alapítványi-különdíj) feladatmegoldó, levelező versenyek, házi versenyek - körzeti, megyei
– szaktárgyi versenyek - területi, körzeti, megyei sportversenyek polgárvédelmi, tűzoltó, egészségnevelési, közlekedési versenyek
h) Erdei iskola A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű
módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai
foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az
erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük. Pályázati lehetőségek kihasználására törekszünk.
i) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás,
színházlátogatás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a
követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben,
illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való
részvétel – ha költségekkel is jár –önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek
kell fedezniük.
j) Lázár Ervin Program szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az
1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri
alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások,
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komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei
látogatásának élményét. Célja, hogy elősegítse a diákok életkori sajátosságaiknak
megfelelő, tanulmányikhoz kapcsolódó, az oktatási-nevelési célokkal összhangban
lévő művészeti élményben részesedését; megalapozza a felnövekvő generációk
felnőttkori színház-, illetve kulturálisintézmény- látogatási szokását; erősítse a fiatal
generációk nemzeti identitástudatát;

A tartalmi munkát segítő rendezvények:
Évfolyamonként szervezett:
- színházlátogatások
- - múzeumlátogatások
- - üzemlátogatások
- - természetismereti túrák
- - kerékpártúra, gyalogtúra
- - tanulmányi kirándulások
- - erdei iskola
A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások:
- konzultáció, tanulási problémákról
- kötetlen tárgyú konzultáció tanárral
- felkészítés tanulmányi versenyre
- felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyekre
- szakkör, önképzőkör, diákkör
- könyvtár, számítógép, nyelvi labor, tornaterem, sportpálya használata tanári
felügyelettel
- speciális tanácsadások (pályaválasztási, egészségügyi stb).
- az intézmény és az otthon közti közlekedésben nyújtott segítség (autóbusz)
- kirándulások, táborok, túrák, úszótanfolyamok, színház-, múzeum- és
gyárlátogatások, klubdélutánok
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Szociális szolgáltatások
- reggeli, délutáni ügyelet
- étkeztetés
- tankönyvtámogatás
- tanulást támogató ösztöndíj pályázati forrásból
– alapítványi segélyezés, önkormányzati segélyezés
- egészségügyi szűrővizsgálat (fogorvos, háziorvos, védőnő)
- nevelési tanácsadó (indokolt esetben nevelői kíséret)
- gyermekvédelmi felelőstől, iskolai szociális segítőtől segítségkérés

9. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
9.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:
Szociálisan hátrányos helyzetűnek tekintjük azokat, akik:
- a család mikrokörnyezetéből adódóan hátrányos helyzetű,
- a család házon kívüli környezete miatt hátrányos helyzetű,
- az iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetű,
- csonka családban felnövő gyermekek,
- munkanélküli szülők gyermekei.
- gyermekvédelmi kedvezményben részesül - alapfokú vagy annál
alacsonyabb iskolai végzettségű szülők; GYVK.
- védelembe vett gyermek, (halmozottan hátrányos helyzetű)
A pedagógusoknak mindenekelőtt a család, a szülők meggyőzését, nevelőmunkába
történő bevonását kell megoldania.
Ennek leghatékonyabb eszköze a szülőkkel való rendszeres találkozás, beszélgetés,
kapcsolatteremtés:
● szoros kapcsolat a helyi óvodai intézménnyel, nevelési tanácsadóval, és
gyermekjóléti szolgálattal, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató és Családsegítő
központ irányítása alatt álló iskolai szociális segítővel
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egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
● egyéni fejlesztési terv szerint végzett egyéni kiscsoportos fejlesztés
● integrált nevelés,
● a napközi otthon,
● a tanulószoba,
● a felzárkóztató, képesség kibontakoztató foglalkozások
● a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai,
● a családlátogatások,
● a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.
Ezen programok célja, segíteni az érintett tanulók:
- beilleszkedését az iskolai környezetbe,
- ismeretelsajátítását,
- egyéni ütemű fejlődését.
Logopédia:
Az utóbbi évek tapasztalata szerint egyre nő az óvodás-kisiskolás gyerekek körében
a beszédhibával küzdők száma.
Szükségesnek tartjuk helybeni logopédiai foglalkoztatást. A pedagógiai
szakszolgálat ez irányú támogató segítsége, a korai szűrés, tanácsadás a fejlesztés
terén elengedhetetlen.
● az

9.2 A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek
Cél: Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása, a tehetséges tanulók
gondozása, a gyengék felzárkóztatása.
Tanítási órákon:
- A nevelők előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó
munkaformákat, így elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél a tanulók
önálló és csoportos munkájára támaszkodnak, alternatív pedagógiai
módszereket alkalmaznak.
Nem kötelező tanítási órákon:
- a 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére
felzárkóztató, ill. képességfejlesztő foglalkozások.
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- 1-7. évfolyamon készségtárgyi és szaktárgyi felzárkóztató, illetve
képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök
Tanulást támogató ösztöndíjak
- Tehetséges, tanulni vágyó, de nehéz körülmények között élő tanulóink
számára tanulást támogató ösztöndíjak megpályázása, mentorálás a részvételben.
Helyi mentori rendszer működtetés, lehetőség szerint. Pl.: Útravaló Program ...
A foglalkozások színterei:
- iskolai sportkör
- szakkörök
- versenyek, vetélkedők
- erdei iskola
- iskolai könyvtár
- szabadidős foglalkozások
Művészeti nevelés- tehetséggondozás:
A tehetség kialakulásának, gondozásának legoptimálisabb időszaka a 3-18 életév,
tehát az óvodás és iskoláskor.
Az iskolákban folytatott tehetséggondozás számos problémát vet fel: A közoktatás
tantárgyi szemléletű tartalmi tevékenysége, főleg az intellektuális képességek
fejlesztésére alkalmas tevékenységrendszere nem nyújtja azt a széles skálát, mely a
tehetséggondozásban elengedhetetlen.
E szemléletből eredően az iskolában eddig csak azt tekintették tehetségnek, aki az
ismeretszerzésben és gondolkodásban nyújtott különleges teljesítményt. A
motorikus és szociális tehetségek felismerése, gondozása nem megoldott. Színes,
sokoldalú, tanórán kívüli foglalkozások beiktatásával lehet az oktatás – nevelés
motivációját növelni. Tehát széleskörű kínálat a tehetségek széles skáláját képes
átfogni, fejleszteni. Az egyhangú intellektuális iskolai életet érdekesebbé teheti a
tanulók számára.
Az iskola legelső és legfontosabb feladata a tanulók különleges képességének
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felismerése.
Ennek lehetőségei, fokozatai:
1. Az óvoda a maga változatos fejlesztő tevékenységével képes a gyermek
figyelemreméltó adottságait felfedezni.
2. Az osztályfőnököknek tudatosan és folyamatosan oda kell figyelnie a tanulók
szabadidős elfoglaltságaira, érdeklődési körére.
3. 1-8 osztályig egy-egy évfolyamon szervezett szakkörök biztosítanak
sokirányú, érdekes, alapozó művészeti és kézműves foglalkozást, melynek során
a tanulók maguk is felismerhetik képességeiket, a velük foglalkozó tanárok pedig
felfedezhetik tanítványaik különleges adottságait.
4. Székhely és telephelyen egyaránt 2005-től Karakter Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény végez társastánc, néptánc oktatást.
5. A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola telephelyeként zeneoktatás is biztosított.
Program, folyamatterv:
1-2 osztály:
- Évente 5-5 népi játék megtanulása, játékórák év elején.
- Gyermekdalok tanulása.
- Egyszerű ritmushangszerek használata.
- Bábkészítés, bábozás (saját készítésű papír-, fakanálbábok).
- Kézműves munkák: agyagozás, papírhajtogatás, ajándékkészítés egyszerű
díszek készítése (anyák napja, karácsony, húsvét, névnap, születésnap).
- Logikai fejlesztő foglalkozások
3-4. osztály:
- Játék

és dalismeret bővítése, ritmushangszerek használata

- Ismerkedés

a természetes formákkal (díszítő elemként való felhasználása).

- Termésbábok

készítése.

- Bábjátékok.
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- Negyedik

osztályban kesztyűbábok varrása.

- Kézműves
- Kötés,

munkák: agyagozás, origami, díszdobozok papírból, ajándékkészítés.

horgolás, babaruha varrás, fonás, szövés alapelemei

- Logikai

fejlesztő foglalkozások

5-6. osztály:
- Idegen nyelvi fejlesztő foglalkozás
- Színjátszó-kör (forgatókönyvírás, jelmez- és díszlettervezés, előadás)
- Népművészet, népi hagyomány, népi díszítőművészet
- Grafika és festészet- képzőművészkör
- Barkács szakkör (ismerkedés szakmákkal, famegmunkálás – fafestés,
díszdoboz, faragás, építészet – népi lakóházak) - Informatika szakkör Logikai fejlesztő foglalkozások
7-8. osztály:
- Színjátszókör (forgatókönyvírás, jelmez- és díszlettervezés)
- Idegen nyelvi fejlesztő foglalkozás
- Gyöngyfűzés - makramékészítés, horgolás, szövés
- Grafika és festészeti kör – képzőművész kör
- Műszaki, természettudományi szakkör (ismerkedés egyszerű, mindennap
használatos eszközök működésével, szerelésével)
- Informatika szakkör
E terv, egy folyamatterv. Korosztályokhoz, érdeklődési körökhöz tervezett
választék, kínálat, amely mindenkor személyi és tárgyi adottságtól, valamint
igénytől függő, de a folyamatos fejlesztéshez igazodó. Minden tanuló számára
ingyenes. A művészeti iskolák által nyújtott szolgáltatások fejében térítési díjat fizet
a szülő igénye és választásának megfelelően (törvényi előírás).
Célunk: ● Tanítványaink megismerhessék kulturális örökségünk jellemző
sajátosságait.
● Sokszínű manuális foglalkozássorozat keretében elsajátíthassák a
kézművesség alapfogásait.
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● Képessé váljanak környezetük esztétikus formálására.
● Fejlesszük az élményekből fakadó éneklési kultúrát, az együtt éneklést
● Megismerjék tájegységeink, valamint a cigány kisebbség dal és
tánckultúráját.
● Az iskolai zenedélutánok pedig a hétköznapok során a közös feloldódás
felemelő pillanatai legyenek a zene segítségével.
● Az énekes – táncos foglalkozások összetettségüknél fogva elősegítsék
gyermekeink harmonikus testi-testi fejlődését.
Mindezek együttesen erősítsék a tanítványainkban:
● a gyakorlati tapasztalatok, logikus gondolkodás által szerzett ismereteket
● az alkotás örömét
● a zene, a művészet szeretetét
● a szülőföldhöz kötődést
● a nép, az ember, a hagyomány tiszteletét!

9.3. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a
következő tevékenységek révén:
● egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
● napközi otthon
● tanulószoba
● egyéni foglalkozások
● felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozások
● iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek
egyéni vagy csoportos használata
● továbbtanulás irányítása, segítése, szervezett pályaorientáció
● mentor tanári irányítás, lehetőség szerint
9.4. Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:
● a kis létszámú csoportok létrehozása osztályon belül
● az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
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●a

napközi otthon
● a tanulószoba
● az étkeztetés
● a felzárkóztató foglalkozások, képességkibontakoztatás
● az iskolai könyvtár
● a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai
● a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése
● a családlátogatások
● a továbbtanulás irányítása, segítése, pályaorientációs tevékenység
● a tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatás
● az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatások
● szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal
annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb
segítségben részesüljön.
● tanulást támogató ösztöndíjak (Alapítványi források)
● taneszköz biztosítás (anyagi források megléte esetén) tanuláshoz, tanórán való
részvételhez pl. tornafelszerelés.
10.
GYERMEKFELADATAINK

ÉS

IFJÚSÁGVÉDELEMMEL

KAPCSOLATOS

A problémamegelőző gyermekvédelem egyik, első és legfontosabb „jelző
intézménye” az iskola. A gyermekek életük jelentős részét az iskolában töltik. Testi
tünetekben, hangulatban, viselkedésükben történő változás, fejlődésük minden
hibája, zavara megjelenik, először, mint tünet, amit észre kell vennünk, és keresni
kell a mögötte meghúzódó okokat. Ha ez nem történik meg időben, a tünetek
súlyosbodnak és megjelennek az iskolában, mint
● teljesítményzavar
● viselkedészavar
● kapcsolatzavar
Feladatunk:
● Ismerjük fel időben a problémát
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● Keressük az okokat!
● Nyújtsunk segítséget!
● Jelezzük az illetékes szakembereknek! (Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési
Tanácsadó stb).
Céljaink:
● Az óvodai és iskolai gyermekvédelem munkáján keresztül a gyerekek problémáit
minél korábban – felismerjük,
- hatékonyan kezeljük,
- megelőzzük súlyosabbá válásukat.
● A veszélyeztetett gyerekek számának ugrásszerű emelkedését előzzük meg! Ez a
gyermekkori
bűncselekmények
csökkenéséhez
vezethet
(hatékony
gyermekvédelem-professzionális prevenció).
● A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók kiemelt figyelmet kapjanak!
● Az állami gondozott gyermekek és a nevelőszülők közötti kapcsolat figyelemmel
kísérése.
● Többszöri családlátogatás, szemléletformálás,
● Nevelési segítség, illetve tanácsadás, szülők figyelmeztetése.
● A pedagógiai munkánkban kiemelkedő helyen szerepeljen a gyermekvédelem!
● Iskolai igazolatlan hiányzások okának felderítése, számának csökkentése. A
probléma jelzése a megfelelő szervek felé.
Az osztályfőnökök feladata:
● a hiányzások kétirányú jelzése,
● nyilvántartólapok vezetése a veszélyeztetett gyermekekről,
● a különböző statisztikai adatok készítése a gyámhatóság és a GYIVI felé,
● pedagógiai vélemény készítése a rendőrség, bíróság stb. kérésére,
● segélyek kiutalását kérik, kérelem elbírálásában működnek közre,
● szociális támogatások odaítélése során közreműködés, javaslattétel.
Feladatunk, hogy megelőzzük és elhárítsuk, enyhítsük a gyermek egészséges testi és
személyiségfejlődését, gátló tényezőket.
A gyermekvédelmi munka kiindulópontja a felderítés, az okok kezelése:
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Az alapfeltétel, hogy ismerjük:
- gyermek személyiségét,
-családi hátterét,
- környezetét,
- baráti és kortársi kapcsolatait.
Lényeges, hogy a felderített eset, a jelzés időben kerüljön a megfelelő szervezethez.
A késedelmes beavatkozás nagyon súlyos következményekkel jár.
A megoldást segítő személyek, intézmények
Iskolán belül
Iskolán kívül
- osztályfőnökök
- Nevelési Tanácsadó
- igazgató
- Családsegítő Központ
- egészségügyi intézmények (gyermek
ideggondozó)
- Járási kormányhivatal
- Gyermekjóléti szolgálat
- Gyámhatóság
– Rendőrség,
iskolai
szociális
segítő
a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató és
Családsegítő központ irányítása alatt
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Havi rendszerességgel konzultáció, nevelőtestületi munkaértekezleten a
nevelőtestület és gyermekjóléti szolgálat vezetője között.
Az iskolai gyermekvédelmünk célja, hogy az iskolában jelentkező, kezdődő
teljesítmény-, magatartás és kapcsolatzavarokat az intézmény saját
problémamegoldó kapacitásának bővítésével helyben legyen képes kezelni.
11. ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS,
ÉRDEKVÉDELEM FÓRUMAI; AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI
FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTEL RENDJE
Az intézményben pedagógus szakszervezet, (3 fővel közalkalmazotti tanács
működik). Hatáskörét a Kjt. előírásai szerint gyakorolja. Szülői szervezetek: a
szülői munkaközösségek külön – külön Hejőbábán és Nemesbikken,
diákszervezetként a diákönkormányzat tevékenykedik Hejőbábán.
Ezen, testületek gyakorolják az érdekérvényesítéssel, érdekegyeztetéssel
kapcsolatos hatás és jogköröket.
A tanulói érdekérvényesítés fóruma diákönkormányzat, melyet az osztályok
választott gyermekképviselői alkotnak, és diáktanács vezető irányít.
Diákönkormányzatot segítő tanár tartja a kapcsolatot a nevelőtestület és a diákság
között. Havonta, illetve szükség esetén ülésezik.
A szülők szülői munkaközösségekbe szerveződnek. Ennek vezetőségében az
osztályok választott képviselői közül 3-3 személy foglal helyet.
12. SZÜLŐKKEL, TANULÓKKAL, ISKOLA PARTNEREIVEL VALÓ
KAPCSOLATTARTÁS
12.1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális
feladatokról az iskola igazgatója, tagintézmény vezetője a
diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
● Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint
a diákönkormányzat vezetőségének ülésén
● A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat
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vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül
● Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
12.2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a
szaktanárok, tanítók folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten
keresztül írásban) tájékoztatják.
- A tanulók számára készített egyedi kódok segítségével az intézmény a
szülőket az elektronikus naplón keresztül is tájékoztatja.
12.3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik
az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
Az iskola feladata:
- megfelelő színvonalú ismeretanyag elsajátítását tegye lehetővé
- megfelelő színvonalú tanítási órákat szervezzen jól felkészült pedagógusokkal
- szocializációs mintanyújtás
- felügyelet biztosítása (gondoskodás a tanuló testi épségének megóvásáról és
erkölcsi védelméről, titoktartás, adatvédelem)
tájékoztatás a gyermek fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi
előmeneteléről
- a tanuló neveléséhez szükség esetén nevelési segítség nyújtása.
Az iskola elvárásai a szülőkkel szemben
Elvárjuk, hogy elfogadják az iskola nevelési alapelveit, ne neveljenek, ne
tegyenek az iskola ellen, hanem támogassák azt. Az iskolával kapcsolatos
problémáikat az érintettekkel beszéljék meg. Az iskola feladata, hogy jogos
problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse azok mindenki számára
megnyugtató megoldását. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai
munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, telephelyen a
telephelyi munkaközösség vezető és az osztályfőnökök tájékoztatják:
● Az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői
munkaközösség választmányi ülésén vagy az iskolai szintű
szülői értekezleten
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Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői
értekezletein
● Személyes beszélgetések alkalmával.
● Az iskola honlapján
Az iskola elvárja, hogy ezeken a szülők aktívan vegyenek részt.
●

A szülői szervezetek:
● Létrehozásuk nem kötelező, kizárólagosan a szülők döntésén
múlik
● A szülők olyan és annyi közösséget hoznak létre, amelyet és
amennyit szükségesnek és jónak tartanak.
● De ezek közül csak az képviselteti valamennyi szülő érdekét,
amelyiket a szülők több mint 50 %-a választott meg.
● Iskolai szintű szülői választmány: SZMK
- a székhely intézményben és tagintézményekben a telephelyen külön – külön
megválasztva, és működtetve. Célja: Javaslattevő és egyetértési jogot gyakorol.
Az együttműködés formái:
a.) Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek
megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének
érdekében.
b.) Szülői értekezlet
Feladata:
● A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása
● A szülők tájékoztatása:
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól
 a helyi tanterv követelményeiről
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról
 saját
gyermekének
tanulmányi
előmeneteléről,
iskolai
magatartásáról
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről
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 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól,
eredményeiről, problémáiról
● A szülők kérdéseinek, véleményének javaslatainak összegyűjtése és
továbbítása az iskola igazgatósága felé.
c.) Fogadó óra, integrációs fogadóóra
Feladata: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen
keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét
tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges
életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb). Szándék
szorosabb, hatékonyabb együttműködés kialakítására a szülők - nevelők
között.
d.) Írásbeli tájékoztató
Feladata: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy
magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy
osztály szintű programokról. Szülőket érintő anyagi terhek, szülői
hozzájárulás programokon való részvételhez, arról tájékoztatásnyújtás.
Igényfelmérések, elégedettség mérések.
A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai
munkaterv évenként határozza meg. A szülők kérdéseiket, véleményüket,
javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik útján
közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.
13. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA
A vizsgaszabályzat hatálya, célja
13.1 A vizsgaszabályzat célja
Tanulmányok alatti vizsgák eljárásrendjének meghatározása
13.2 A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti
vizsgákra, azaz:
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● osztályozó vizsgákra,
● különbözeti vizsgákra,
● javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
● aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
● akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
● akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
● akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény
igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság
megbízott tagjaira.
13.3. Tanulmányok alatti vizsgák:
● osztályozó vizsga:
-„egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik”
- tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben
kell megszervezni
- a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához akkor
kell tenni ha:
● felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel
alól (magántanuló egyéni tanrend szerint tanuló)
● engedélyezték számára egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget
● 250 (igazolt és igazolatlan) óránál, valamely tantárgy éves
óraszámának 30%-nál többet mulasztott és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozóvizsgát tehet
● különbözeti vizsga: - a tanuló, abban az iskolában tehet, ahol
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tanulmányait folytatni kívánja és adott tantárgyat korábbi iskolájában
nem tanulta.
● javítóvizsga - akkor tehet a vizsgázó, ha tanév végén
– legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot
- ha, osztályozó, beszámoltató vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy engedély nélkül távozik.
13.4. Vizsga időszakok:
Osztályozó, különbözeti vizsga:
- vizsgaidőszakot a vizsgát megelőző három hónapon belül kell kijelölni
- osztályozó vizsga a tanítási év során bármikor szervezhető
Javítóvizsga:
augusztus 15 – 31 –ig terjedő időszakban kijelölendő
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót írásban kell tájékoztatni.
Szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető
13.5. Vizsgabizottság tagjai:
A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató bízza meg.
Legalább három tagból áll:
- vizsgabizottság elnöke
- két olyan pedagógus, aki jogosult az adott tantárgy tanítására
Tanulmányok alatti vizsga független vizsgabizottság előtt is tehető a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI r.-ben meghatározottak szerint.
13.6. Írásbeli, szóbeli vizsga rendje:
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 67§- 71§ meghatározottak szerint.
A vizsgák reggel 8.00 és 17.00 óra között szervezendők.
13.7. Az értékelés rendje
- Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat,
tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával
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megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat
- A szóbeli felelet befejezését követően a vizsgajegyzőkönyvre rávezeti a javasolt
értékelést.
- A vizsgabizottság a vizsga végén értekezletet tart, amely során áttekinti a
vizsgázó tanulókat, a vizsgatárgyak írásbeli szóbeli érdemjegyeit és annak
összegzéseként megállapított osztályzatot. Véleményeltérés esetén szavazást
rendel el a vizsgabizottság elnöke.
A vizsgáról jegyzőkönyv készül.
Jegyzőkönyv, feladatlapok (üres, piszkozat, kidolgozott) irattárban őrzendők. A
jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai, az intézmény igazgatója egyaránt ellátja
kézjegyével.
A tanuló osztályzatát félévi értesítőben (ellenőrző), év végén bizonyítványban kell
feltüntetni, ezáltal az elért eredményről a szülőt tájékoztatni kell.
13.8. A vizsgatárgyak részei és követelményei
2.1 Magyar nyelv és irodalom
2.2. Történelem
2.3. Élő idegen nyelv
2.4. Matematika
2.5 Fizika
2.6 Biológia /környezetismeret/természetismeret/természettudomány
2.7 Kémia
2.8 Földrajz
2.9 Testnevelés
2.10 Ének–zene
2.11 Informatika/digitális kultúra
2.12 Rajz és műalkotások elemzése
2.13 Technika és tervezés
Az osztályozó, különbözeti, javítóvizsgára kötelezett/jelentkezett tanulók esetében
a vizsga /szintfelmérés/ tananyagtartalmát a (NAT, kerettanterv) helyi tanterv
által elvárt követelmény határozza meg.
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14 TANULÓI JOGVISZONY
ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

–

ISKOLAVÁLTÁS,

TANULÓ

14.1 TANULÓI JOGVISZONY – ÁTVÉTEL SZABÁLYOK
14.1.1. A tanulók felvételének elvei: Az iskola beiskolázási körzetéből –
melyet a megyei kormányhivatal határoz meg– minden jelentkező tanköteles
korú tanulót felvesz.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott
naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig töltse be, vagy ha ezt
csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje az első évfolyamra történő
felvételét, valamint rendelkezzen az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséggel. Beiratkozás a székhelyen történik, de a telephely és székhely
intézmény közvetlen vonzás körzetéből is joga van a szülőknek az intézményt
választani. Beiratkozáskor be kell mutatni:
● a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a személyazonosítására
alkalmas személyi azonosítót
● lakcímet igazoló hatósági igazolványt
● gyermek TAJ kártyáját
● a szülő (törvényes képviselő, gondviselő) személyi igazolványát,
lakcímkártyáját
● a gyermek törvényes gondviselőjének személyéről szóló igazolást,
bírósági végzést
● a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt: „Iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás” (ha a gyermek óvodás volt)
● a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét: Iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás” (nem volt óvodás, vagy ha
az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta)
● szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
Felvételről első fokon az iskolaigazgató dönt, elutasítás esetén a fenntartó
hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A tanuló előkészítő jellegű első
osztályba történő felvételéről az óvoda, a nevelési tanácsadó, a szakértői
bizottság és a gyermekorvos véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.
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14.1.2.
AZ
ISKOLAVÁLTÁS,
TANULÓ
ÁTVÉTELÉNEK
SZABÁLYAI A 2-8. osztályba történő felvételnél, átvételnél be kell
mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a személyazonosítására
alkalmas személyi azonosítót
 lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 gyermek TAJ kártyáját
 a szülő (törvényes képviselő, gondviselő) személyi igazolványát,
lakcímkártyáját
 a gyermek törvényes gondviselőjének személyéről szóló igazolást,
bírósági végzést
 az elvégzett évfolyamokat, tanúsító bizonyítványt
 az előző iskola által kiadott „Értesítés iskolaváltoztatásról”.
A 5-8 évfolyamra jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – beiratkozástól számított
két hónapon belül szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból,
amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzései alapján nem tanult.
Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt
követelményeknek nem felelt meg, a vizsgát az adott tantárgyból két
hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból
nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az
előző évfolyamra beiratkozni.
Idegen nyelv esetében az első félév végén szintfelmérő vizsgát köteles tenni,
amennyiben a vizsgán teljesítménye nem megfelelő a második félév végén a
szintfelmérést újra köteles megismételni.
Az iskola felvételi körzetén kívül lakó tanulók felvételéről
● a szülő kérésének
● a tanuló előző tanulmányi eredményeinek, valamint magatartás és
szorgalom érdemjegyeinek
● az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével , az
iskola igazgatója dönt.
70

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017;2020

Ha a felvételi körzeten kívül lakó tanuló az első évfolyamra jelentkezik, vagy
ha a 2-8 évfolyamon tanév végi osztályzatainak átlaga 3,5 alatt van ill.
magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató
döntése előtt kikéri:
- az igazgatóhelyettes
- az alsós vagy felsős osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének
- az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a felvételi körzeten kívül lakó tanuló
előzőleg már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása
vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola
igazgatója e véleménynek figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett
tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkba, vagy jelentkeznie kell a
lakóhelye szerint illetékes iskolában.
Nem alkalmazható azonban-e helyi eljárás a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók kérelme esetén. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi
kérelmét teljesíteni kell. A döntésről és jogorvoslati lehetőségről a szülőt
írásban értesíteni kell.
14.1.3 Felvételi eljárás különös szabályai:
- Ha az általános iskola az összes kérelmet nem tudja teljesíteni, sorsolással dönt
az érintettek között.
- A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.
- A sorsolás részletes szabályai Házirendben rögzítettek
- A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvételi, átvételi kérelmének teljesítése
után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a
tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.
- Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:
● szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
● testvére az adott intézmény tanulója
● munkáltatói igazolás alapján szülejének munkahelye az iskola körzetében
található vagy az iskola a lakóhelyétől egy kilométeren belül található.
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A változásokat (távozás, érkezés) az igazgató helyettes rögzíti a KIR
rendszerben.
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II. HELYI TANTERV – tantárgyi struktúra
1. Óraterv a kerettantervekhez – 1–8. évfolyam

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020
Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát, a jobb oldali rovat a
szabadon tervezhető órákat tartalmazza
Heti óraszám/évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Magyar nyelv és irodalom
7 1 7 1 5 1 5 1 4
4
3
3 1
Matematika
4
4
4 1 4 1 4
4
3
3 1
Történelem
2
2
2
2
Állampolgári ismeretek
1
Hon- és népismeret
1
Etika/hit és erkölcstan
1
1
1
1
1
1
1
1
Környezetismeret
1
1
Természettudomány
2
2
0
0
Kémia
1
2
Fizika
1
2
Biológia
2
1
Földrajz
2
1
Élő idegen nyelv
2
3
3
3
3
Ének-zene
2
2
2
2
2
1
1
1
Vizuális kultúra
2
2
2
1
1
1
1
1
Dráma és színház
1
Technika és tervezés
1
1
1
1
1
1
1
Digitális kultúra
1
1
1
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Kötelező alapóraszám
22
22
22
23
27
26
28
28
Szabadon tervezhető óra
2
2
2
2
1
2
2
2
Összes tervezett óraszám
22 1 22 1 22 2 23 2 27 0 26 1 28 1 28 2
Összesített óraszám
23
23
24
25
27
27
29
30
Maximális órakeret
24
24
24
25
28
28
30
30
Heti óraszám/évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Magyar nyelv és irodalom
7 1 7 1 5 1 5 1 4
4
3
3 1
magyar nyelv 3
3
2
2
2
2
1
1
irodalom 5
5
4
4
2
2
2
2 1

73

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017;2020

2020. évi NAT-ra
életbelépése:
évfolyam
tanév

épülő

Helyi

Tanterv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2020-2021

HT
2020

HT
2003

HT
2003

HT
2003

HT
2020

HT
2003

HT
2003

HT
2003

2021-2022

HT
2020

HT
2020

HT
2003

HT
2003

HT
2020

HT
2020

HT
2003

HT
2003

2022-2023

HT
2020

HT
2020

HT
2020

HT
2003

HT
2020

HT
2020

HT
2020

HT
2003

2023-2024

HT
2020

HT
2020

HT
2020

HT
2020

HT
2020

HT
2020

HT
2020

HT
2020

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Tantárgy megnevezése
Technika és tervezés

Változat
„A” változat

2. ALKALMAZHATÓ
TANKÖNYVEK
KIVÁLASZTÁS ÁNAK ELVEI

ÉS

TANESZKÖZÖK

A NAT, Kerettanterv, és az erre épülő Pedagógiai Program – Helyi Tanterv
követelményeinek megvalósításához szükséges, az elhasználódott eszközök
pótlása, valamint új információhordozók, szemléltetőeszközök beszerzése.
A beszerzések során meghatározó a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. nevelési –
oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzék” tartalma.
A könyvtárfejlesztés a Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározott
gyűjtőkörnek megfelelően történik.
A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei:
1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan
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nyomtatott taneszközöket használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket
hivatalosan
tankönyvvé
nyilvánítottak
és
szerepel
a
hivatalos
tankönyvjegyzékben. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb
eszközökre is szükség van: testnevelés, technika és tervezés, rajz.
2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges
kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol
nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi
tanterve alapján.
3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző
tanév májusában szülői értekezleteken, ill. írásbeli tájékoztató formájában)
tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő
szempontokat veszik figyelembe:
● A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének!
● Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
● A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz
használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen
jobbító esetben vezetünk be.
5. Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be
az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket, a szociálisan hátrányos
helyzetű az iskola tanulói ingyenesen használhatják.
3.
A
NEMZETI
ALAPTANTERVBEN
MEGHATÁROZOTT
PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA
Alapelvek
Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek
Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét
hangsúlyozza. A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák
fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben
történő kreatív alkalmazását. A tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák
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segítik a tanulót a tanulási eredmények által kijelölt ismeretek megszerzésében,
és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében. Lehetőség szerint ki kell
használni a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni
munka adta lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett
felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulást. A
tanulási eredmények elérését segítik elő az olyan differenciáló módszerek, mint a
minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán
hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez illeszkedő,
differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a
fejlesztő, tanulást támogató értékelés. A differenciált tanulásszervezés
jellegzetességeit képviselik az olyan eljárások, mint az egyéni rétegmunka vagy
az adaptált szövegváltozatok felhasználása, melyek kiterjeszthetik és
elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát. A pedagógus a probléma-megoldási és a
jelenségértelmezési folyamatot – a tanuló szükségleteinek megfelelően –
közvetett, illetve közvetlen eszközökkel segíti. A pedagógus az aktív tanulói
tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán kívüli szakemberek
bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek
felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). A pedagógus
együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak
lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok,
témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok
alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak
integrálására. Az iskoláknak tanítási évenként több olyan tanóra megszervezését
ajánlott beilleszteniük a helyi tantervbe, amelyben több tantárgy ismereteinek
integrálását igénylő (multidiszciplináris) téma kerül a középpontba, a tanóra
céljának, tartalmának és megvalósítási módszereinek megjelölésével. A
különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál a
pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a tanulói
sajátosságokhoz való illesztését. A különleges bánásmódot igénylő tanulók
esetében ez az adaptálás lehetővé teszi az egyéni haladási ütem biztosítását,
valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) nevelés, oktatás
során az egyéni módszerek alkalmazását. Az aktív tanulás segítése a tanuló
tehetségének,
különleges
nevelési-oktatási
szükségleteinek
vagy
fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező szakember
támogatásával történik.
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Az eredményes tanulás segítésének elvei
Tanulási környezet A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket
(kiemelten osztálytermeket) lehetőség szerint úgy kell biztosítani, hogy a
különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a berendezések
rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek az osztályba járó
tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, biztonságos és
támogató tanulási környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára.
Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és
digitális eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz),
internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket vehessenek igénybe, valamint
hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak
egyaránt. A tanulók, a pedagógusok, a szülők és a pedagógiai munkát támogató
minden szereplő kapcsolata – a közös célt szem előtt tartva – a kölcsönös
tiszteleten és nyílt párbeszéden alapul.
A tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük
érdekében az igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveit szem
előtt tartva, emberi méltóságuk tiszteletben tartásával, az értékelés személyes
jellegének figyelembevételével szükséges megvalósítani. A tanulók tanulási
tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért ennek
előmozdítása érdekében a pedagógusoknak mindvégig a tevékenységközpontú
tanulásszervezési formákat kívánatos előnyben részesíteniük. A tanulás társas
természetéből adódó előnyök, a differenciált egyéni munka adta lehetőségek
kihasználása, valamint a párban vagy csoportban végzett kutatásalapú, felfedező,
tevékeny és jól szervezett, együttműködő tanulás támogatása szintén hozzájárul a
korszerű tanulási környezet megteremtéséhez. Fontos, hogy a tanulóval szemben
támasztott elvárások egyértelműek legyenek, az azokhoz igazodó mérési
stratégiákkal együtt, és már a tanulási folyamat elején ismertté váljanak. Az
iskolai légkör bizalmi jellege elsődleges feltétele annak, hogy a tanulási
problémákra és a személyes nehézségekre időben fény derüljön. Ennek a
bizalomnak a megteremtése és fenntartása minden intézményvezető és pedagógus
állandó felelőssége. Az aktív tanulási alapelvek szerint szerveződő, több tantárgy,
tanulási terület ismereteinek integrálását igénylő témákat, jelenségeket feldolgozó
tanórák, foglalkozások, témanapok, témahetek, tematikus hetek és projektek
alkalmazása segíti a tanulót a jelenségek megértésében, a problémák komplex
módon történő vizsgálatában.
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Egyénre szabott tanulási lehetőségek Az iskola a tanulók tanulmányi
előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre szabott tanulási lehetőségek
biztosításával tudja a leghatékonyabban támogatni. Fontos alapelv, hogy a
tanulók közti különbözőségeket az iskola a különféle környezeti feltételek és az
egyénenként eltérő idegrendszeri érés, valamint az egyéni képességek
kölcsönhatása eredményének tekintse. E szemlélet gyakorlatban történő
alkalmazásához olyan fejlesztési célokat kell kijelölni, amelyek nemcsak a
tanulótól várnak illeszkedést a tanulási környezethez, hanem a tanulási
környezettől is alkalmazkodást igényelnek a tanuló egyedi jellemzőihez. Ennek
értelmében a képességtartományok mindkét határán − tehetség és fejlődési késés,
fejlődési zavar, esetleg ezek együttes megléte − kihívást jelentő feladatok
megtervezése kívánatos. Különösen fontos, hogy az iskola biztosítsa a tanulás
egyéni lehetőségeit és a személyre szabott nevelés-oktatás során megszerezhető
tanulási tapasztalatokat, enyhítse a hátrányok hatásait, optimális esetben képes
legyen kiküszöbölni azokat. Ezek közül kiemelten fontos a családi és
településszerkezeti hátrányokból eredő, az eltérő kulturális és nyelvi elsajátítási
lehetőségekhez köthető, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókhoz
illeszkedő fejlesztő tevékenység. Minden gyermek, tanuló fejlődésében lényeges
szerepet játszik a pedagógus fejlesztő tevékenysége. Különösen igaz ez a
kiemelkedően kreatív, egy vagy több területen tehetséges, a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a
szakmai besorolásukat tekintve heterogén, az ok-okozati összefüggéseket tekintve
fel nem tárt, ám tanulási-tanítási szempontból kihívást jelentő, beilleszkedési,
tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók fejlesztésének
területén. Ennek a feladatnak az ellátásában felértékelődik a segítő szakterületek
(iskolapszichológia, gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia) szerepe, valamint a
különböző tantárgyakat tanító pedagógusok tudásmegosztásra épülő, egymást
segítő szakmai tevékenysége. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében
a közös felelősségvállalásnak lényeges szerepe van a nevelés sikerességében. Ez
nem csak az együttnevelést megvalósító iskolában tanító pedagógus kizárólagos
felelőssége. A pedagógus a tanulást-tanítást speciális szakmai kompetenciák
alapján segíteni tudó különböző szakemberekkel együtt (például
gyógypedagógus, gyógytestnevelő, iskolapszichológus, szociális munkás,
fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó pedagógus, gyermekvédelmi jelzőrendszer
szakembere) kialakított foglalkozások keretében, valamint a szülők és a tanuló
folyamatos bevonásával, a pedagógiai tevékenység részeként elismert
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konzultációs tevékenységet folytatva végzi pedagógiai munkáját. Előremutató
folyamatként értékelhető a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a több
tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás
keretében valósítja meg, az együttnevelést megvalósító iskolában pedig a tanulót
tanító pedagógus és a gyógypedagógus közösen tervezett tanulási-tanítási
programjára, a közös tanításra, valamint az e tevékenységet követő közös
értékelésre épül. A differenciálás speciális megvalósulása lehet az együttnevelés
során a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése.
A
hátránykompenzáció biztosítása érdekében (SNI, BTMN, HH, HHH) a tanuló
szükségleteihez, képességeihez, készségeihez illeszkedő módszertani eljárások
(eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök, a
gyógypedagógus módszertani iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési terv
készítése és rendszeres ellenőrzése) alkalmazása szükséges a különböző
pedagógiai színtereken. A tanulói szükségletek ismeretében az egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények, valamint az utazó
gyógypedagógiai hálózatok működtetésére kijelölt intézmények és más
szakemberek szolgáltatásainak igénybevételével egészítendő ki a tanulók és
pedagógusok szakmai támogatása. Ez elősegíti az integrációt, illetve ennek
magasabb szintjét, az inklúziót is annak érdekében, hogy a Nat-ban foglalt
nevelési-oktatási alapelvek és célok minden tanuló esetében megvalósulhassanak.
A tehetséges tanulók tekintetében ezek a szempontok kiemelten fontosak
lehetnek, mivel az ő esetükben a tanulási fókuszt és az érdeklődést jellemzően a
megfelelően motiváló feladatokkal lehet fenntartani. A tehetséggondozást
valamennyi nevelési-oktatási szakaszban, minden neveléssel, oktatással
foglalkozó intézménynek alkalmaznia kell, és a pedagógiai programjába
szükséges beillesztenie. A különleges bánásmódot igénylő tanulók integrációja
és hatékony együttnevelése olyan pedagógusokat kíván, akik rendelkeznek az
ehhez szükséges szemléletmóddal és kompetenciákkal. A technológiai fejlődés
nyújtotta lehetőségek alkalmazása sokféle módszertani lehetőséget biztosítva
segíti a tanulás-tanítás folyamatát. A XXI. századi tanulási környezet
nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai tanuláshoz kapcsolódó digitális
technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége, ezért különösen
fontos, hogy a pedagógusok ismerjék és alkalmazzák azokat. Olyan tanulási
folyamatra adnak lehetőséget, amely nemcsak a pedagógus-diák együttműködést,
hanem ennek következtében a hagyományos tanulási folyamatot is jelentősen
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megváltoztathatja, ennek következtében új típusú szerepben jelenik meg a
folyamatban mind a tanuló, mind pedig a pedagógus. Ennek gyakorlati leképezése
azonban csak úgy valósulhat meg hatékonyan, ha ennek az intézmények
pedagógiai gyakorlatában és szemléletmódjában is elfogadott, elismert helye és
szerepe lesz.
Képesség-kibontakoztatás támogatása
A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő
objektív tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus
folyamatosan meggyőződjön a tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget
biztosítson a pedagógiai munka nyomon követésére, és az újratervezésére, a
célok újra definiálására és továbbiak meghatározására, amennyiben ezt a tanulók
fejlődése megkívánja. A tanulást és annak eredményességét befolyásoló
pedagógiai tevékenység során végzett értékelésnek adatokra és tényekre kell
támaszkodnia. Az erre alapozott értékelés segíti a tanulót további tanulási
módszereinek, technikáiknak meghatározásában. Az értékelési folyamatokat
megalapozó tervező munka figyelembe veszi a tanuló előzetes tudását, aktuális
fejlettségi szintjét, egyéni fejlődési lehetőségeit, életkori sajátosságait, az
értékelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását és a pedagógiai célokat.
Ennek érdekében a kiinduló állapot értékelése (diagnosztikus mérés) egy tanítási
óra, tanulási egység, téma vagy program megkezdése előtt végzett adatgyűjtés.
A diagnosztikus értékelés kiterjedhet a tanulók meglévő tartalmi tudására,
aktuális készség- és képességfejlődési szintjére, hozzáállására, viszonyulására.
Az értékelés során figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a
tanulás korábbi és aktuális környezeti tényezőiről rendelkezésre álló
információkat, továbbá a pedagógiai célokat. Az eredmények visszajelzésével a
pedagógus útmutatást tud adni a tanulónak a tanulást várhatóan
leghatékonyabban segítő tanulási módokról. A tanulás folyamatában több
alkalommal, tájékozódó jelleggel végzett információgyűjtés, a fejlesztő, tanulást
segítő értékelés és ennek visszajelzése akkor éri el a kívánt hatást, ha az a tanuló
számára az értékelést követően rövid időn belül megismerhető. A tanulási
folyamat rendszeres értékelése és visszajelzése teszi lehetővé a tanuló
fejlődésének folyamatos nyomon követését. Mindkét értékelési típus (a kiinduló
állapot értékelése és a fejlesztő, segítő támogató értékelés) önfejlesztésre és
kitartásra ösztönzi a tanulót fejlődésének, valamint tudásának gyakori, interaktív
módon történő visszajelzésével. Célja a tanuló erősségeinek és hiányosságainak
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felmérése, valamint az éppen kihívást jelentő célok meghatározása, és ezzel a
nevelési-oktatási gyakorlatnak a célok eléréséhez történő igazítása. Az összegző
értékelés célja annak megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil
ismeretek kialakításának és a készségek elsajátításának szintje milyen mértékben
felel meg a célként kitűzött tanulási eredményeknek. Az összegző értékelés
minősítő jellegű, de lehet részletes szöveges értékelés is, amely rendelkezik a
fejlesztő, tanulástámogató értékelés jellemzőivel. Az első évfolyam végén a
tanuló összegző értékelése szöveges formában történik. Az első nevelési-oktatási
szakasz fő feladatainak megvalósítását leghatékonyabban a fejlesztő, tanulást
támogató értékelés szolgálja, összekapcsolva a diagnosztikus mérésekkel,
amelyek segítik a tanulók hatékony fejlesztését, az aktuális pedagógiai
tevékenység meghatározását, szükség esetén felülvizsgálatát. Az iskolakezdést
követő első félévet minden szempontból bevezető, fejlesztő szakasznak
szükséges tekinteni, ezért a pedagógus ebben az időszakban a szöveges formában
megfogalmazott fejlesztő, tanulást segítő értékeléseket elsősorban szakmailag
megalapozott megfigyeléseire építheti. A szöveges értékelés lehetőséget biztosít
arra, hogy a tanuló és a szülő részére a tantárgyi előrehaladásról és a
kompetenciák fejlődéséről a pedagógus a tapasztalatain és a követő méréseken
alapuló, részletes tájékoztatást nyújtson.
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen
jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.
Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az
iskolai tanulás tevékenységeibe.
A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a
ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének
alapozására törekszünkAz értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
A kreativitás fejlesztésére; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára; a
tanulók egészséges terhelésére, érési folyamatuk követésére, személyre szóló,
fejlesztő értékelésükre törekszünk.
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A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az
iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.
Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási és a
tanulásszervezés folyamat.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
Kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai
tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák,
képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.
A
biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek,
készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az
önálló tanulás és az önművelés alapozásával;
Készségszintre emeljük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.
Önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása; helyes
magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása;
Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű
oktatásával kívánunk hozzájárulni.
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A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető
feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a
már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó
tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a
pályaválasztásra, pályaorientációra.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,
A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása; helyes
magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása;
Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű
oktatásával kívánunk hozzájárulni;
Kreatív, alkotó gondolkodás, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásának
képességének kialakítására törekszünk.

4. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, ÉS A
PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI
A nevelő-oktató munka szerves része a tanórán kívüli, egyéb foglalkozás. A
köznevelési törvény értelmében a kötelező tanórai foglalkozásokon túl az iskola
napközis ill. tanulószobai, valamint iskolai sportköri foglakozásokat, szakköröket,
képességfejlesztő, szabadon választható tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat
szervez.
Beilleszkedési, tanulási, magatartással küzdő tanulók, sajátos nevelési igényű
gyermekek számára egyéni fejlesztő ill. rehabilitációs foglalkozásokat biztosít.
A foglalkozásokat a tanulói igények ismeretében, a szülők beleegyezésével
szervezzük. A felmérést a törvénynek megfelelően, az előző tanév végén kell
elvégezni.
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A foglalkozások kínálatánál figyelembe kell venni a mindenkori:
- rendelkezésre álló órakeretet
- rendelkezésre álló szakemberek körét
- anyagi lehetőségeket
- tanulói igényt, leterheltséget, tanulói összetételt
A foglalkozások színterei:
Diákönkormányzat – közösségi foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozások
kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt kirándulások, túrák, napközis
szabadfoglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló
területe. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában
diákönkormányzat működik.
Napközi 1-4 évfolyamos tanulókból csoportokat szervezünk. /A feltételek
biztosítása esetén az egész napos iskola modelljét szívesen alkalmaznánk./
Igények felmérése előző tanév végén történik Cél: A tanulási és a szabadidő
hasznos, kulturált eltöltése, feltételeinek megteremtése. A hátrányos helyzetű
tanulók szüleit ösztönözzük a napközi otthon szolgáltatásainak igénybevételére.
Tanulószoba 5-8. évfolyamokon szervezünk csoportokat. A foglalkozásokon a
tanórai felkészülés szaktanári segítséggel történik, ahol a helyes tanulási technikai
elsajátítása mellett az egyéni felzárkóztatás, foglalkozás is célunk. Azoknak az 58. osztályos tanulóknak, akiknek a tanulmányi eredménye lehetővé teszi, szülői
kérésre felmentést kaphat a tanulószobai foglalkozásokon való részvétel alól.
Szakkörök A tehetséggondozás egyik formájaként biztosítja a tanulók érdeklődési
körének megfelelő foglalkoztatását. Jellege: idegen nyelv, informatika, magyar,
matematika, természettudományos ismeretek, logikai fejlesztő foglalkozások,
hagyományőrző, manuális jellegű, egészséges életmód, életvezetési
foglalkozások. Szakköreinket a mindenkori igények figyelembevételével,
személyi és anyagi feltételeink függvényében működtetjük.
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Gyógytestnevelés Kiemelt feladatunk a prevenció és a fejlesztés szakorvos által
javasolt diákjaink részére gyógytestnevelő vezetésével.

Fejlesztő pedagógiai, rehabilitációs foglalkozás Iskolás korban a meglévő
részképesség hiányosságok leküzdése érdekében fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus, logopédus foglalkozik a gyermekekkel. Beilleszkedési és
tanulási nehézség kompenzálására ill. részképesség hiányosságok korrekcióját,
SNI tanulók fejlesztését teljes iskolai szinten 1-8 évfolyamon végezzük.
Felzárkóztató, kiscsoportos fejlesztő foglalkozás Tantárgyi tudásbeli
hiányosságok kompenzálására szolgáló foglalkozás, amelyet elsősorban gyenge
tanulmányi eredményű, évfolyamismétlő gyermekek számára szervezünk.
Tömegsport foglalkozás; ISK Valamennyi évfolyamon lehetővé tesszük a tanulók
számára a tanórán kívüli sportolás lehetőségét is. Az életkori sajátosságok
figyelembe vételével a testnevelő tanár határozza meg – szem előtt tartva a NAT
követelményeit, a foglalkozások tematikáját.
Erdei iskola A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű
módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai
foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az
erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes. Megvalósítása csak a
források (fenntartó, pályázat) biztosítása esetén történik.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás,
színházlátogatás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a
követelmények
teljesítését
szolgálják
a
különféle
közművelődési
intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e
foglalkozásokon való részvétel – ha költségekkel is jár –önkéntes. A felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. Törekszünk pályázati támogatás révén a
megvalósításra.
A tartalmi munkát segítő foglalkozások:
Évfolyamonként szervezett:
- színházlátogatások
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- múzeumlátogatások
- üzemlátogatások
- természetismereti

túrák
- kerékpártúra, gyalogtúra
- tanulmányi kirándulások
- erdei iskola
A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások:
- konzultáció, tanulási problémákról
- kötetlen tárgyú konzultáció tanárral
- felkészítés tanulmányi versenyre
- felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyekre
- szakkör, önképzőkör, diákkör
- könyvtár, számítógép, nyelvi labor, tornaterem, sportpálya használata
tanári felügyelettel
- speciális tanácsadások (pályaválasztási, egészségügyi stb).
- kirándulások, táborok, túrák, úszótanfolyamok, színház-, múzeum- és
gyárlátogatások, klubdélutánok
5. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS
Testnevelés órákat a tornateremben, jó idő estén a sportudvaron tartjuk. Az iskola
tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
● Minden évfolyamon
- heti öt testnevelés óra
- szabadon választható délutáni tömegsport, ISK
● A napközi otthonban és a tanulószobán a játékos, egészségfejlesztő
testmozgás.
Iskolánk udvari játékeszközei, a tanulók közösségi tereiben elhelyezett
sporteszközök mindennapi használatának lehetősége szintén motiváló
diákjaink számára.
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6. CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK
SZERVEZÉSI ELVEI
Iskolánkban lehetőség szerint csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az
informatikát és technika tantárgyat. Esetenként a nagy létszámú, magas
létszámú BTM –es, SNI tanulót számláló osztályokban magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, kémia és fizika tantárgyak esetében is
csoportbontást alkalmazunk. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük,
több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának
megalapozására.
A választható tantárgyak/foglalkozások esetében diákjainknak lehetőséget
adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat
folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség
által megjelölt pedagógust a foglalkozás vezetésére.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul
veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés
tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A
foglalkozásokon való részvétel egész évben kötelező.

7. KÖVETELMÉNYRENDSZER,
8.1.KÖVETELMÉNYRENDSZERÜNK Tanulókkal, a nevelőtestülettel
szemben és az iskola speciális területein támasztott követelményeket az
iskola és telephelye Házirendje tartalmazza.
A tanulókkal szemben támasztott követelmények
● A tanulók első számú kötelessége a tanulás, ebben a
tevékenységben törekedjenek az igényességre és az egyre magasabb
szintű önállóságra.
● Tartsák be a Házirend magatartás, szorgalom és
viselkedéskultúrával
kapcsolatos
kívánalmakat!
Viselkedéskultúrájukat az erkölcs normái jellemezzék! (Egymás
megbecsülése a felnőttek iránti tisztelet, udvariasság, a durvaságtól,
trágárságtól mentes beszéd- és társas kapcsolat stb).
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● Öltözködésükben legyenek mértéktartóak. Ezen kívánalmak
betartásáért az osztályfőnökök, az iskola minden pedagógusa, és
végső soron maguk a tanulók is felelősek, így válhatnak az előírások
szokássá, meggyőződéssé, és a legideálisabb esetben magatartássá.
A nevelőtestület számára támasztott követelmények
 Legyenek jártasak a tudományokban és a nevelés művészetében,
igyekezzenek
minél
több
értéket
közvetíteni,
egységes
követelményrendszert kialakítani!
 Munkájukban legyenek igényesek, pontosak és fegyelmezettek, az SZMSZ
- ben foglaltakat tartsák be!
 Nevelő munkájában gyermek-centrikusság, tolerancia, egyéni bánásmód
tükröződjék! Okosan szeressék tanítványaikat!
 Működjenek
együtt a szülőkkel és az intézmény egész
kapcsolatrendszerével! Igyekezzenek jó közösséggé válni!
 Tartsák be a Pedagógus Etikai Kódex szabályait, az intézmény etikai
kódexét.
A napközis és tanulószobás tevékenységgel szemben támasztott követelmények:
 Egyre önállóbb tanulmányi munka,
 A munkarend betartása, betartatása,
 A gyermekek életkori sajátosságainak elsődleges figyelembe vétele a
munkarend kialakításában
 A napközis, tanulószobás nevelők és az osztálytanítók, szaktanárok
szoros munkakapcsolatának kialakítása,
 Játékos egészségfejlesztő testmozgás biztosítása
8.2. A magasabb évfolyamra való lépés feltételei:
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába 2. évfolyamtól akkor léphet, ha
az előírt tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon minden
tantárgyból teljesítette a tantervi minimumot.
● A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi
munkája, (első évfolyam félévkor, évvégén és második évfolyamon
félévekor) szöveges értékelése ill. érdemjegyei (2. évfolyam második félévét
követően, év végén és magasabb évfolyamon félévkor és évvégén), alapján
88

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017;2020

bírálják el.
● 2-8 évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot
kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
● Ha a tanuló a 2-8 tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez
„elégtelen” minősítést a következő tanévet megelőző augusztus hónapban
javítóvizsgát tehet.
● Ha a tanuló 2-8 évfolyamon a tanév végén három négy vagy több
tantárgyból szerez „elégtelen” minősítést, az évfolyam megismétlésével
folytathatja tanulmányait.
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat
megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
● az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel
alól
● vagy az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a
tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse.
● egy tanítási évben 250 óránál (igazolt és igazolatlan összesen) többet
mulasztott, ill. ha egy tárgyból hiányzása meghaladja a tantárgyra előírt évi
óraszám 30 %-át és emiatt teljesítménye nem értékelhető.
● magántanulói jogviszonnyal rendelkezik

8.3. A tanulmányi munka, magatartás és szorgalom ellenőrzése, értékelése:
beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A pedagógiai munka fontos eleme, visszacsatolás a teljesítményekről. A kiskorú
tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. Cél: A tanulók
minősítése, visszajelzés a tanárnak, a szülőknek, a tanulók tudásáról,
hiányosságáról.
A számonkérés formái:
1. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak
jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy
gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben
tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
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2. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret
természettudomány tantárgyakból az első-negyedik évfolyamon a tanév végén a
tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is
tanúbizonyságot tesznek.
3. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv
(a 4-8. évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret,
természettudomány, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél:
● a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban
is ellenőrizhetik;
● az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő
követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.
4. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek
érdekében egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró
dolgozaton kívül – lehetőleg csak egyszer kerüljön sor írásbeli számonkérésre, de
minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban:
● az ének-zene, a rajz, a digitális technika, a technika és tervezés
tantárgyból
félévente,
valamilyen
gyakorlati
tevékenységgel
összekapcsolva, /felső tagozat/
● a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.
(A testnevelés követelményeinek elsajátítását főként gyakorlati tevékenység
révén ellenőrizzük.)
5. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan
viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban
figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e
vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.
6. A diagnosztizáló, formatív, szummatív értékelés egészséges arányára kell
törekedni.
♦ Szóbeli számonkérés-értékelés:
● Szóbeli ellenőrzés, felelet
● Órai aktivitás értékelése
● Kiselőadás jutalmazása
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● Gyűjtőmunka értékelése, minősítése ♦
Írásbeli számonkérés- értékelés:
● írásbeli felelet- röpdolgozat
● év eleji, év végi, év - közbeni dolgozatok
● tantárgyteszt – feladatlapok
● írásbeli gyűjtőmunka értékelése
● témazáró dolgozatok ♦ Gyakorlati feladatmegoldó
teljesítmény mérése:
● Manuális feladat értékelése, projektmunka
A pedagógus feladata:
● Tanév elején ismerteti a tanulóval a tantárgy követelményrendszerét,
● A tantárgyi követelményrendszer egységes értelmezése,
● Folyamatos ellenőrzés és önellenőrzés alkalmainak biztosítása,
● Objektív, segítő szándékú és nevelő hatású, fejlesztő értékelés,
● Rendszeres és folyamatos ellenőrzés, osztályzás, értékelés,
● Szóbeliség, írásbeliség helyes aránya.
● A tanulócsoport eredményének viszonyítása az előző tanév végi felmérések
eredményeihez,
● Következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára,
● A követelmény teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további
gyakorlás témáinak kijelölése,
● A tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz, a
tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének
minősítése
érdemjeggyel.
Tantárgyanként,
műveltségi
területenként,
életkoronként a számonkérés módjai külön meghatározandó a helyi tantervben.

8.4. Tantárgyi értékelés
Értékelés alsó tagozatban
Az értékelés célja:
♦ tájékoztatást adjon a gyermek egész személyiségének fejlődéséről.
♦ mutassa meg, hogy a gyermek önmagához képest milyen mértékben
fejlődött
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♦ számoljon be a pillanatnyi fejlődési állapotáról.
Az értékelés feladata:
♦ viszonyítás a pedagógiai célokhoz, milyen mértékű az elsajátítás
♦ viszonyítás a követelményekhez, elérte- e a kitűzött célokat
♦ viszonyítás a tanuló korábbi teljesítményéhez, a fejlődés mértékének jelzése
Az értékelés funkciója:
♦ visszacsatolás a tanulási folyamatról
♦ tájékoztatás mind a tanuló, mind a szülő felé
1. évfolyamon
Az értékelés kizárólag szövegesen történik. Kivéve a magatartás és szorgalom
értékelését, amely az értesítőben a törvényben előírt érdemjegyekkel történik. Az
időszakos szöveges értékelés azonban szintén tartalmaz magatartás és szorgalom
értékelést. Ennek segítségével árnyaltabban lehet a szülőt tájékoztatni a
kisgyermek fejlődéséről. Az értékelési folyamat történhet szóban és írásban.
● fejlesztő (formatív, alakító értékelés negyedévente)
● minősítő (kommutatív, összegző értékelés év végén)
Szóbeli értékelés
⋅ lehet a megerősítés, dicséret a tanítási óra, vagy tanítási nap végén, amely
értékeli a tanuló tanuláshoz való viszonyát, önállóságát, feladattudatát.
⋅ Szóbeli ellenőrzés egy adott feladat megoldása után
Írásbeli értékelés
● Heti rendszerességgel a tanuló, adott tantárgyhoz tartozó munkafüzeteiben,
füzeteiben. A szöveges értékelés rövid terjedelemben tájékoztatást nyújt a
tanuló számára önmagához képest nyújtott fejlődéséről. Az értékelés helyének
és szövegének megválasztása mindenkor a pedagógus kompetenciája.
Háromhavonta a mellékletben rögzített formában, a tanuló képességeiről ill.
egy-egy tárgyban elért fejlődéséről a szülő tájékoztatása. A lapon az előre
meghatározott formai keretek mellett lehetőséget kell biztosítani a
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pedagógusnak egyénre szabott értékelésre is.
● Félévkor és év végén a tájékoztató füzetben a köznevelési törvény által előírt
„a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, ill. felzárkóztatásra szorul”
minősítés mellett a munkaközösség által összeállított értékelőlapontantárgyanként kell értékelni a tanuló teljesítményét, ill. képességeinek
fejlődését. A lapon az előre meghatározott formai keretek mellett lehetőséget
kell biztosítani a pedagógusnak egyénre szabott értékelésre is.
● A KRÉTA Elektronikus ellenőrzője a szülőknek és tanulóknak nyújt
segítséget a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban.
2. évfolyam félévének végéig
●A köznevelési törvény előírása szerint ezen az évfolyamon a tanulók
előrehaladását félévkor szövegesen kell értékelni. A nevelőtestület döntése
alapján azonban továbbra is alkalmazzuk az egytől ötig terjedő érdemjegyeket.
Ezek azonban csak a tanuló napi teljesítményét értékelik.
●A magatartás és szorgalom értékelése a félévi és év végi értesítőben a
törvényben előírt érdemjegyekkel történik. Az időszakos szöveges értékelés
azonban szintén tartalmaz magatartás és szorgalom értékelést. Ennek
segítségével árnyaltabban lehet a szülőt tájékoztatni a gyermek fejlődéséről.
Szóbeli értékelés
● lehet a megerősítés, dicséret, amely értékeli a tanuló tanuláshoz való
viszonyát, önállóságát, feladattudatát, munkaszervezését, önállóságát..
● Szóbeli számonkérés - érdemjeggyel való értékelés:
 szóbeli felelet
 kiselőadás jutalmazása
 gyűjtőmunka értékelése, minősítése
Írásbeli értékelés
● Kétheti rendszerességgel a tanuló, adott tantárgyhoz tartozó
munkafüzeteiben, füzeteiben. A szöveges értékelés rövid terjedelemben
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tájékoztatást nyújt a tanuló számára önmagához és társaihoz képest nyújtott
fejlődéséről.
Az értékelés helyének és szövegének megválasztása mindenkor a pedagógus
kompetenciája.
Első negyedévben és félévkor a mellékletben rögzített formában, a tanuló
képességeiről ill. egy-egy tárgyban elért fejlődéséről a szülő tájékoztatása. A
lapon, az előre meghatározott formai keretek mellett, lehetőséget kell
biztosítani a pedagógusnak egyénre szabott értékelésre is.
● Alkalomszerű, írásbeli szöveges értékelés diagnosztikus és formatív mérések
után, amelyben tájékoztat az elért készségekről és képességekről, ill. a feltárt
hiányosságokról
● Írásbeli számonkérés – érdemjeggyel való értékelés:
 Írásbeli felelet
 Szummatív mérések után
 Tantárgyteszt – feladatlapok
 Írásbeli gyűjtőmunka értékelése
 Az érdemjeggyel történő értékelést kiegészítheti a pedagógus néhány
soros szöveges értékeléssel, teljesítmény százalék meghatározással is,
amelyben szintén tájékoztat az elért készségekről és képességekről, ill.
a feltárt hiányosságokról.
● Félévkor az ellenőrző füzetben a köznevelési törvény által előírt „a tanuló
kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, ill. felzárkóztatásra szorul” minősítés
mellett a munkaközösség által összeállított értékelőlapon- tantárgyanként kell
értékelni a tanuló teljesítményét, ill. képességeinek fejlődését. A lapon az előre
meghatározott formai keretek mellett lehetőséget kell biztosítani a
pedagógusnak egyénre szabott értékelésre is.
1. évfolyamon és 2. évfolyam félévkor a készségfejlesztő tárgyak – úgymint rajz,
technika és tervezés, testnevelés, ének- értékelése csak szöveges formában
történhet.
Az értékelés összeállításának szakmai szempontjai:
1.legyen tekintettel a tanulói fejlettségre, stratégiára, stílusra, motiváltságra
2. tartalmazza az eszköztudásra vonatkozó minősítést, javaslatot
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3. utaljon az önismeret jellemzőire
4. utaljon az együttműködés készségének fejlettségére, a fejlesztési feladatokra.
Az értékelés tartalmazza:
Milyen eredményeket ért el önmagához képest és a tantervhez képest
Feltárja a képességek – készségek fejlődését
Tájékoztat a tanulónak a tantárgyhoz való viszonyáról
Bemutatja a tanuló fejlettségét a szociális kapcsolatok, együttműködés,
vitakészség területén
Milyen a feladatvégzése a különböző feladathelyzetben:
●
Önállósság
●
Önellenőrzés ● Feladattudat
●
Munkamegosztás
●
Munkaszervezés
Az értékelőlapok konkrét formáját a melléklet tartalmazza (1.sz. mell.). Az
alkalmazott értékelőlapok elemzése, esetleges korrigálása évenkénti feladata a
nevelőtestületnek.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:
● Az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges
értékelést alkalmazunk. Magyar, matematika, környezetismeret
tantárgyból százalékos teljesítmény meghatározást is alkalmazunk.
● Második évfolyam első félévének végéig a tanulók teljesítményét – a
készségtárgyak kivételével – szövegesen és érdemjeggyel,
százalékponttal is értékeljük.
● A második évfolyam második félévétől - nyolcadik évfolyamig a
tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból
érdemjegyekkel minősítjük.
● A második évfolyam év végén, valamint a harmadik - nyolcadik
évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét
osztályzattal, érdemjeggyel minősítjük.
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Az első évfolyamon negyedévenként, valamint a második évfolyamon negyed,
félévkor a tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok
segítségével értékeljük.
A második év végi, harmadik - nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi
osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló, év közbeni
tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
- A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti
ellenőrzőn, elektronikus naplón keresztül. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit az
osztályfőnök 2 havonta ellenőrzi, és az esetleges elmaradt érdemjegyek
beírását pótolja.
Az osztályzat (érdemjegy) akkor:
●
jeles (5): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan
elsajátította és tudását alkalmazni is képes.
●
jó (4): ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv
követelményeit. Kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását.
●
közepes (3): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul,
esetenként felszínesen és több hibával teljesíti. Csak tanári segítséggel
tudja alkalmazni tudását.
●
elégséges (2): ha a tanuló a helyi tantervnek csak a minimális
(továbbhaladáshoz szükséges) ismereteit sajátította el. Kizárólag tanári
segítséggel képes feladatvégzésre.
●
elégtelen (1): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum
szintjét sem sajátította el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül
szükséges ismeretekkel, tanári segítséggel sem képes önálló
feladatvégzésre. A házi feladatát, kutató- és gyűjtőmunkáját nem készíti el.
- A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése
érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek
értékelésekor az elért teljesítmény érdemjegyekre történő átváltását a következő
arányok alapján végezzük:
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Teljesítmény
1-29
%
30-49 %
50-74 %
75-89 %
90-100 %

Érdemjegy
elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó
(4)
jeles
(5)

Érdemjegyek száma havonta:
1.
heti 1 – 2 órás tantárgy esetében: legalább egy érdemjegy
2. heti 3 vagy ennél több órás tantárgy esetében: legalább két érdemjegy

Az érdemjegyek (osztályzatok) osztálykönyvi bejegyzésének formái: ●
zöld tintával:- év eleji és év végi felmérők
● piros tintával : - felmérők, témazáró dolgozatok, félévi, tanév végi
összefoglaló feleletek.
● kék tintával : - szóbeli feleletek, memoriterek, órai munka értékelése,
írásbeli feleletek (dolgozatok, röpdolgozatok).
● fekete tintával :- gyűjtőmunka, szorgalmi feladatok, házi feladat,
kiselőadások, füzetek rendje, külalak.
A tanulók magatartásának értékelésére és minősítésére az 1-8 évfolyamon:
példás
(5)
jó
(4)
változó
(3)
rossz
(2)
érdemjegyeket, osztályzatokat alkalmazzuk.
- A tanulók magatartását 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az
osztályfőnök osztályzattal minősíti, és ezt az értesítőbe, ill. a bizonyítványba
bejegyzi.
A tanulók szorgalmának értékelésére és minősítésére az 1-8 évfolyamon:
Példás (5)
Jó
(4)
Változó (3)
Hanyag (2) érdemjegyeket, osztályzatokat alkalmazzuk.
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A 1-8 évfolyamon a tanuló magatartását, szorgalmát az osztályfőnök
minden hónap végén eredményjegyekkel értékeli. A magatartás és a
szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek
és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg.
Vitás-esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az
osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a
bizonyítványba be kell jegyezni.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a
következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
- a házirendet betartja;
- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
- kötelességtudó, feladatait teljesíti;
- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
- tisztelettudó;
társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan,
előzékenyen, segítőkészen viselkedik;
- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;
- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;
b)
-

c)

Jó (4) az a tanuló, aki:
a házirendet betartja;
tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;
feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat
teljesíti;
- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre,
biztatásra vesz részt;
nincs írásbeli intője vagy megrovása.

Változó (3) az a tanuló, aki.
- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
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- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; feladatait nem minden esetben teljesíti;
- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; igazolatlanul mulasztott;
- osztályfőnöki intője van.
d)
-

-

Rossz (2) az a tanuló, aki:
a házirend előírásait sorozatosan megsérti;
feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;
- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván
viselkedik;
- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást
akadályozza;
több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki
megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése.

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez
a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy
megsértése) szükséges.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a
következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;
- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat
elvégzi;
- munkavégzése pontos, megbízható;
- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;
- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig
elhozza.
a)

Jó (4) az a tanuló, aki:
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- képességeinek
megfelelő, viszonylag egyenletes
tanulmányi teljesítményt nyújt;
- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;
- a tanórákon többnyire aktív;
- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken
való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű
megbízatást teljesíti;
- taneszközei tiszták, rendezettek.
b)

Változó (3) az a tanuló, akinek:
- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;
- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait
nem mindig teljesíti;
- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
- önálló
munkájában
figyelmetlen,
a
tanórán
többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.

c)

Hanyag (2) az a tanuló, aki:
- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;
- feladatait többnyire nem végzi el;
- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;
- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el,
annak ellenszegül;
- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a
felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy
megsértése) szükséges.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, értékelési rendszere
Az objektív, igazságos értékelés nevelő hatású, és a tanulók személyiségének
fejlesztését kell szolgálnia a nevelés-oktatás teljes folyamatában.
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A mérések, ellenőrzések összekapcsolása és rendszerbe foglalása, valamint
folyamatos működtetése megteremtheti a tanulói teljesítmények folyamatos
figyelemmel kísérését és a hiányosságok időbeni észlelését, korrigálását. E
rendszer lehetővé teszi a tanári teljesítmények eredményességének megítélését, az
iskolai munka hatékonyságának minősítését.
Célunk egyrészt az, hogy minden tanuló saját lehetőségeinek optimumáig jusson
el, értelmi, erkölcsi és testi fejlődésben egyaránt, másrészt annak vizsgálata, hogy
az intézményünk tanulói hogyan tettek eleget iskolánk helyi tantervében előírt
követelményeknek. A tanulók motiváltsága fokozható, ha teljesítményük
értékelésekor ismerjük a kiindulási állapotot és ennek függvényében tervezzük
meg a folyamatos fejlesztést.
Eredményes nevelő-oktató munkánk egyik alapvető feltétele, hogy az értékelési
rendszer iskolai szinten egységes legyen, és azt valamennyi pedagógus
céltudatosan alkalmazza.
Az értékelés csak akkor érheti el a fentiekben vázolt célkitűzéseinket, ha:
1.
sokoldalú,
2.
objektív,
3.
igazodik
a
fejlesztési
követelményekhez,
belépő
tevékenységformákhoz, továbbhaladási feltételekhez,
4.
változatos (szóbeli, írásbeli),
5.
rendszeres.
Mérési, értékelési rendszerünk alapelvei:
1.
a pedagógusoknak folyamatosan és rendszeresen össze kell vetniük
a tanulók fejlődéséről kapott adatokat a tanulók fejlődése iránt támasztott
követelményekkel,
2.
nem csak az ismeretek, készségek értékelésére kerül sor, hanem a
tanulók képességeinek, egész személyiségük fejlődésének értékelését is el
kell végeznünk,
3.
nem csak a tanulók mechanikus emlékezetét vizsgáljuk, hanem
okkereső, problémamegoldó gondolkodásukat is.

Belső vizsga:
Nevelőtestületünk határozata értelmében 2008. szeptember 1-től belső vizsgát
nem szervezünk.
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8.5. Alkalmazható jutalmazás, elmarasztalás:
Jutalmazások:
● szaktanári dicséret,
● napközis nevelői dicséret,
● osztályfőnöki szóbeli dicséret
● osztályfőnöki írásbeli dicséret
● igazgató elismerés (a diákság előtt ismertetni kell)
● nevelőtestületi dicséret
a) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt
elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró
ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.
b) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes
helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és
jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő
tudomására kell hozni.
Azt a tanulót jutalomban részesíthetjük, aki képességeihez mérten egész
évben:
● példamutató magatartást tanúsít,
● vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
● vagy az osztály, ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez,
● vagy iskolai, ill. iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb.
versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz
részt,
● vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének
megőrzéséhez és növeléséhez.
Elmarasztalás:
● szaktanári figyelmeztetés
● napközis nevelői figyelmeztetés
● osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés
● osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés
● osztályfőnöki intés
● osztályfőnöki megrovás (elvállalt feladat nem teljesítése)
● igazgatói szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés
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igazgatói intés
● igazgatói megrovás
● nevelőtestületi megrovás
● fegyelmi eljárás
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
●

A telephelyen az igazgatói elmarasztalást, dicséretet a munkaközösség vezetője
gyakorolja. Súlyosabb kötelességszegés, kiemelkedő teljesítményért járó dicséret
adásakor egyeztet az intézmény vezetőjével.
Dicséretekről, elmarasztalásokról a tagintézmény vezető, intézményvezető
félévkor és év végén összegzést tesz beszámolójában.
Azt a tanulót, elmarasztalásban lehet részesíteni, aki
●
tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti
●
vagy a tanulói házirend előírásait megszegi
● vagy igazolatlanul mulaszt,
● vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének.
A jutalmazásra és elmarasztalásra vonatkozó egyéb szabályok:
A jutalmazásoknál figyelembe kell venni a szaktanári magatartási dicséreteket,
ill. büntetéseket.
A jutalmazás és büntetés alkalmazásainál – indokolt esetben – nem kell a
fokozatok betartásához alkalmazkodni, azonnal magasabb fokozatú jutalmazás és
büntetés is adható.
A jutalmazásokat, ill. büntetéseket a magatartás és szorgalom osztályzatok
megállapításánál figyelembe kell venni és attól csak a nevelő testület határozata
alapján lehet eltérni.
A jutalmazások, büntetések minden esetben az ellenőrző mellett az
osztálynaplóba is kerüljenek beírásra a „Megjegyzés” részbe (akitől, és amikor a
gyermek azt kapta). elektronikus napló megfelelő részébe is kerüljenek beírásra
Az értékelésre, osztályozásra vonatkozó irányelveket, valamint a jutalmazási
és büntetési fokozatokat a tanév elején (ha szükséges, ismételten) a gyermekkel
és szülőkkel ismertetni kell.
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8.6 AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI)
FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK
MEGHATÁROZÁSA , (HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA)
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi
szabályok érvényesülnek:
● a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott
tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés),
valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
● az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra,
vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem
szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
● az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére
– a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem
kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
● a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon
belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év
végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

9. A
TANULÓK
ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT
SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések célja
Biztosítsa az iskolában a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód
elvének teljes körű érvényesülését.
Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének
biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések,
szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak
kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
(Célunk az, hogy oktatási intézményeinkben érvényesüljenek a Magyar
Köztársaság Alkotmánya, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint a Köznevelésről szóló
2011 évi CXC törvény előírásai) Célok:
➢
szegregációmentesség
➢
diszkriminációmentesség
104

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017;2020

➢
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi
integrációjának támogatása
➢
a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása
➢
az integráció biztosítása.
Értékeink, küldetésünk
●
Tudatosan törekszünk arra, hogy az esélyegyenlőség, az egyenlő
bánásmód elve az iskolai élet mindennapi gyakorlatában érvényesüljön.
●
A megvalósulás érdekében törekszünk az integrált nevelésre, az
inklúzív és integrációs oktatás feltételeinek javítására, a képességkibontakoztató és integrációs program iskolai működtetésére, az esélyek
kiegyenlítését célzó programok és pedagógiai módszerek intézményi
bevezetésére és napi szinten történő alkalmazására, a felzárkóztatáson túl
előtérbe helyezzük a tehetséggondozást.
Prioritások
●
Növelni kell azoknak a programoknak az iskolai gyakorlatban való
megjelenését, amelyek az esélyegyenlőséget tűzik ki célul, és azt
szolgálják.
●
A hátrányos szociokulturális hátterű tanulók számára biztosítani kell,
hogy képesség-kibontakoztató és integrációs programokban részt
vehessenek.
●
Lehetőség szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók a
kortársaikkal közösen tanulhassanak.
●
Az esélyegyenlőség biztosításának pedagógiai – szakmai hátterének
megteremtése.
●
A módszertani kultúra bővítése.
●
A pedagógusi szemlélet változtatása, egyre befogadóbbá válása.
●
Az esélyegyenlőség biztosítása nem csupán a nevelési-oktatási
tartalmi szinten, hanem az intézmények infrastruktúrájának a mindenkori
helyzethez igazodásában is.
●
Célunk, hogy intézményünk feladatellátási helyein biztosítva legyen
az épület akadálymentesítése, mind a fizikai, mind az
információskommunikációs követelményeket illetően.
●
Igyekszünk biztosítani a megváltozott oktatásszervezési módok
alkalmazási feltételeit, az információs-kommunikációs technológiák mind
szélesebb körű elterjedését, az ehhez szükséges, az IKT használatához
nélkülözhetetlen eszközöket.
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●
Fontos az információáramoltatás, a lényeges információk pontos
eljuttatása
a
szülőkhöz
és
a
tanulókhoz
egyaránt.
Az
intézményhasználóknak tudniuk kell, milyen választási lehetőségeik
vannak, milyen kínálatot biztosítanak az egyes intézményegységek
gyermekük, tanulójuk számára. A nevelési – oktatási kínálaton túl az
információátadásnak ki kell terjednie a szociális juttatásokról,
kedvezményekről szóló tájékoztatásra is (ingyenes tankönyv, iskolakezdési
támogatás, gyermekétkeztetés kedvezményei stb.)
Ennek megfelelően a jogszabályi előírásokat követve iskolánk célja, hogy
közoktatási intézményünk elérje a következőket:
- a
bármilyen
szempontból
hátrányos
helyzetű
tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási folyamatban,
- a tanulók továbbhaladási esélyeinek növelése,
- a társadalmi beilleszkedés előkészítése, a munkaerő-piaci esélyek
növelése,
- befogadó intézményi környezet kialakítása,
- a személyiségközpontú oktatás elterjesztésével az egyéni képességek
szerinti haladás biztosítása,
- minden tanuló képességei kibontakoztatásának elősegítése.
Az intézmény kötelessége az iskolai szegregáció elleni fellépés. A szegregáció
csökkentése illetve megszüntetése minden esetben fontos, vonatkozzon az a
hátrányokkal induló tanulókra, az etnika és egyéb kisebbségekre, a sajátos
nevelési igényű tanulókra.
Intézményünkben 2004-től Integrációs – Képesség kibontakoztató
felkészítést valósítunk meg, amelynek programja Pedagógiai Programunk
része.
Integráltan oktatunk sajátos nevelési igényű, fejlesztjük a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket, amelynek helyi
programja a Pedagógiai Program kiegészítése.

106

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017;2020

10. AZ ETNIKAI KISEBBSÉG ISKOLAI OKTATÁSA
10.1. Helyzetelemzés:
Integrált, heterogén osztályainkban nem jelent problémát a tanuló etnikumi volta.
Nevelőtestületünk mind Hejőbábán, mind Nemesbikken összeszokott közösség,
10-30 éves környezetismerettel tanít iskoláinkban.
Jól ismerve a helyi viszonyokat igyekszünk minden tanulónk sorsát, tudását úgy
alakítani, hogy lehetőleg 14 éves korára befejezze az általános iskola 8. osztályát,
de legalább 16 éves koráig.
Ennek eredményeképpen, 1-2 kivételtől eltekintve, roma tanulóink nagy része
saját korosztályában, esetleg 1-2 évvel lemaradva, de befejezi általános iskolai
tanulmányait.
Roma tanulóink közül néhányan érettségiztek, többen szakmát szereztek, Egy-két
kivétellel szakképző iskolákban tanulnak tovább.
Sok segítséget kapnak tanulmányaikhoz napköziben, tanulószobán, valamint
felzárkóztató és egyéni fejlesztő foglalkozásokon, mentor, patronáló tanárok
támogatásával.
A sportban éveken át jó eredményeket értek el roma tanulóink különösen az
atlétika területén, ahol megyei versenyekig is eljutottak.
Roma tanulóink körében magas a HHH-s és HH-s tanulók száma, így az
esélyteremtés érdekében 2004-óta IPR programot működtetünk. Igyekszünk
számukra tartalmas, színes iskolai mindennapokat biztosítani. Szociális
hátránykompenzálást, pályaorientációs tevékenységet végzünk.
Mindennek megvalósításában együttműködünk helyi és
más civil
szerveződésekkel.
10.2. Célunk:
Segítsük a roma kisebbséghez tartozó tanulót abban, hogy megtalálja és vállalja
másságát, elfogadja és megmutassa kisebbségi értékeit, a társadalom hasznos
tagjává váljék.
Intézményünkben integrációs nevelés folyik.
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Megismertetjük tanulóinkat:
- a cigányság kulturális értékeivel,
- történelmével,
- irodalmával,
- képzőművészetével,
- zene és tánckultúrájával,
- hagyományaival,
- szervezeteivel, intézményeivel,
- jogaival és kötelezettségeivel.

Az iskolai sikerességet elősegítő készségfejlesztést 4 területén vállaljuk:
- tantárgyi ismeretek,
- kisebbségi önismeret,
- szocializációs,
kommunikációs
fejlesztés,
egyéni
tehetséggondozás.
Lehetőségek:
● Tanórákon: a differenciálást biztosító csoportbontással
● Napközis és tanulószobai foglalkozásokon
● Tanórán kívül: tánckörben drámajátékban színházlátogatás tanulmányi
kirándulás során szakkörökben
10.3. Általános követelmények:
Fejlesztendő a tanulók:
- önismerete, önbizalma
- kommunikációs készsége
- beszéd- és viselkedés kultúrája
- szövegértési és szövegalkotási képessége
- olvasási igénye, szókincse - információs érdeklődése
- térbeli tájékozódó készsége
- munkája és környezete iránti igényessége
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11. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁNK ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI,
ÉRTÉKELÉSI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE
A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési értékelési és
minőségbiztosítási rendszerének meghatározása: a nevelési-oktatási célok
elérését, a pedagógiai munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos
biztosítását, valamint az iskolával kapcsolatban álló partnerek (elsősorban a
tanulók, a szülők, a nevelők és a fenntartó) iskolánkkal szembeni igényeinek,
elvárásainak történő megfelelést szolgálja.
ELLENŐRZÉS, MÉRÉS
1. A nevelő-oktató munka ellenőrzését ( és a hozzá kapcsolódó méréseket)
végezheti:
a.) pedagógusok esetén: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a
munkaközösség-vezetők, a munkaközösségek, az ellenőrzésre az
igazgató által felkért pedagógusok, valamint külső szakértők
b.) tanulók esetén: az iskola pedagógusai, valamint külső
szaktanácsadók és szakértők, munkaközösség vezető, igazgató,
igazgatóhelyettes,
2. A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed
ki:
a.) A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül:
- A tanár-diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartása.
- A szülőkel való kapcsolattartás.
- A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon. Ezen belül
különösen fontos ellenőrzési területek:
● A nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája.
● A tanítási óra felépítése és szervezése.
● A tanítási órán alkalmazott módszerek.
● A tanulók ellenőrzése, értékelése.
● A tanulók munkája és magatartása, valamint a
pedagógus egyénisége, magatartása és tanítási órán.
● Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.
● Ösztönzi a tanulókat az IKT - eszközök hatékony
használatára a tanulás folyamatában.
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-

-

● Az óra eredményessége, az alkalmazott tanterv
követelményeinek teljesítése.
● A felzárkóztatás és a tehetséggondozás.
Az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítésére.
- A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken
való részvételre.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására.
A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására.
A pedagógusra bízott tanterem rendezettségére, dekorációjára.
A pedagógusra bízott ügyeleti munkára.

b.) A tanulók iskolai munkáján belül:
- A tanulók értékválasztására, jellemvonásaira.
- A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az
egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményre.
- Az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre.
- A tanuló magatartására, viselkedésére, fegyelmezettségére.
A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan
történik az évente összeállított – és az iskolai munkaterv részét képező – belső
ellenőrzési terv alapján.
3.
A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése, folyamatosan történik az
iskola helyi tanterve, illetve a nevelők által összeállított tanmenetek és
osztályfőnöki munkatervek alapján, ill. az (IMIP- ben) foglalt mérési, értékelő
eljárásrend alapján.
4.
Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzésének részeként az alábbi
meghatározott méréseket kell elvégezni az előírt időközönként:
/Részletesen az IMIP –ben/
a.) A pedagógusok körében:
- Az iskolai klíma vizsgálata. (ötévente, az igazgatói megbízás lejárta
előtti tanévben)
Felelős: igazgató
Hogyan látja a nevelőtestület önmagát?
Módszer: attitűdskála
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Felelős: minőségügyi megbízott
- Nyitott önértékelés: Külső és belső intézménykép meghatározása,
jövőkép megfogalmazása Módszer:
SWOT analízis: erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek
feltárása (kétévente); csoportmunka, kérdőív, dokumentumelemzés
Felelős: igazgató, minőségügyi megbízott
- A pedagógusok értékorientációs vizsgálata. (2 évente).
- Dolgozók, alkalmazottak körében végzett mérés
Módszer: interjú
Felelős: igazgató, minőségügyi megbízott
b.)

A szülők körében elégedettség mérése:
● Csoportos interjú keretében szülői értekezleten minden
osztályban. (évente a tanév utolsó szülői értekezletén).
Felelős: osztályfőnökök
● Kérdőíves módszerrel a 1- 8. évfolyamon partnerek igényeinek
és elégedettségének, elégedetlenségének vizsgálata
(kétévente)
Módszer: adatrögzítés, adatösszesítés, elemzés, súlyozás
Felelős: igazgató, minőségügyi megbízott

c.)
-

A tanulók körében
A tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló mérések:
● Szociometriai vizsgálat a 4., a 6. és a 8. évfolyamban (évente)
Felelős: osztályfőnökök
● Tanulói elégedettség mérése kérdőíves módszerrel a felső
tagozatos osztályokban. (kétévente) Felelős: osztályfőnökök
● A tanulók alapvető személyiségvonásainak mérése az 5. és a
8.
évfolyam elején. (évente).
Felelős: osztályfőnökök

-

A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések:
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● Évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör
lezárását követően a követelmények elsajátítását vizsgáló
összegző mérést kell végezni
Felelős: osztálytanítók, szaktanárok.
● Az alsó tagozatos évfolyamokon a tanév végén a tanulók
teljesítményét a magyar irodalom, a magyar nyelvtan, a
matematika és a környezetismeret tantárgyakból a tantárgynak az
eddig feldolgozott teljes tananyagát és a fő követelményeit átfogó
méréssel kell vizsgálni.
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség vezetője, osztálytanítók
● Az egyes tantárgyakhoz, ismeretkörökhöz kapcsolódó egyéb
mérési feladatok:
❖ Olvasás, szövegértés: valamennyi évfolyamon évente.
6. és
8. évfolyamon országos mérés, értékelés
Felelős: osztálytanítók, magyar szakos nevelők
❖ Matematika: a 6. és a 8. évfolyamon országos mérés,
értékelés
Felelős: matematika szakos nevelők
❖ Idegennyelvi mérés: a 6. és a 8. évfolyamon országos
mérés, értékelés
Felelős: angol szakos nevelők
❖ Testi fejlettség (testnevelés):NETFIT – mérés az 5-8.
évfolyamon évente

A) A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK, EDZETTSÉGÉNEK
MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK
1. A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók
állóképességét, erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei
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teszttől függően két illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési
zónába, fokozott fejlesztési zónába.
A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget
kínál minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot,
valamint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános
teherbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják,
és ezt az értesítő könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák.
B) ÉRTÉKELÉS

Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt
adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és
annak eredményei mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában
megfogalmazott célkitűzésnek.
A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladat, hogy megerősítse a
nevelőtestület pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat,
hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő
és oktató munka fejlesztésére.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka értékelése a következő területekre
terjed ki:
- a tanulók személyiségfejlődésére, tanulmányi munkájára,
magatartására és viselkedésére
- a tanulói közösség (osztályközösség) tevékenységének, fejlődésének
értékelése
- a pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére
- az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelésére
Az intézmény nevelő-oktató munkáját az iskola igazgatója, telephely
munkaközösség vezetője, minden tanév végén, valamint az igazgatói megbízás
lejártakor – a tanulók a szülők és a nevelők véleményének figyelembevételével
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– átfogóan értékeli.
B/1. A tanulók személyiségfejlődését, magatartásuk és viselkedésük jellemzőit
az osztályfőnökök folyamatosan szóban – és a tájékoztató füzeten, elektronikus
naplón keresztül írásban – értékelik.
1-4 évfolyamon „Tanulói személyiségfejlődési füzetben” írásban rögzítik.
Integrációs nevelésben résztvevő tanulóink fejlődését kiemelten követjük nyomon,
személyiségük, tanulmányi előmenetelükről egyéni fejlődési dossziét vezetünk,
amelyet adatvédelem mellett kezelünk
B/2. A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlődését az
osztályfőnökök minden félévkor és tanév végén beszámolóikban, írásban
értékelik.
A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének
értékelési szempontjai:
- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám,
fiúk-lányok aránya, új tanulók, távozók).
- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a
családok kulturális elvárásai, gyermek- és ifjúságvédelmi munka).
- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók
eredményei).
- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösségi struktúrája
(szociometria, a közösség rétegződése).
- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók).
- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok
és rendezvények, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel).
- A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői
értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az
iskolával).
- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető
pedagógiai feladatokat:
▪ Milyen változások történtek?
▪ Milyen új problémák jelentkeztek?
▪ Milyen beavatkozás látszik célszerűnek?
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B/3. A tanulók tanulmányi munkájával kapcsolatos értékelési feladatokat az
iskola helyi tanterve tartalmazza.
B/4. A pedagógusok nevelő és oktató munkájának értékelését az alábbiakban
a következő szempontok alapján az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese és a
munkaközösségek vezetői folyamatosan, szóban – az érintett nevelő kérésére
azonban írásban – végzik.
A tanítási órák megfigyelésének és értékelésének szempontjai:
4.1. Az óra célja és tartalma:
- Helyesen határozta-e meg a nevelő az óra oktatási és nevelési célját?
- Illeszkedett-e a tanóra az éves, illetve a témaköri tervezésbe?
- Van-e eltérés a tanmenetben az adott időszakra tervezett témáktól,
tananyagtól?
- Az óra tartalma (a feldolgozott tananyag) megfelelt-e
● a szakmai (pedagógiai) szempontoknak,
● a tudományosság elvének,
● a tanulók életkori sajátosságának?
4.2. Az óra felépítése és szervezése:
- Az óra felépítése megfelelt-e a feldolgozott tananyagnak, az adott
didaktikai feladatnak?
- Milyen az óra technikai szervezése, a nevelő időbeosztása?
- Sikerült-e kihasználni az óra minden percét tanulásra, munkára?
- Mennyire szervezett a tanulók tevékenysége? Volt-e üresjárat?
- Milyen szervezeti formákat alkalmaz a nevelő a tanórán (frontális,
csoportos, egyéni tevékenység, differenciálás, alternatív pedagógiai
módszer, kooperatív csoportmunka)?
- Szervezett-e differenciált munkát a nevelő? Melyek a differenciálás
szempontjai?
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4.3. Az órán alkalmazott módszerek:
o Milyen módszereket alkalmazott a nevelő a bemutatásra, szemléltetésre
(tanári magyarázat, nyomtatott taneszközök, szemléltetőeszközök,
kísérlet stb.)?
- Megfelelő volt-e ezek didaktikai szerepe, célszerű volt-e a
felhasználásuk?
- Milyen módszereket alkalmazott a nevelő az ismeretek rögzítésére,
a képességek fejlesztésére? (Ismétlés, koncentráció, vázlat készítése,
részösszefoglalás, az ismeretek gyakorlati alkalmazása, gyakoroltatás,
az önálló tanulás módszerei stb).
- Milyen módszereket alkalmazott a nevelő az ellenőrzésre és az
értékelésre:
▪ Az ellenőrzés formái: szóbeli vagy írásbeli?
▪ Folyamatos-e az ellenőrzés és értékelésre a tanórán?
▪ Van-e kialakult rendje a folyamatos értékelésnek, megfelelőe ez?
- A
házi feladat
kijelölése mennyiben szolgálta
a
tananyag feldolgozását?
- Biztosította-e a nevelő a tanulók érdeklődésének felkeltését? Milyen
volt a tanulók motiválása?
- Az órán alkalmazott módszerek megfeleltek-e az óra céljának, a
tananyagnak és az adott didaktikai feladatnak?
4.4. A tanulók munkája és magatartása:
- Milyen volt a tanulói aktivitás, figyelem?
- Hogyan alakult az órán az aktív, a passzív és a renitens (rendetlen)
tanulók aránya?
- Milyen a tanulók tantárgy iránti érdeklődése, motiváltsága?
- Milyen az osztályban a fegyelem? (Van-e kialakult munkarend? Mi
jellemzi a tanulók viselkedését, hangnemét? Hogyan fogadják a tanulók
a nevelői utasításokat? Történik-e fegyelmezetlenség az órán?) - Milyen
a tanulók kapcsolata a nevelővel? - Milyen a tanulók kapcsolata
egymással?
- Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a
tanulók magatartásában?
4.5. A nevelő munkája, egyénisége, magatartása:
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- Milyen a nevelő megjelenése, öltözködése?
- Mennyire tanulásra, munkára ösztönző a pedagógus magatartása?
Mennyire barátságos, biztató, együtt érző?
- Mi jellemzi a nevelő beszédkultúráját, kérdésfeltevését?
- Jellemzi-e a nevelőt: felkészültség, tudatos tervezés, rendszeretet,
következetesség, türelem, tekintély?
- Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési
eljárások a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű tudományos
ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- módszerek,
projektmódszer, kooperatív technikák)
- Vannak-e a nevelőnek újszerű ötletei, elgondolásai?
- Milyen a nevelő kapcsolata a gyerekekkel?
- Tiszteletben tartja-e a nevelő a gyerekek személyiségét?
- Adódott-e tudatosan tervezett vagy spontán nevelési szituáció az
órán?
Hogyan oldotta meg ezeket a nevelő?
- Milyen a tanterem rendje, tisztasága?
- Mennyire volt reflektív a pedagógus?
4.6. Az óra eredményessége:
- El tudta-e érni a nevelő a kitűzött didaktikai és nevelési célt?
- Célszerűen használja a digitális, online eszközöket?
- Meggyőződött-e a nevelő az óra eredményességéről?
- Milyen jártasságok és készségek kialakítását, képességek fejlesztését
segítette elő a nevelő?
- Milyen mértékben járult hozzá az óra a tanulók eszköztudásának
gazdagításához? (Pl.: önálló tanulás módszereinek megismertetése, értő
olvasás gyakoroltatása, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése,
problémamegoldó gondolkodás, összefüggések felismerése stb.)
- Adott-e a tanóra valami pluszt a tanulóknak a tananyagon kívül?
4.7. A pedagógusok munkájának értékelése:
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása.
- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház,
múzeumlátogatás, kirándulás) és iskolán belül (pl. klubdélután,
karácsonyi ünnepség).
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- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő
(közös) programok szervezése, segítése, részvétel.
- Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel.
- A diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása,
segítése.
- A diák-önkormányzati rendezvények szervezése, segítése, részvétel.
- A tehetséges tanulók gondozása.
- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők,
bemutató, pályázatok stb. szervezése, segítése, részvétel.
- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a
különféle iskolán belüli és kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb.
A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása:
- A gyenge tanulmányi eredményű, lemaradó tanulók korrepetálása,
segítése.
- Az érintett tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.
Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai
munkaközösség munkájában:
● Szerepvállalás
a
munkaközösség, a
nevelőtestület
aktuális feladataiban.
● A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan
részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai
és tanulásszervezési eljárások megvalósításában.
● Részvétel a különböző feladatok megoldására alakult nevelői
munkacsoportokban.
● Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása,
közreadása.
● Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák
szervezése, megtartása.
● Továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
● Továbbképzéseken való részvétel, önképzés.
● A nevelő önként keresi a továbbképzés, önképzés lehetőségeit.
● A továbbképzéseken tanultak munkájában hasznosítja, és a
lehetőségekhez mérten továbbadja a nevelőtestület tagjainak.
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● Az iskolai munka eredményességének javítása.
● Pályázatokon való részvétel, ezek eredményessége.
● Az eredményes pályázatok céljainak
megvalósításába
való bekapcsolódás.
● Az iskolai alapítvány működésének segítése.
● Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése,
megvalósítása (innováció).
Munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások:
● Díjazás nélküli iskolai feladatok vállalása (szertár, beszerzések stb.).
● A pályakezdő vagy iskolánkba újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.
● Önként vállalt feladatok, megbízások, a nevelőtestület közösségi
életében (rendezvények, kötetlen összejövetelek szervezése, segítése,
részvéte).
● Intézményi tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait,
problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő
módon kezeli, intézi.

Az iskola képviselete:
● Részvétel a szülői munkaközösség által szervezett rendezvényeken,
azok segítése.
● Bekapcsolódás
az
iskolán
kívüli
szakmaipedagógiai,
illetve érdekképviseleti tevékenységekbe.
● Érdeklődés a községi rendezvények, események iránt, azokon való
részvétel.
● Aktív részvétel, tisztségek vállalása, a községi társadalmi, kulturális,
sport stb. életében.
Tanulásirányítás, a tanórai oktató-nevelő munka színvonala:
● Előzetes felkészülés a tanítási órára.
● A motiválás, differenciálás, tanulói aktivitás formái és mértéke.
● A tanulók életkorához, a didaktikai feladatokhoz illeszkedő
módszerek, szemléltetés, szervezeti formák, ellenőrzés és értékelés.
● Megfelelő módszerek és tanulásszervezési eljárások alkalmazása
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● A tanulók munkája és magatartása a nevelő óráján.
● A nevelő munkája, megnyilvánulásai, magatartása a tanítási órán.
● A nevelő tanórai munkája elősegíti-e a tanulók fejlődését (tudásuk
gyarapítását, személyiségük alakulását)?
● A tanulók eredményes (hasonló szinten történő) tovább haladása a
magasabb évfolyamokon (felső tagozat, középiskola).
4.8. A tanórán kívüli nevelő munka, az osztályfőnöki munka eredményei,
közösségformálás.
● Megfelelő magaviseletű, az iskolai munkában aktív osztályközösség,
napközis csoport kialakítása.
● A nem osztályfőnökként irányított tanulói közösség (pl.: szakkör,
sportkör, énekkar stb.) eredményes, közös tevékenysége.
● A problémás tanulókkal (veszélyeztetett, hátrányos, beilleszkedési,
magatartási és tanulási-zavarral küzdő tanulókkal) való foglalkozás.
● Gyermekvédelmi feladatok ellátása.
A nevelő szakmai, pedagógiai kapcsolatai a nevelőtestület tagjaival.
● A nevelő rendszeres kapcsolatot tart a rábízott tanulócsoport többi
pedagógusával (osztályfőnök a szaktanárokkal, napközis csoportvezető
az osztályfőnökkel, szaktanárok az osztályfőnökkel és egymással).
Értékelő esetmegbeszéléseken vesz részt, kezdeményez.
Személyes példamutatás:
● A tanulókkal, a szülőkkel, a nevelőtársakkal szemben betartja a
pedagógus etika alapvető normáit.
● Magatartása, viselkedése, öltözködése, a munkához való viszonya
példamutató a tanulók és a többi nevelő számára.
Munkafegyelem, a munkához való viszony.
● A munkaköri kötelességek teljesítése.
● A tanítási órák pontos és eredményes megtartása.
● Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása.
● Pontos adminisztrációs munka (formai követelményei, határidők,
külalak, pontosság)
● A különféle feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
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● A rábízott osztályterem, szaktanterem legyen gondozott, ápolt és
pedagógiailag szakszerű.
4.9. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében
és végrehajtásában:
● Részvétel a szakmai döntések előkészítésében: saját ötletek,
megfelelő elemző készség, vitakészség, önálló vélemény.
● Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok
megoldásában a célok eléréséért.
A vezetői feladatok ellátása:
● A különféle nevelői közösségek vezetői (igazgató, igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők) milyen szinten látják el az egyes vezetői
feladatokat: tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés.
● A vezetők mit tesznek a rájuk bízott közösség formálásáért, az
emberi kapcsolatok javításáért?
Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és kollégákkal.
● Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus,
hangnem és viselkedés, valamint a személyiség tiszteletben tartása
mindhárom irányban.
● A nevelő a szülő felé ellátja az iskola képviseletét, pedagógiai
tanácsot ad, törekszik az együttműködésre.
● Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtestület
felé. Egymás segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok
elfogadása.
Szakmai felkészültség.
● Milyen szintű továbbképzésbe kapcsolódik be a nevelő? (tanfolyam,
felsőfokú képzés, szakvizsga, mentor stb.) ● Az iskolában hasznosítható
szakképesítések száma. ● Idegen nyelvek ismerete, nyelvvizsga.
● informatikai, számítógépes felhasználói, alkalmazói ismeretek ●
Tudományos fokozat.
● Publikációk szakmai folyóiratokban, kiadványokban.
A felzárkóztatásra szoruló tanulók eredményes fejlesztése.
● A tanterv minimum követelményeinek teljesítése és lehetőség
szerinti meghaladása a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű,
121

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017;2020

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási
és tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknál.
● Eredményes középiskolai jelentkezés elősegítése az előbb felsorolt
tanulók esetében is. Mentor tanári feladat vállalása.
Tehetséggondozás, a tehetséges tanulók eredményes fejlesztése.
● A nevelő által tanított vagy felkészített tanulók, tanulócsoportok
eredményei a különböző szintű tanulmányi, kulturális, sport
versenyeken, vetélkedőkön, nyelvvizsgákon.
A tanuló továbbtanulásának, középiskolai jelentkezésének eredményei.
● A nevelő által tanított tárgyból a középiskolai felvételin elért
eredmények.
B/5. A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai:
● Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám,
tanulócsoportok, pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázás
adatai).
● Országos kompetencia mérés, idegen nyelvi mérés iskolai
eredményei 6. – 8. évfolyamokon.
● A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (intézményi
költségvetés legfontosabb mutatói, tárgyi feltétele: épületek, helyiségek,
berendezések, tantárgyi szakmai anyagok).
● Pályázatokon való eredményesség
● A tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi
átlageredmények, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területei és
eredményei, bukások száma, hiányzás adatai, versenyeredmények, a
továbbtanulás alakulása).
● A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos
nevelő tevékenység eredményessége (a diákönkormányzat és az
osztályközösségek fejlődése rendellenességek, gyermek- és
ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók).
● A pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek,
program- és tantervfejlesztés, továbbképzések, személyes példamutatás,
tanórán kívüli nevelési feladatok vállalása).
● Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok,
részvétel a helyi közéletben, az iskola a helyi médiában, a középiskolák
visszajelzése, az iskola és a tantestület hírneve).
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12. ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM, ELVEK
I. ELMÉLETI HÁTTÉR
Egészségfejlesztő iskola
Az egészségfejlesztő iskolánk ismérvei:
♦ Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.
♦ Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi
szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola
egészséges környezet legyen;
♦ Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi
szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi
közösség szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola
személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget
tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és szabadidő hasznos
eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a
tanácsadást biztosító programoknak.
♦ Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a
pedagógusok és a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a
siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni
előrejutást.
Az egészségnevelés célja:
Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési
attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a
felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan
nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti
tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ez
által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások
csökkentésére. A teljes fizikai, szellemi, és szociális jól-lét állapotának elérése
érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg
tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a
megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet
123

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017;2020

védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék
vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi
élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív
fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a test képességeket
hangsúlyozza..
A prevenció:
Az elsődleges vagy primer prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai
felismerésére és elkerülésére irányuló tevékenység, ami a veszélyeztetett
emberekre irányul.
Az egészségfejlesztés, és annak egyik megvalósulási formája a korszerű
egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide
tartozik:
egészséges táplálkozás,
aktív szabadidő eltöltés,
mindennapos testmozgás,
személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése,
harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a
családtervezési módszerek,
egészséges és biztonságos környezet kialakítása,
egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és
élelmiszer biztonság megvalósítása.
Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az
egészségnevelési feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt
fektetni.
II. HELYI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
PROGRAM

TIE: Teljes körű iskolai egészségfejlesztés TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001
Egészségre nevel - Egészségfejlesztési modell programelemeit megvalósítjuk:
Programelemek:
·
Iskolakert működtetés - egészséges táplálkozás népszerűsítő program
·
Ivóvíz - fogyasztás népszerűsítő program
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·
Helyes test - és szájhigiégés
program ·
Elsősegély, sérülés megelőzés program
·
Egészségkommunikáció
·
“Spuri a suliba”- testmozgásban gazdag közlekedés
·
“ Lépéselőnyben” - gyaloglást népszerűsítő program
·
Sportos iskolai nagyrendezvény (hagyomány teremtő)
1. Iskolánk helyzetfelmérése, elemzése Erősségek:
♦ A tantestület újításokra nyitott, kezdeményező
♦ Iskolánk, minden tanuló számára egyformán, lehetőséget biztosít a tanórán
kívüli tevékenységekre
♦ A szülők beleszólhatnak az iskolánkkal kapcsolatos fontos döntésekre
♦ Tanárok és nem pedagógus alkalmazottak szakmai továbbképzéseken vehetnek
részt
♦ Diákjaink felelősségteljes feladatokat kapnak
♦ Tanulóinkat partnerként kezeljük, higgadtan, nyugodtan kezeljük a problémákat
♦ Az ebédeltetés rendje és formája
♦ Szabadidős tevékenységek során a tanulók segítik egymást
♦ Diákjaink ismerik, betartják a házirendet
♦ Iskolánk tanulói széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a baleset- és
tűzvédelem terén ♦ Helyi tantervünk sokoldalú lehetőséget ad a tanulók
igényeinek kielégítésére
♦ Iskolánk rendezett, barátságos, igazi „iskolai környezet”, légköre egyedi, a
vezetőség és a tantestület minden tagja fontos feladatának tartja
♦ Iskolánk jelen van a község életében
♦ A szülőket meghívjuk az iskola rendezvényeire
♦ A szülők pozitívan értékelik iskolánk egészségmegőrző szerepét
♦ A tanterv több helyen lehetőséget ad az egészségfejlesztéssel kapcsolatos
célok megvalósítására. Elősegíti a szexuális és egészséges életmódra
nevelést. Minden tanév szeptemberében, az egész községre kiterjedő
hulladékgyűjtést szervezünk.
♦ Rendelkezésünkre álló szakirodalom és tájékoztató anyag elegendő
♦ Az iskolai dolgozók munkakörülményei
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♦ Partneri viszonyunk az iskolaorvossal, a védőnővel, ÁNTSZ-el, fogorvossal,
családsegítő szolgálattal, helyi önkormányzattal
Gyengeségek:
♦ Vannak tanulók, akik tiszteletlenül viselkednek
♦ A tanulók kultúráltan, tisztelettel beszéljenek a tanárokkal
♦ A tanulók egymás között barátságosak és segítőkészek legyenek. Segítésük az
emberi kapcsolatok kialakításában.
♦ A házirend betartása a tanulókkal
♦ A tanulók felkészítése a felnőtt életre, felelősségérzetük javítása
♦ A diákok tanulási céljának tudatosítása
♦ Orvosi szoba hiánya
♦ A szülők részvétele a különböző egészségnevelési rendezvényeken
♦ Az egészségneveléssel nem minden tantárgy foglalkozik kellő hangsúllyal
♦ Kábítószerekkel kapcsolatos felvilágosítás
♦ Nagyobb hangsúlyt fektetni a szelektív hulladékgyűjtésre
♦ Sokan nem reggeliznek és tízóraiznak. Étkezési szokásaik
rosszak.

2. Célok meghatározása. Cselekvési terv időbeli ütemezése
Rövidtávú célok
a.) A tanulók pozitív emberi kapcsolatainak
erősítése, mintaadás. Megvalósítása:
Versenyekkel, játékos programokkal, vetélkedőkkel
„Mozdulj velünk az egészségedért!” egynapos program beindítása,
/a szülők bevonása/. Tanár,-diák,-szülő viszony elmélyítése.
Erdei iskolában
Kirándulásokon
Illemtani, kressz, elsősegélynyújtó, csecsemőgondozói szakkör
beindításával
Tanítási órákon, napközis foglalkozásokon és tanulószobán
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Ellenőrzés és értékelése:
vetélkedőkön tevékeny beszámoltatás
a sportrendezvények célja, hogy a résztvevők aktívan, kultúráltan, a
szabályok betartásával, egymás tiszteletben tartásával sikerélményekhez
jussanak. Sportolás közben fektessünk hangsúlyt a testi higiéniára is.
az osztályfőnökök - az osztályfőnöki órák keretében - térjenek ki a
különböző rendezvényeken tanúsított magatartási formákra, a viselkedési
szabályok betartására
nevelőtestület tagjai
b.) Rossz étkezési szokások megváltoztatása

Megvalósítása:
folyamatos felvilágosítással
védőnő, iskolaorvos előadása az egészséges táplálkozásról
iskola büfében a kínálat módosítása
-

ISKOLAKERT GONDOZÁS - OSZTÁLY VÉDNÖKSÉG

Ellenőrzése és értékelése:
osztályfőnökök és biológia tanárok
iskolai büfé vezetője
c.) Kábítószerrel

kapcsolatos

felvilágosítás

Megvalósítása:
Rendőrségtől szakember bevonása. Előadás szervezése.
Legalább egy pedagógus továbbképzésen való részvétele
Szituációs játékokkal
Felvilágosító ismeretanyag terjesztése
Plakátkészítés
Ellenőrzése és értékelése:
az iskola vezetése lépjen kapcsolatba az érintett szervekkel
osztályfőnöki órák keretében
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Középtávú célok
a.) A tanulók felkészítése a felnőtt életre, felelősségérzetük növelése.

Megvalósítása:
osztályfőnöki órákon szituációs játékokkal rávezetni őket a helyes
döntésekre
egyéni felelősségvállalás cselekedeteinkért
életem 10 év múlva, fogalmazás íratása
Ellenőrzése és értékelése:
osztályfőnök
b.) Tanulási célok tudatosítása.

Megvalósítása:
A tanulók kellő tudás birtokában, olyan emberré váljanak, aki majd
felismerik a lehetőségeiket. Változékony világunkban alkalmazkodni
tudnak.
„Jövőképem” c. fogalmazás írása
szituációs játékok
pszichológus előadó meghívása Ellenőrzése és értékelése:
osztályfőnök
c.) Mindennapos testnevelés

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges
testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. Az iskolai
testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák,
a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt
fejleszthető. Játékos, egészségfejlesztő testmozgás megvalósítása.
Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan
megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak
kell teljesülniük:
♦ Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban;
♦ Minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a
keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése;
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♦ Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes
testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna
♦ A testnevelési tananyag egészében a gerinc- és izületvédelem szabályainak
betartása, külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az
izomerősítések különböző testhelyzeteire
♦ Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt
jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is;
♦ A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes
testmozgás programban;
♦ A testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít
(olyan sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség
javítása érdekében);
♦ A testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz.
A fenti szempontok, együtt és egyformán fontosak és jelentősek.
Megvalósítása:
pályázatok a többféle sportfoglalkozás beindításához
fontos a fenntartó elkötelezettsége is, mert csak így biztosítható
finanszírozás
órai testnevelés
délutáni sportfoglalkozások
egyéb órákon rendszeres időközönkénti ülésrend változtatás, a
helyes testtartás megismertetése és tudatosítása a tanulókkal
Ellenőrzése és értékelése:
pályázati kiírás szerint
nevelők figyelmeztessenek a helyes testtartásra
Hosszú távú célok
a.) Egyes
tanulók
tiszteletlen
viselkedésének
megváltoztatása Megvalósítása:
- több éven keresztül a tanulók illemtani ismereteinek bővítése
- osztályfőnöki és más órákon szituációs játékok
- tanulói etikai kódex
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Ellenőrzése és értékelése:
- osztályfőnökök, megbízott nevelők
b.) A

tanulók megbecsüljék a tanárok erőfeszítéseit
Megvalósítása:
- fordított napok keretében tapasztalják meg a tanári munka nehézségeit tanár-diák közötti versenyek Ellenőrzés, értékelés:
- a DÖK patronáló tanárai
- a testnevelő tanárok
c.) Orvosi szoba hiánya

Megvalósítása:
- A helytől és a fenntartó anyagi helyzetétől függ
Ellenőrzése és értékelése:
- iskolavezetés
d.) Szelektív hulladékgyűjtés Megvalósítása:
-

tanítási órákon felvilágosítás
Föld Napja alkalmából minden évben a község területén szemétgyűjtést
szervezünk
a novemberi egészségnevelési hónap folyamán plakátokkal felhívjuk a
figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára
konténerek biztosítása az önkormányzat részéről Ellenőrzése és értékelése:
szaktanárok
diákönkormányzat patronáló tanárai
önkormányzat képviselői
iskolavezetés

III.
ISKOLAKERT
PROGRAM
ELEMEI
A
PEDAGÓGIAI
PROGRAMBAN - /A Pedagógiai Program végén önálló fejezetben/
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13. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM, ELVEK
I.A KÖRNYEZETI
ALAPJAI

NEVELÉSI

PROGRAM

ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Az iskola működése környezeti nevelési szempontból
Iskolánkban tanórákon és azokon kívül is foglalkozunk a környezeti
neveléssel. Ez az a területe az iskolai életnek, ahol csak apró
lépésenként, fokozatosan haladunk előre. Tantestületünk minden tagja
törekszik arra, hogy saját szakterületén belül minél nagyobb hangsúlyt
fektessen a környezeti nevelésre. Annál is inkább szükség van erre,
mivel tanulóink jelentős részénél az iskolai nevelés elsődleges szerepet
játszik a környezettudatos gondolkodásmód kialakításán.

A környezeti nevelés színterei iskolánkban, telephelyünkön
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben:
A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi
vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát
hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos
vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző interaktív
módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az
önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és
informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk.
Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a
diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint
így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért.
Nem hagyományos tanórai keretben:
A tanév során lehetőség szerint, minden 6. osztály erdei iskolában tölt
lehetőség szerint egy hetet. Minden osztály intézmény- és
múzeumlátogatásokat, tanulmányi kirándulásokat szervez. Az itt folyó munka
a tanév szerves része. Az erdei iskolában a munka meghatározott, speciális
órarend szerint folyik.
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Témanapokat tartunk a környezetvédelem világnapjaihoz kapcsolódva: Víz;
Föld; Madarak és Fák Napja
Tanórán kívüli programok
- Tanulóink olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és
természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat.
- Személyes tapasztalatokat szerezhetnek az épített és természetes környezet
harmonikus együtteséről (ökogazdaság működése)
- Madarak és fák napján környezetvédelmi versenyt szervezünk (május
közepén) és fát ültetünk.
- Különböző akciókban veszünk részt
- PET palackgyűjtést szervezünk
- Részt veszünk a „Tisztítsuk meg a Földet” mozgalomban
- Lehetőség szerint részt veszünk a szelektív hulladékgyűjtésben
- Madáretetőt készítenek osztályszinten tanítványaink és megszervezzük a
madáretetést télen.
- Hirdetünk tantárgyi pályázatokat, melyek között rendszeresen található
környezetvédelemmel és az ember és természet kapcsolatáról szóló téma.
- Folyamatosan figyelemmel követjük, és év végén értékeljük minden
osztály termének tisztaságát és rendezettségét.
1.1. Erőforrások
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel,
hogy az iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel,
szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A
résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben környezeti nevelési
munkánk erőforrása is.
♦ Nem anyagi erőforrások
Iskolán belüli együttműködés
- Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos
magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Minden
tanár feladata az, hogy kidolgozzon, és saját tantárgyába beépítve tanítsa az
egyes környezeti tartalmakat.
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Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére
és figyelmeztesse társait a kultúrált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata
van az iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek.
- Tanárok és diákok: A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos
ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli
programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy szerepe van a
környezettudatos szemlélet kialakításában az erdei iskoláknak, a
témanapoknak, a hulladékgyűjtési akcióknak.
- Tanárok és szülők: Az iskolai környezeti nevelés területén is
nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése.
Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos
magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván.
- Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskola adminisztrációs
és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési
programunknak. Az iskola adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy
csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok
használata,
kicsinyített
és
kétoldalas
fénymásolás,
digitális
információáramlás), folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a kifogyott
nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének
takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket
használunk. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a
takarítók aktív, környezettudatos munkájára is szükségünk van.
- Iskolaorvos, védőnő, dietetikus: Előadások tartása az egészséges
életmódról, a környezeti ártalmakról. Segíti a tanárok munkáját személyes
ráhatásával.
-

Iskolán kívüli együttműködés
- Fenntartó: Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott
intézmények profilját és költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös
együttműködés – az iskola egész életén belül – a környezeti nevelési
programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola igazgatójának
feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés
- Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli
környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző
intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból
kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok. A
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látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Célunk, hogy iskolai tanulmányai
során minden tanuló legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson
részt vegyen.
- Hivatalos szervek: A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése,
hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e
az iskola.
♦ Anyagi erőforrások
Saját erőforrások
- Költségvetés: Az iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat
kell végezni, amelyek a környezetbarát és kultúrált környezet megteremtését,
továbbá a környezetkímélő működtetést szolgálják.
- Alapítvány: A Hejőbába Gyermekeiért Alapítvány – rászorultsági alapon –
támogatja a tanulók erdei iskolákban és a nyári táborokban való részvételét.
Lehetőség van azonban arra is, hogy a tábori munkához szükséges eszközök
vásárlását az alapítvány anyagilag segítse.
Külső erőforrások
- Fenntartó: Mivel a fenntartóval történt egyeztetések után az iskola egyik
kiemelt nevelési területe a környezeti nevelés, ezért fenntartó lehetőségei
szerint támogatja az iskolai környezeti nevelési munkát.
- Pályázat: A pályázat-megjelenések figyelése igazgatóhelyettesi feladat. Az
igazgatóhelyettes tájékoztatja a kollegákat a pályázati lehetőségekről és segít
a pályázatok elkészítésében.
II. ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, CÉLOK
♦ A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell
kezelnünk. Ezek fogalmát, tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell
járnunk, meg kell világítanunk:
- a fenntartható fejlődés;
- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések;
- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései;
- alapvető emberi szükségletek, jogok;
- demokrácia;
- elővigyázatosság;
- biológiai és társadalmi sokféleség;
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♦ Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá
váljanak tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:
- a környezettudatos magatartást és életvitelt;
- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos
magatartást és életvitelt;
- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős
magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát;
- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség
őrzését;
- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését;
- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető
technikákat, módszereket.
♦ A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban.
Ilyenek például:
- alternatív, problémamegoldó gondolkodás;
- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód;
- szintetizálás és analizálás;
- problémaérzékenység, integrált megközelítés;
- kreativitás;
- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód;
- vitakészség, kritikus véleményalkotás;
- kommunikáció, média használat; konfliktuskezelés
és
megoldás;
- állampolgári részvétel és cselekvés;
- értékelés és mérlegelés készsége.
Az iskolai környezeti nevelés szemlélete:
Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok
szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk,
megszilárdítsuk.
Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet
formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon
törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem
egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Érthető tehát, hogy
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a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt
feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak
között már megvalósult az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör.
Tanórán, nyári táborokban és az erdei iskolákban megismertetjük
gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex
természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt
jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így
válthatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó
felnőttekké.
2.2. Konkrét célok
♦ Hagyományok ápolása
- Zrínyi-hét, Móra hét szervezése az egész iskola közösség számára
- A falu nevezetességeinek feltérképezése
- Erdei iskola szervezése
- Tavaszi és őszi tanulmányi kirándulás
- Természettudományi pályázatok
- Osztályfőnöki órák környezetvédelmi és drog-prevenciós témában
♦ Szaktárgyi célok:
- Szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl.
ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának
mérési módszerei)
- A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a
környezetszennyezés hatása a természeti- és épített környezetre, az emberre)
- Interaktív
módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka,
önálló
kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok)
- Szakkörök szervezése
- Természetvédelmi versenyekre felkészítés
3.3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek
Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások
A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével
lehet közvetíteni. Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány
területen.
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Lehetőségeink:
- Táborok, tanulmányi kirándulások, sportversenyek, tornabemutatók
- Kézműves foglalkozások
- Pályázatok, kiállítás rendezés
- Látogatás: múzeum, állatkert, vadaspark, nemzeti park
- Versenyek
- Szakkörök
- Iskolazöldítés
- DÖK nap
- Jeles napok
- Erdei iskola
3.4. Módszerek
A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani
megújulásra van szükség.
kooperatív (együttműködő) tanulási technikák,
játékok,
modellezés,
riportmódszer,
projektmódszer,
terepgyakorlati módszerek,
kreatív tevékenység,
közösségépítés,
művészi kifejezés
3.5. Taneszközök
Az iskola és telephelye rendelkeznek azokkal az alapvető oktatási eszközökkel,
szakkönyvekkel, amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek.
Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket, eszközöket, valamint
lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni.
Az erdei iskolai programok számára biztosítani kell a biológiai és kémia
vízvizsgálatokhoz, illetve a levegő- és talajvizsgálatokhoz szükséges eszközöket,
vegyszereket. Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és CD137
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könyvtárat. Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési tanórák és programok
számára megfelelő audiovizuális ill. multimédiás eszközök álljanak a tanárok és a
tanulók rendelkezésére.
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő
eszközök és felszerelések jegyzékébe beépült a környezeti nevelés speciális
eszközigénye is.
3.6. Kommunikáció
A környezeti nevelésben fontos, hogy diákjaink a nagyszámú írott, hallott és látott
médiairodalomban kritikusan, a híreket okosan mérlegelve tudják feldolgozni.
Fontos számunkra, hogy képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni, az
értékes információkat meg tudják az értéktelentől különböztetni. Tanulóinkat meg
kell tanítani a fellépésre, a szereplésre, az előadások módszertanára.
Iskolán belüli kommunikáció formái
- kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel
- házi dolgozat készítése
- poszterek készítése és bemutatása
- faliújságon közölt információk készítése
Iskolán kívüli kommunikáció formái
- Környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból
- Környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása,
értékelése
- Közvetlen környezte problémáinak felmérése, értékelése
3.7. Minőségfejlesztés
Az iskolai környezeti nevelési munkájának mérése, értékelése több szempontból
eltér az iskola életének más területén alkalmazottaktól. Ennek oka, hogy a
környezeti nevelés a szakmai ismeretek mellett – a többi tantárgyhoz képest –
markánsabban közvetít egy viselkedési módot és értékrendet az embernek a
világban elfoglalt helyéről. A szakmai tartalmakat az egyes tantárgyak helyi
tantervébe építjük be.
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Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei
♦ Testnevelés
A tanulók
- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben
befolyásolják, egészséges testi fejlődésüket,
- legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az
élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az
együttműködés és a tolerancia fejlesztésében,
- értsék
és
tapasztalják meg a
szabadtéri foglalkozásokon
keresztül, hogy a környezetszennyezés az egészségre veszélyes,
- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból
készüljenek az eszközök, és a tornaszerek,
- sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta,
karikahajtás, gólyalábazás, zsákban futás)
- tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását
♦ Magyar nyelv és irodalom
Általános iskola – alsó tagozat (6-10 év). A tanulók
- ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges ember - alkotta
környezetük értékeit bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat,
népdalokat és verseket)
- egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket,
alkalmazva értékeljék az anyanyelv gazdaságát, szépségét a szóbeli és írásbeli
kommunikáció során
Általános iskola – felső tagozat. A tanulók
- ismerjék meg az anyanyelv gazdaságát, a tájnyelv, a köznyelv és az
irodalmi nyelv egymásra hatását és mindezt tudják alkalmazni a természeti és
ember - alkotta környezettel való kapcsolatteremtésben
- törekedjenek az anyanyelv védelmére
- sajátítsák el a média elemzésének technikáját
- tudjanak disputát folytatni
- alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés
- növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a
környezet- és természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával
- fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok
segítségével
139

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017;2020

tudjanak hivatalos iratokat (petíciókat, kérvényeket, javaslatokat) készíteni
- tudatosan készüljenek a „nyelvi környezetszennyezés” elkerülésére
- fejlesszük az esztétikai, erkölcsi érzékenységet
-

♦ Történelem
A tanulók
- értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén
alakult át a természet
- tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a
gazdálkodásra, az életmódra, a közösségi normák alakulására
- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a
hagyományok tisztelete
- értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék
hangsúlyozottan az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a
problémák elhárításában, csökkentésében
♦ Idegen nyelv
A tanulók
- váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek
feldolgozásának segítségével
- legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a
nyelv segítségével más országok hasonló problémáit
- ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen
országok környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit
- legyenek
képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan,
csoportmunkában, projektmunkában választ keresni
- állampolgári felelősségtudata fejlődjön
A tanulókban
- alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben
- fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége és fedezzék fel ennek
lehetőségeit
♦ Matematika
A tanulók
- váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti
összefüggéseket matematikai módszerekkel demonstrálják
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legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére,
elemzésére statisztikai módszerek alkalmazásával
- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni
- logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége
fejlődjön
- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli
viszonyait
- váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására,
gyűjtésére és feldolgozására
- ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek
ezeket elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni
- legyenek képesek reális becslésekre
- tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni A tanulókban
- alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás
- alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási
készségeket
-

♦ Fizika
A tanulók
- váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára
- ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj,
rezgés) egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési
lehetőségeit
- ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei
közötti analógiákat, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat
- tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek
tudatában legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti
problémákra
- mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel
szabad csak felhasználni
- ismereteik birtokában, tetteik
következményeit látó,
távlatokban gondolkodó állampolgárrá váljanak
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♦ Földrajz
A tanulók
- szerezzenek tapasztalatokat, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és
élettelen környezetükről
- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a
természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit
- ismerjék meg a világ globális problémáit
- ismerjék meg és őrizzék a természeti, és az ember alkotta táj szépségeit
♦ Biológia
A tanulók
- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve
mérséklési lehetőségeit
- ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet
- ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit,
fedezzék fel azok között az ok-okozati összefüggéseket
- ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat
- legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és
mérséklésére
- sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat
A tanulókban
- alakuljon ki ökológiai szemléletmód
♦ Kémia
A tanulók
- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel
- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására
- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az
eredmények értelmezésére
- értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített
környezetre, valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait
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♦ Ének-zene
A tanulók
- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát
- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait
- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban
- vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét
- tudják, hogy az élő ill. élettelen természet hangjai a zenében és a
hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt jelentenek
- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni
♦ Etika
A tanulók
- legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni,
hogy a lehető legkevesebb károsodást okozzák
- tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni
- mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is
megfelelő életteret kell hagyniuk
A tanulókban
- alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi
hasznosságuk fokától függetlenül is értéket képviselnek
- alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti
kérdésekkel kapcsolatban
- fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az
egészséges környezetért
♦ Rajz és vizuális kultúra
A tanulók
- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát
- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit
- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik
alappillére; tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai
előfordulásaira
- ismerjék a természetes alapanyagok használatát
- legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak
megfelelően elemezni
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legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési
témaköröknek megfelelően
- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma
összefüggését
- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti
formatervezésre
- kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket
-

♦ Tánc és dráma
A tanulók
- tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel
- legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és
mozdulatsorok segítségével
- sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési
lehetőségeket
-

3.8. Továbbképzés
Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek
egyszerre kell tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való
fejlődést.
14. AZ ISKOLAI FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM
Fogyasztói magatartásunk sokféle hatásmentén, a szociális tanulás útján alakul,
fejlődik. A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás
kialakítására hosszú, sokoldalú folyamat. Amíg kisiskolás korban leginkább
jellemző fogyasztói magatartások, a kiválasztás, az árú ismeret, a döntés a
kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése, addig kamaszkorban már
megjelenik a jogérzék. A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói
szokások tekintetében az otthoni szokások érvényesülnek, ezért is fontos a szülők,
a családok bevonása a nevelési folyamatba. A napi gazdasági tapasztalatok, a
gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megismerése és megértése segít a
fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Ezt segítheti a korrekt sokoldalú
tájékoztatás és információáramlás.
(Ne az olcsó akcióstermékek, de a minőség kapjon szerepet.)
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I.

A fogyasztóvédelmi oktatás célja

A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése és a tudatos kritikus
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
Fontos, hogy az általános és középiskola befejezésekor a diákok értsék, valamint
a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:
Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás:
Ökológiai
Környezettudatos fogyasztás
Fenntartható fogyasztás
Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem
II.
Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra és a helyes
értékrend alakítására kell a hangsúlyt fektetni
Az értékek formálásában lényeges például:
♦ a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése
♦ az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása
♦ a természeti értékek védelme
Fontos továbbá a fogyasztás során:
♦ a tájékozódás képessége
♦ a döntési helyzet felismerése és
♦ a döntésre való felkészülés
Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét,
alkalmassá téve őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség
és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a
takarékosságot.
III. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a
részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák
tudatos,
pedagógiailag
megtervezett
fejlesztése.
Olyan
szociális
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motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amelyek gazdasági és
társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése,
a jogaikat érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok
képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség
erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és
a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztése
(NAT)
Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul,
fejlődik. A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás
kialakítása hosszú, sokoldalú folyamat. Ennek során az egyén megismeri a
fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci
viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a
természeti erőforrások védelme mellett.
A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése
szempontjából a nevelésoktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket
kell elsajátítani, készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható
fogyasztás érdekében, ezért a gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő hatású.
Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a
kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv
érvényesülése
IV. Módszertani elemek
Készségek fejlesztése: a kritikus gondolkodás, az egyéni és csoportos
döntéshozás és a problémamegoldás. A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az
egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, információfeldolgozás,
a feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit.
A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek
együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programba.
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A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása,
projektprogramok indítása megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem
oktatásának, a kritikus, független gondolkodás fejlesztésének.
Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, napjainkban
tipikus helyi és globális problémákon keresztül:
♦ Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól
♦ Riportkészítés az eladókkal
♦ Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika
♦ Egyéni és csoportos döntéshozatal
♦ Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása
♦ Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában
♦ Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel
♦ Viták,
esettanulmány,
szituációs játékok
(eladói
és
vásárlói
érdekek összehangolása, jellemző piaci magatartások
felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése)
♦ Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)
V. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
Magyar irodalom
Téma:
Vásárlási szokások kialakítása
Módszer: Esettanulmány, interjú készítés
Téma:
A reklám kommunikációs csapdáinak felismertetése
Módszer: Reklámkritika
Matematika
Téma:
Mérés, mértékegységek, mérőeszközök megismerése, helyes alkalmazása
Módszer:
Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel.
Például: Vásárlás, pénz használatának gyakorlása. Mire figyel! Árak,
eltarthatósági idő, pénztárnál a számla adás, banki- biztosítási számítások.
Udvarias viselkedés (vásárló – eladó). Eladói, vásárlói érdekek összehangolása.
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Fizika
Mértékegységek, mérés
Téma: villany, gáz, víz… környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló
fogyasztás
Hogyan takarékoskodhatunk! Energia – pénz
Módszer: adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információ rögzítés csoportmunkában
Földrajz
Téma: Eltérő fogyasztási struktúrák összehasonlítása, országok különböző
gazdasági viszonyai az ott kialakult szokások
Módszerei: - helyi, országos EU-s szabályok tanulmányozása
- vita, egyéni és csoportos döntéshozatal
Biológia
Téma: Egészséges táplálkozás
Egy élelmiszer útja míg a boltba kerül
Génmódosított élelmiszerek
Táplálkozás kiegészítők és divatjaik
Módszer: Érveléstechnikai gyakorlatok, hatékony érdekérvényesítés
Természettudomány
Téma:
Piaci séták, bolti vásárlások. Posta, közintézmények megfigyelése,
jellemzői
Módszer: Szituációs játék, eladói és vásárlói érdekek összehangolása, piaci
szokások,
magatartás.
Történelem; Etika
Téma: EU fogyasztói jogok megismerése
Fogyasztás története
Fogyasztóvédelem. Reklám története. Módszer: Országos és EU-s
szabályok tanulmányozása, viták, gyűjtőmunka, adatgyűjtés:
újságok, reklámok figyelése során.
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Kémia
Élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok
Téma: (E – számok) vegyszermaradványok. Háztartási
Kozmetikumok célszerű
és tudatos használata.

vegyszerek.

Ezek a tantárgyak segíthetnek a vásárlók jogainak megismertetésében, a
jogorvoslat módjainak megismerésében.
Fogyasztóvédelem színtereinek ismerete a felnőtt életre készít elő.
A vállalkozói ismeretek elsajátítása a szociális és társadalmi kompetenciák
fejlesztését segítheti elő.

15.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1-2. évfolyam számára

A magatartás és szorgalom értékelés egységes minden osztályban. Tantárgyi
értékelés osztályonként lebontva jelenik meg.
MAGATARTÁS
▪ Az iskolai házirendet betartja.
▪ A házirend előírásait nem minden esetben tartja be.
▪ A házirend előírásait sorozatosan megsérti.
▪ Tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon példamutatóan, rendesen
viselkedik.
▪ Tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik.
▪ Tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik.
▪ Magatartása fegyelmezetlen, rendetlen.
▪ Kötelességtudó, a feladatait teljesíti.
▪ Feladatait a tőle elvárható módon teljesíti.
▪ Feladatait nem minden esetben teljesíti.
▪ Feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti.
▪ Szívesen, önként vállal feladatokat, és azokat teljesíti.
▪ Feladatokat önként nem vagy csak ritkán vállal, de a rábízott feladatokat
teljesíti.
▪ Az osztályközösség életében aktívan részt vesz.
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▪ Az osztályközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt.
▪ Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet.
▪ A közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik.
▪ Viselkedése romboló hatású, társai tanulását akadályozza.
▪ Nincs írásbeli intője, figyelmeztetése vagy megrovása.
▪ Írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása van.
▪A házirend előírásait sorozatosan megsérti.
▪ Tisztelettudó – társaival, nevelőivel szemben udvariasan, előzékenyen,
segítőkészen viselkedik
▪ Előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva
▪ Társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván
viselkedik.
▪ Társas kapcsolat szabályait példamutatóan betartja, segítőkész, őszinte,
fegyelmezett.
▪ Társas kapcsolat szabályait jól tartja be, visszahúzódó, alkalmazkodó,
önfegyelme változó.
▪ Társas kapcsolat szabályait megfelelően tartja be, néha türelmetlen,
nehezen alkalmazkodó, önértékelése nem megfelelő.
▪ Társas kapcsolat szabályait nem tartja be, durva, zárkózott, erőszakos,
ellenséges, nem képes alkalmazkodni. fegyelmezetlen.
▪ Önértékelése reális

SZORGALOM
▪ Képességének megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt
▪ Képességének megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt
nyújt
▪ Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől
▪ Képességeihez mérten nagyon keveset tesz azért, hogy jobb eredményeket
érjen el
▪ Az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg
▪ Tanulmányi feladatait minden tárgyból rendszeresen elvégzi
▪ Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik
▪ Tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem
mindig teljesíti
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▪ Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen
▪ A tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi
▪ A tanórán többnyire aktív
▪ Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik
▪ Feladatait többnyire nem végzi el
▪ Munkavégzése pontos, megbízható
▪ A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt
▪ Többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyen való
részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást
teljesíti
▪ Taneszközei tiszták, rendesek és ezeket tanítási órára mindig elhozza
▪ Taneszközei tiszták, rendezettek
▪ Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik
▪ Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek
▪ A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el.
▪ Tanuláshoz való viszonya: példamutató; jó; megfelelő; kifogásolható
▪ Iskolai munkája: fontos; közömbös; nem fontos számára
▪ Feladatait: pontosan; felületesen; hiányosan végzi.
▪ Munkavégzése: fegyelmezett; zavarja társait; önállótlan; önállóan dolgozik.
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ELSŐ OSZTÁLY
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Beszéd és szóbeli kifejezőkészség
A beszéd tisztasága
●
Beszéde tiszta, érthető.
●
Néhány hang képzése még bizonytalan. ● Néhány hangot már magában
is tisztán ejt ● Sok hangképzési hibája van.
●
Beszéde korrekciót igényel. Szókincs
●
Szókincse gazdag, választékosan beszél.
●
Beszéde és szókincse korának megfelelő.
●
Szókincse szegényes.
●
A tanév során beszéde fejlődött, szókincse gazdagodott.
●
Ha figyelünk rá, gondolatait helyesen választott szavakkal közli.
●
Szívesen mond verset és mesét.
●
Nehezen fejezi ki magát.
●
Még nem szeret a társai előtt szerepelni.
Írás
Íráshasználat
●
Írásos tevékenységet szívesen végez.
●
Vonalvezetése és írása biztos.
●
Vonalvezetése és írása határozatlan.
●
Füzete tiszta, rendezett.
●
Füzetvezetése egyenetlen.
Íráskép
●
Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos.
●
A tanult betűket, betűkapcsolatokat még segítséggel alakítja.
●
Írásképe esztétikus, egyéni.
●
Írása lendületes, folyamatos.
●
Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan
● Betűalakítás: szabályos; szabálytalan.
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●
Külalak: szép; megfelelő; fejlesztésre szorul.
●
Ceruzafogása: laza; görcsös
Írástempó
Írástempója az átlagnál gyorsabb
Írástempója életkorának megfelelő.
Az
írástempója
lassú.
Másolás
●
A tanult betűket, szavakat pontosan másolja írott és nyomtatott
mintáról.
●
A tanult betűk, szavak másolása pontatlan.
●
Még nem tudja a tanult betűket és szavakat önállóan lemásolni.
●
A tanító jelölése alapján önállóan tudja javítani hibáit.
●
Hibáit kis segítséggel javítani tudja.
Tollbamondás
●
Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és a szavakat.
●
Tollbamondás után még pontatlanul írja le a tanult betűket és szavakat.
●
Tollbamondás után még nem tudja leírni a tanult betűket és szavakat.
●
Képes önellenőrzéssel javítani a hibákat.
●
Hibáit kis segítséggel javítani tudja.
Írás emlékezetből
●
Emlékezetből is pontosan írja le a betűket, szavakat.
●
Emlékezetből pontatlanul ír.
●
Emlékezetből még nem tud betűket, szavakat leírni.
●
Önellenőrzéssel képes javítani a hibáit.
Olvasás
Viszonyulás az olvasáshoz
●
Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget.
●
A tanórán szívesen olvas, de önmagától még nem érdeklődik a könyvek
iránt.
●
Egyelőre nem szívesen olvas.
Hangos olvasás (technika)
●
Hibátlanul felismeri és megnevezi a tanult betűket.
●
Bizonytalan a tanult betűk felismerésében és megnevezésében.
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● Az alábbi betűk felismerésében még bizonytalan:_____________
● Önállóan összeolvassa a tanult betűket.
●
A tanult betűk összeolvasásában bizonytalan.
●
A betűket felismeri, de azok összeolvasása nehézséget jelent.
●
Rövid szövegek esetében már mondatokat olvas és megérti azokat.
●
Elolvas rövid szavakat, mondatokat, de azok megértése még nehézséget
jelent számára.
●
Betűismerete: biztos; bizonytalan; nagyon hiányos.
●
Szóképekben: jól; lassan; még nem tud olvasni.
●
Szótagolva:
jól;
megfelelően;
gyengén
olvas.
● Szótaghatárokat: jól érzi; nem érzékeli.
Hangos olvasása gyors, hibátlan, kifejező
Hangos olvasása megfelelő, kevés hibával, monoton.
Hangos olvasása kicsit lassú, sok hibával, akadozó.
Hangos olvasása fejlesztésre szorul, nem tud összeolvasni.
Néma olvasás (szövegértés).
●
Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról
beszámolni, a szöveggel kapcsolatos feladatokat megoldani.
●
Képes elolvasni rövid szövegeket, és megérti azokat.
●
Képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatértése
még bizonytalan.
●
Elolvassa a rövidebb szövegeket, de nem érti meg azokat.
●
A rövidebb szövegek önálló néma olvasására még nem képes.
MATEMATIKA
Számfogalom
●
A
számolással és
egyéb
matematikai
problémákkal
összefüggő feladatokat szívesen végzi. Órákon
aktív és figyelmes.
●
A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő
feladatokat többnyire elvégzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan
dolgozik.
●
Biztonsággal felismeri és lejegyzi a számokat 0-20-ig.
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●
A számok felismerésében és lejegyzésében még téveszt.
●
Nem ismeri fel a tanult számokat.
●
Számfogalma biztos 0-20-ig.
●
Számfogalma bizonytalan 0-20-ig. Számolási készség
●
Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására.
●
Segítséggel tudja a számsorozatot folytatni.
●
Nem képes megadott szabály szerint számsorozat folytatására.
●
Képről helyesen alkot számfeladatot.
●
Képről segítséggel képes számfeladat alkotására.
●
Még nem tud képről számfeladatot írni.
●
Önállóan képes összeadni és kivonni a 20-as számkörben.
●
Eszközzel tud összeadni és kivonni a 20-as számkörben.
●
Eszköz nélkül még nem képes műveletek végzésére.
●
Számfogalma 0-5-ig kialakult;
●
Számfogalma 0-5-ig bizonytalan
●
Számfogalma 0-10-ig kialakult;
●
Számfogalma 0-10-ig bizonytalan
Számok írása diktálás után: hibátlan; téveszt; nem tudja írni.
Viszonyításban(<>): biztos; bizonytalan; nem tudja.
Számok sorba rendezése: biztos; bizonytalan; nem tudja Számok
bontása: hibátlan; hibás; csak eszköz segítségével képes.
●
Összeadás írásban: jó; megfelelő; fejlesztésre szorul.
●
Összeadás szóban: jó; megfelelő; fejlesztésre szorul.
●
Kivonás írásban: jó; megfelelő; fejlesztésre szorul.
●
Kivonás szóban: jó; megfelelő; fejlesztésre szorul.
Összefüggések felismerése
●
Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja.
●
Algoritmus szerint képes szöveges feladat megoldására.
●
A szöveges feladatot segítséggel tudja megoldani.
●
Még nem tudja megoldani a szöveges feladatokat.
●
Rajzról feladatokat: képes írni; nem képes lejegyezni.
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Geometria
●
Felismeri és megnevezi a síkidomokat.
●
Még nem ismeri fel az alábbi síkidomokat:----------------------ÉNEK-ZENE
●
●
●
●
●
●
●

A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi.
A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen.
A zenét szereti, de a feladatokban való részvételhez bátorítást igényel.
A tanult dalokat el tudja énekelni csoportban és önállóan is.
Hallás után képes egyszerű ritmus visszatapsolására.
Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékok eljátszásában.
A tanult ritmusokat, azok jeleit ismeri és használja.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
●
Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni.
●
Átlagos az érdeklődése a vizuális kultúra, a vizuális művészetek iránt.
●
Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul segítségre és
bátorításra.
●
Munkái szépek és igényesek.
●
Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére.
●
Ismeri a színek nevét és felismeri azokat.
TECHNIKA ÉS TERVEZÉS
●
Szívesen végez technikai jellegű tevékenységeket.
●
Fel lehet kelteni a technikai jellegű érdeklődését, de munka közben
biztatást igényel.
●
Munkavégzés előtt és közben is folyamatos biztatást, segítséget
igényel.
●
Ügyesen bánik az eszközökkel.
●
Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja.
●
A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza.
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TESTNEVELÉS
●
●
●

A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni.
A feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett.
Erőnléte és állóképessége korának megfelelő.
A sportjátékok, versengések szabályait érti és betartja. Minden helyzetben
sportszerűen viselkedik.
●
A sportjátékok, versenyek szabályait érti, de időnként nem tartja be.
A szabályokat többnyire érti, de gyakran nem tartja be.
●
Különösen ügyes: torna, labdajáték, sorversenyek terén (felsorolás a
gyermek fejlettsége szerint)
ETIKA
●
A tanuló tisztában van legfontosabb személyi adataival. (életkor,
születési dátum, szülei neve).
●
A tanuló bizonytalan személyi adatainak ismeretében.
●
A tanuló nem ismeri legfontosabb személyi adatait.
●
A tanuló képes megfelelően kommunikálni környezetével.
●
A tanuló nehezen találja meg a megfelelő kommunikációs beszédmódot
környezetével.
●
Ismeri és alkalmazza az udvarias társalgás szabályait.
●
Ismeri, de nem mindig alkalmazza az udvarias társalgás szabályait. ●
Helyesen alkalmazza a különböző megszólítási módokat. Időnként eltéveszti
a különböző megszólítási módokat.
MÁSODIK OSZTÁLY
MAGYAR NYELV ÉSIRODALOM
Beszédértés
● Az egyszerű szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. Szívesen
vesz részt közös beszélgetésekben.
● Az egyszerű szóbeli közléseket általában megérti.
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● A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés és szavak magyarázata
után érti meg pontosan.
● A szóbeli közlések megértéséhez szükséges figyelme és szókincse
külön fejlesztést igényel.
● Az egyszerű utasítások megértésére már képes, de nehezen követi a
tanító magyarázatait és társai beszélgetését.
● A tanítás menetébe nem tud bekapcsolódni, mert kevés szót ismer,
nehezen érti meg a kérdéseket és a feladatok utasításait.
Szókincs
● Szókincse gazdag.
● Szókincse életkorának megfelelő.
● Kevés szóval közli gondolatait.
● Szókincse fejlődéséhez
több mesehallgatásra, olvasásra,
és beszélgetésre van szüksége.
● Szókincse még fejletlen, bővítésre, pontosításra szorul.
● Szókincsének gazdagításához külön fejlesztésre van szüksége.
Kiejtés
● Kiejtése tiszta, beszéde jól érthető.
● Beszéde érthető, de kiejtése kisebb javításokra szorul.
● Több hangot is hibásan ejt, beszéde ezért nem mindig érthető. ●
Logopédiai fejlesztésre van szüksége a .…. hang(ok) hibás ejtése miatt.
Szóbeli kifejezőképesség.
● Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan közli gondolatait.
● Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait
értelmes mondatokkal közli.
● Gondolatait nehézkesen fejezi ki.
Szóbeli
kifejezőképessége
fejlődéséhez külön foglalkozásra van szüksége.
● A többször gyakorolt olvasmányok tartalmának elmondásában sokat
fejlődött.
● Nehézkesen, akadozva mondja el gondolatait egy adott témáról, ha
hosszabban kell beszélnie.
Összefüggő beszédre önállóan még nem képes.
Olvasás
Érdeklődés
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● Szereti a könyveket, szívesen olvas.
● A tanórán szívesen olvas, de önállóan még nem érdeklődik a könyvek
iránt.
● Igénye van az önálló olvasásra.
● Kedvenc témáiról szívesen olvas önállóan.
● Egyelőre még nem talál örömet az olvasásban..
Hangos olvasás (olvasástechnika)
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget képes folyamatosan,
hibátlanul vagy egészen kevés hibával felolvasni.
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4
hibánál többet nem ejt. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja.
Leggyakoribb hibája, hogy mást olvas, mint ami a szövegben van.
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4
összetartozó szó közben már nem kell megállnia. Olvasása jól hallható és
érthető. Tipikus olvasástechnikai hibái: újrakezdés/ mást olvasás/
betűtévesztés/ betűcsere. Ezeket a hibákat tanítói segítséggel javítani tudja.
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4
olvasástechnikai hibánál többet nem ejt. Olvasási tempója azonban igen
lassú, az írásjelekre még nem tud odafigyelni. Nem tudja érzékeltetni a
mondatfajtának megfelelő hanglejtést és hangsúlyozást.
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget az élőbeszédhez közelítő
tempóban fel tud olvasni úgy, hogy törekszik az írásjelek érzékeltetésére
és a kifejező hangsúlyozásra, de gyakran követ el olvasástechnikai hibát.
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget pontosságra törekvően olvas
fel. A mondatok végét azonban nem érzékelteti, hanglejtésével nem jelzi a
beszélői szándékot. (pl. kérdés, kijelentés).
● Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget is csak lassú tempóban,
akadozva, betűzve tud felolvasni. Közben gyakran követ el
olvasástechnikai hibát, az írásjeleket többnyire nem veszi figyelembe.
● Gyakori hibás hanglejtése és indokolatlan szünettartásai miatt nehezen
érthető, amit felolvas.
Néma olvasás ( szövegértés)

159

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017 ; 2020

● Képes hosszabb ideig csendesen magában olvasni, az olvasottak
tartalmáról pontos információi vannak.
Képes magában olvasni figyelmesen és tartósan, az olvasottak tartalmával
kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszol.
● Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasottakat többé-kevésbé
pontosan fel tudja idézni.
● Tartósan képes magában olvasni, de az olvasottak tartalmát csak
hiányosan tudja felidézni. Fejletlen olvasástechnikája miatt hosszú időre
van szüksége a rövid szövegek elolvasásához is.
● Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát nagyon
pontatlanul vagy alig tudja felidézni.
Szövegértés bizonyítása írásban
● Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez
kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja.
● Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a szöveghez
kapcsolódó feladatokat írásban csak segítséggel tudja megoldani.
● Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést
vizsgáló feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan
megoldani.
● Tájékozódásra a könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben
önállóan is képes: pl. lexikonban, szótárban, tartalomjegyzékben.
● Képes ismeretlen szavakat egyedül megkeresni egyszerűen kezelhető
lexikonokban, szótárakban; a megértéshez fel tudja használni az
olvasókönyvben lévő szómagyarázatokat.
● Tanítói segítséggel képes ismeretlen szavakat megkeresni egyszerűen
kezelhető lexikonokban, szótárakban. A megértéshez tanítói irányítással
fel tudja használni az olvasókönyvben lévő szómagyarázatokat.
● Az olvasókönyvén kívül más könyveket még nem használ.
Írás
Íráskép
● Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép.
● Betűalakítása, betűkapcsolása időnként szabálytalan, egyenetlen.
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● Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan. Írása ettől még
olvasható, de nem szép.
● Betűalakítása, betűkapcsolása olyan mértékben eltér a szabályostól,
hogy írása már nehezen olvasható.
● Írása lendületes, egyenletes és jól olvasható.
● Vonalvezetése határozott, képes a sor kitöltésére.
● Vonalvezetése bizonytalan, időnként kilép a vonalak közül.
Füzetvezetés
● Füzete tiszta, rendes, áttekinthető.
● Füzetébe egyre rendezettebben dolgozik.
Füzetei rendezetlenek.
● Füzetvetése igényes, rendezett.
● Füzetvezetésének rendezettsége sokat fejlődött.
Helyesírás
● Írás közben kevés hibát ejt.
● Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor és
tollbamondáskor még gyakran téveszt.
● Sok hibával ír.
● Gyakori
hibái másoláskor:………….; tollbamondásra
íráskor:……………; emlékezetből íráskor:…………….
● Gyakran elhagyja a mondatvégi írásjeleket.
● A begyakorolt szókészlet körében is bizonytalan a j és az ly hangok
jelölésében.
● Sokszor téveszt a hangok időtartamának jelölésében.
● Speciális egyéni gyakorlásra, fejlesztésre van szüksége helyesírása
javulásához.

MATEMATIKA
Számfogalom
● A matematikai feladatok megoldásával szívesen foglalkozik.
● A százas számkörben számfogalma kialakult. Az egyjegyű és a
kétjegyű számokat is helyesen olvassa, írja, csoportosítja és rendezi.
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Pontosan jelöli helyüket a számegyenesen, és meg tudja nevezni a számok
tulajdonságait.
● A százas számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában
helyesen olvassa, írja az egy- és a kétjegyű számokat. A számlálásban,
összehasonlításban, a számok sorba rendezésében téveszt. Nem mindig
találja meg a számok helyét a számegyenesen, a számok tulajdonságainak
megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha bizonytalan.
● A százas számkörben számfogalma még nem alakult ki. A számok
írásában gyakran téveszt. A számlálásban néha hibázik. A számok
összehasonlításában, növekvő és csökkenő sorba rendezésében gyakran
téveszt és helyüket a számegyenesen nem mindig találja meg.
● A matematikai feladatok iránt ritkán mutat érdeklődést. Figyelme
gyakran elkalandozik. Önálló munkái sajnos sok esetben hibásak.
● A matematikai feladatokat nem szívesen végzi. Órai aktivitása változó,
gyakran elkalandozik, nem figyel. Önálló munkái hiányosak, hibásak,
ezért matematikából sok gyakorlásra, külön fejlesztésre van szüksége.
Mennyiségfogalom
Képes
a
különböző mennyiségek
méréshez szükséges
összehasonlítására, sorba rendezésére. Helyesen ismeri fel és fejezi ki a
mennyiségek közötti viszonyokat. A megismert mérőeszközöket és a tanult
mértékegységeket jól használja. Mértékváltásai hibátlanok.
● Kis segítséggel képes különböző mennyiségek méréshez szükséges
összehasonlítására, sorba rendezésére. A mérőeszközöket és a tanult
mértékegységeket ismeri, de használatukban bizonytalan. Mértékváltásai
nem mindig hibátlanok.
● A mennyiségek meg- és kimérésében még nem szerzett elég
gyakorlatot. A megismert mérőeszközök körében nem igazodik el kellő
biztonsággal. Néha összetéveszti a mértékegységeket. A méréshez
kapcsolódó összehasonlításban, sorba rendezésben folyamatos segítséget
igényel.
● Önállóan végzett mértékváltásai gyakran hibásak. Ebben a
tevékenységben külön egyéni fejlesztésre szorul, sok mérési tapasztalatra
van szüksége.
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Műveletvégzés, számolási készség
● Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni,
kirakással, rajzzal megjeleníteni. Az összetett számfeladatokat is meg
tudja oldani, többnyire eszköz nélkül is hibátlanul. Fejszámolása gyors és
pontos.
● A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában,
leírásában, műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében néha
segítségre szorul. Eszközhasználat nélkül is kevés hibával számol.
● Az összetettebb számfeladatok megoldásában gyakran hibázik.
● Fejszámolása átlagos tempójú, ritkán téveszt.
● A szorzó-/ bennfoglaló táblákat jól begyakorolta.
● A szorzó-/ bennfoglaló táblákat már jól tudja, néha azonban eltéveszti.
● A szorzó-/ bennfoglaló táblákat még sokat kell gyakorolnia.
● Egyelőre csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult
műveleteket leolvasni, leírni; kirakással, rajzzal megjeleníteni.
● Sok hibával végzi a négy alapműveletet. A számoláshoz gyakran
használ még segédeszközt.
● Az összetett számfeladat megoldásában általában segítségre van
szüksége. Fejszámolásban lassú, gyakran pontatlan
Szöveges feladatok megoldása
● A szöveges feladatok megoldásában követi a tanult megoldási
sorrendet, a feladatot helyesen értelmezi.
● Általában képes a szöveges feladatok megértésére és az adatok
lejegyzésére. A megoldás tervét kirakással, rajzzal értelmezi, segítséggel a
szükséges műveletet is elvégzi.
Egyre jártasabb a képről, műveletről való
szövegalkotásban.
Előforduló hibáit segítséggel javítani tudja.
● Tanítói segítséggel tudja a szöveges feladatokat megjeleníteni
kirakással, rajzzal. A számítások elvégzésében sem önálló még.
Kirakásról, képről szóló történetalkotásokra még nem képes.
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Geometriai összefüggések felismerése
● Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes
a felismert szempont szerinti alakzatok szétválogatására, rendezésére.
● Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani. Ehhez ritkán
igényel segítséget.
● Meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket, jártas az
alakzatok tükrösségének és egyéb megismert tulajdonságainak
megállapításában, egyszerű megfigyelések megfogalmazásában.
● Segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. Megfigyelései nem
mindig pontosak, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában,
rendezésében, összehasonlításában sokat téveszt.
● A tanult alakzatok megnevezésében bizonytalan, a tükrösség és egyéb
tulajdonságok megállapítására önállóan még nem képes.

ÉNEK-ZENE
Érdeklődés, aktivitás
● A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi.
● A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen.
● A zenét szereti, élvezi, de a feladatok elvégzésében bátorításra szorul.
● Érdeklődését, figyelmét nehéz a zene iránt felkelteni és ébren tartani.
Ritmikai készség
● Ritmikai készsége a tanult és gyakorolt dalokkal kapcsolatos feladatok
végzése közben jó fejlettséget mutat.
● A ritmikai elemeket felismeri, ha a ritmikai motívumok a tanult
dalokhoz kapcsolódnak.
● Ritmikai készsége kialakulóban van, dalrészletek ritmusát képes
bemutatni.
● Képes a tanult dalokat dalritmusról felismerni.
● Képes a dalok ritmusát összehasonlítani.
● Ritmikai készsége külön, egyéni fejlesztésre szorul.
● Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére pontosan
végzi, képes a társakkal való együttmozgásra, a tempótartásra.
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● Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére néha
eltéveszti, de törekszik a társakkal való együttmozgásra, és a
tempótartásra.
● Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére gyakran
eltéveszti, a társakkal való együttmozgásban és a tempótartásban
bizonytalan
Dallami készség, éneklés
● Zenei hallása az ismert és gyakorolt dalok esetében kiváló, tisztán,
pontosan énekel.
● Zenei hallása jó, a gyakorolt dalokat a többiekkel együtt többnyire
tisztán énekli.
● Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de időnként pontatlanul és
bátortalanul énekel.
● Zenei hallása külön fejlesztésre szorul.
● Énekes-mozgásos játékokban szívesen részt vesz.
● Az énekes–mozgásos játékokba nem szívesen kapcsolódik be, a
zenéhez kapcsolódó ritmikus mozgás örömét még nem fedezte fel.
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
Érdeklődés
● A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet
teljes figyelemmel és odaadással végzi. Szép munkák kerülnek ki a keze
alól.
● Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni stb. A vizuális kultúra körébe
tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi.
● Egyelőre nem szívesen rajzol, fest. Gyakran bátorításra, segítségre
szorul. Ábrázolás
● Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázolja gondolatait, érzéseit.
● Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítséggel megfelelően
képes ábrázolni, amit szeretne kifejezni.
● Ábrázolási készsége lassan fejlődő. Megfigyeléseit tanítói segítségadás
mellett sem mindig tudja vizuálisan kifejezni.
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Kifejezés
● Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai
egyéniek.
● Általában törekszik a színek és formák változatosságára. Keresi
kifejezésmódját. Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól.
● Kifejezésmódja fejletlen.
Kevés
színt használ,
formaalakítása kezdetleges.

TECHNIKAI ÉS TERVEZÉS
Érdeklődés
● A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi.
● A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni.
Munkavégzés előtt és közben biztatást igényel.
● A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése nehezen kelthető
fel. Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel.
Tájékozottság
● Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri.
Tájékozottsága e téren sokrétű.
● Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri.
Tájékozottsága e téren korának megfelelő.
● Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak
ismeretében néha bizonytalan. Általános tájékozottsága e téren kicsit
hiányos.
Eszközhasználat
● A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök
használatában rendkívül ügyes.
● A munkafolyamatokban megismert anyagokat és eszközöket
életkorának megfelelően használja.
● A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök
használatában bizonytalan. Munka közben sok segítséget igényel.
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A munkavégzés minősége
●
A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív. A
kivitelezésben igényes és pontos.
●
A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésében általában
igényes és pontos.
●
A technikaórán készülő munkadarabot türelmesen készíti el, de
nem mindig pontos a kivitelezésben.
●
A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként
felületes, kapkodó. Munkájának minőségével ilyenkor maga is
elégedetlen.
TESTNEVELÉS
Mozgáskoordináció
●
Mozgása összerendezett.
●
Mozgásának összerendezettsége fejlődő.
●
Mozgása bizonytalan, összerendezetlen.
Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben
●
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és
igazodik ezekhez. Konfliktus- helyzetben is sportszerűen viselkedik.
●
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de
időnként nem tartja meg azokat. Előfordul, hogy türelmetlenül,
sportszerűtlenül viselkedik a társaival.
●
A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait
többnyire ismeri, de
gyakran
előfordul, hogy nem tartja
be
azokat.
Meggondolatlan/
türelmetlen/
erőszakos
viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épségét.
Gimnasztika ● A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan
hajtja végre.
●
A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, de néha
pontatlanul hajtja végre.
●
A gimnasztikai gyakorlatokat nem mindig hajtja végre
ütemtartással, fegyelmezetlenül végzi.
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Atlétika
●
●
●

Gyors és kitartó futásra is képes.
A szökdeléseket, ugrásokat megfelelő ritmusban hajtja végre.
A
szökdeléseket,
ugrásokat nem tudja megfelelő
ritmusban végrehajtani.
●
A kislabda-hajítás adott technikáját elsajátította, képes a szert
távolba és célba juttatni.
●
A kislabda-hajítás adott technikáját nem tudta elsajátítani, nem
képes a labdát távolba és célba juttatni.
●
Képes
különböző testhelyzetekből dobásokra álló
és
mozgó célpontokra.
●
A különböző testhelyzetekből végrehajtott dobásokat nehezen
tudja kivitelezni.
Torna
●
Szívesen végzi a játékos feladatokat támasz- és
függéshelyzetben.
●
A támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősítenie
kell izomzatát.
●
Képes gurulóátfordulást végezni előre és hátra.
●
A gurulóátfordulást előre biztonsággal végzi.
●
A gurulások kivitelezése mindkét irányban nehézséget okoz.
Labdajátékok
●
A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező.
●
A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező.
●
A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb.
●
A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező.
●
Különböző méretű labdák kezelésében ügyes, labdaérzéke jó.
●
Különböző méretű labdák gurításával, fogásával, felkapásával és
elkapásával részt vesz az óra munkájában, de labdakezelése
bizonytalan.
●
Különböző méretű labdákkal végzett mozgások közben gyakran
ejt hibát. Labdaérzéke, ügyessége külön fejlesztést igényel.
●
A csapatjátékokban együttműködő, képes a szabályok
megtartására és alkalmazására.
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●
A csapatjátékban elsősorban a csapattársakra, a történésekre
képes figyelni. Ezért sokszor kell figyelmeztetni a szabályokra.
ETIKA
●
A tanuló tisztában van lakóhelyének nevével, lakcímével. Tudja
iskolája nevét.
●
A tanuló bizonytalan lakcímének ismeretében. Iskolája nevét
nem tudja.
●
Képes életkorának megfelelően felelősen gondolkodni közvetlen
környezete védelméről.
●
Közvetlen környezetének védelmével keveset törődik.
●
Helyesen alkalmazza a különböző megszólítási módokat.
Időnként eltéveszti a különböző megszólítási módokat.
●
A tanuló képes megfelelően kommunikálni környezetével.
●
A tanuló nehezen találja meg a megfelelő kommunikációs
beszédmódot környezetével.
Általános értékelés
●
Kiválóan teljesített
●
Jól teljesített
●
Megfelelően teljesített
●
Felzárkóztatásra szorul_______________ tárgy(ak)ból.
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Szöveges értékelő lap
……………………………………………tanulónak
a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola (OM:029072.)
Telephely - Nemesbikk
……….. osztályában a 2……./2……..tanév első félévében nyújtott
teljesítményéről
magatartás
szorgalom
tantárgy
általános értékelés

Hejőbába, 2…………………
………………………………
osztályfőnök
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Szöveges értékelő lap
……………………………………………tanulónak
a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola (OM:029072) Telephely Nemesbikk
……….. osztályában a 2……./2……..tanév ……..negyedévében
nyújtott teljesítményéről
magatartás
szorgalom
tantárgy
erősségek
gyengeségek
általános értékelés
Hejőbába, 2…………………

………………………………
osztályfőnök
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Második évfolyam második félévétől használt érdemjegyek és a
mögöttük értelmezett képesség illetve tudásszint megfelelések:
MÁSODIK OSZTÁLY
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
5 jeles
▪ Az egyszerű szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. Szívesen vesz
részt közös beszélgetésekben.
▪ Szókincse gazdag.
▪ Kiejtése tiszta, beszéde jól érthető.
▪ Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan közli gondolatait.
▪ Szereti a könyveket, szívesen olvas.
▪ Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget képes folyamatosan, hibátlanul
vagy egészen kevés hibával felolvasni.
▪ Képes hosszabb ideig csendesen magában olvasni, az olvasottak tartalmáról
pontos információi vannak.
▪ Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez
kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja.
▪ Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép.
▪ Füzete tiszta, rendes, áttekinthető.
▪ Írás közben kevés hibát ejt.
4 jó
▪
▪
▪
▪

Az egyszerű szóbeli közléseket általában megérti.
Szókincse életkorának megfelelő.
Kiejtése tiszta, beszéde jól érthető.
Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes
mondatokkal közli.
▪ A tanórán szívesen olvas, de önállóan még nem érdeklődik a könyvek iránt.
▪ Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4
hibánál többet nem ejt. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja.
Leggyakoribb hibája, hogy mást olvas, mint ami a szövegben van.
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▪ Képes magában olvasni figyelmesen és tartósan, az olvasottak tartalmával
kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszol.
▪ Tájékozódásra a könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben önállóan is
képes: pl. lexikonban, szótárban, tartalomjegyzékben.
▪ Képes ismeretlen szavakat egyedül megkeresni egyszerűen kezelhető
lexikonokban, szótárakban; a megértéshez fel tudja használni az
olvasókönyvben lévő szómagyarázatokat.
▪ Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép.
▪ Füzete tiszta, rendes, áttekinthető.
▪ Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor és tollbamondáskor
még gyakran téveszt.
3 közepes
▪ A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés és szavak magyarázata után érti
meg pontosan.
▪ A szóbeli közlések megértéséhez szükséges figyelme és szókincse külön
fejlesztést igényel.
▪ Szókincse fejlődéséhez több mesehallgatásra, olvasásra, és beszélgetésre
van szüksége.
▪ Gondolatait nehézkesen fejezi ki. Szóbeli kifejezőképessége fejlődéséhez
külön foglalkozásra van szüksége.
▪ A többször gyakorolt olvasmányok tartalmának elmondásában sokat
fejlődött.
▪ Nehézkesen, akadozva mondja el gondolatait egy adott témáról, ha
hosszabban kell beszélnie.
▪ Egyelőre még nem talál örömet az olvasásban..
▪ Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4
összetartozó szó közben már nem kell megállnia. Olvasása jól hallható és
érthető. Tipikus olvasástechnikai hibái: újrakezdés/ mást olvasás/
betűtévesztés/ betűcsere. Ezeket a hibákat tanítói segítséggel javítani tudja.
▪ Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasottakat többé-kevésbé
pontosan fel tudja idézni.
▪ Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést vizsgáló
feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
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▪ Tanítói segítséggel képes ismeretlen szavakat megkeresni egyszerűen
kezelhető lexikonokban, szótárakban. A megértéshez tanítói irányítással
fel tudja használni az olvasókönyvben lévő szómagyarázatokat.
▪ Betűalakítása, betűkapcsolása időnként szabálytalan, egyenetlen.
▪ Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan. Írása ettől még
olvasható, de nem szép.
▪ Vonalvezetése bizonytalan, időnként kilép a vonalak közül.
▪ Füzetei rendezetlenek.
▪ Füzetvezetésének rendezettsége sokat fejlődött.
▪ Sok hibával ír.
▪ Gyakran elhagyja a mondatvégi írásjeleket.
▪ A begyakorolt szókészlet körében is bizonytalan a j és az ly hangok
jelölésében.
2 elégséges
▪ Az egyszerű utasítások megértésére már képes, de nehezen követi a tanító
magyarázatait és társai beszélgetését.
▪ A tanítás menetébe nem tud bekapcsolódni, mert kevés szót ismer, nehezen
érti meg a kérdéseket és a feladatok utasításait.
▪ Szókincse még fejletlen, bővítésre, pontosításra szorul.
▪ Szókincsének gazdagításához külön fejlesztésre van szüksége.
▪ Több hangot is hibásan ejt, beszéde ezért nem mindig érthető.
▪ Gondolatait nehézkesen fejezi ki. Szóbeli kifejezőképessége fejlődéséhez
külön foglalkozásra van szüksége.
▪ Összefüggő beszédre önállóan még nem képes. ▪
Egyelőre még nem talál örömet az olvasásban..
▪ Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget is csak lassú tempóban, akadozva,
betűzve tud felolvasni. Közben gyakran követ el olvasástechnikai hibát, az
írásjeleket többnyire nem veszi figyelembe.
▪ Gyakori hibás hanglejtése és indokolatlan szünettartásai miatt nehezen
érthető, amit felolvas.
▪ Fejletlen olvasástechnikája miatt hosszú időre van szüksége a rövid
szövegek elolvasásához is.
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▪ Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát nagyon pontatlanul
vagy alig tudja felidézni.
▪ Az olvasókönyvén kívül más könyveket még nem használ.
▪ Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan. Írása ettől még
olvasható, de nem szép.
▪ Betűalakítása, betűkapcsolása olyan mértékben eltér a szabályostól, hogy
írása már nehezen olvasható.
▪ Vonalvezetése bizonytalan, időnként kilép a vonalak közül.
▪ Füzetei rendezetlenek.
▪ Sok hibával ír.
▪ Gyakran elhagyja a mondatvégi írásjeleket.
▪ Sokszor téveszt a hangok időtartamának jelölésében.
▪ Speciális egyéni gyakorlásra, fejlesztésre van szüksége helyesírása
javulásához.
1 elégtelen
▪ Az egyszerű utasítások megértésére nehezen képes, lassan vagy egyáltalán
nem követi a tanító magyarázatait és társai beszélgetését.
▪ A tanítás menetébe nem tud bekapcsolódni, mert kevés szót ismer, nehezen
érti meg a kérdéseket és a feladatok utasításait.
▪ Szókincse még fejletlen, bővítésre, pontosításra szorul.
▪ Szókincsének gazdagításához külön fejlesztésre van szüksége.
▪ Több hangot is hibásan ejt, beszéde ezért nem mindig érthető.
▪ Gondolatait nehézkesen fejezi ki. Szóbeli kifejezőképessége fejlődéséhez
külön foglalkozásra van szüksége.
▪ Összefüggő beszédre önállóan nem képes, és nem is törekszik rá.
▪ Felkészülés után legfeljebb 2-3 mondatos szöveget tud olvasni, azt is csak
lassú tempóban, akadozva, betűzve. Közben gyakran követ el
olvasástechnikai hibát, az írásjeleket nem veszi figyelembe.
▪ Gyakori hibás hanglejtése és indokolatlan szünettartásai miatt nehezen
érthető, amit felolvas.
▪ Fejletlen olvasástechnikája miatt nagyon hosszú időre van szüksége a rövid
szövegek elolvasásához is.
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▪ Csak a szavak szintjén érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát nem
tudja felidézni.
▪ Az olvasókönyvén kívül más könyveket még nem használ.
▪ Betűalakítása, betűkapcsolása olyan mértékben eltér a szabályostól, hogy
írása alig olvasható.
▪ Vonalvezetése bizonytalan,kilép a vonalak közül. Bizonytalan a füzetben
való tájékozódásban.
▪ Füzetei rendezetlenek. Sok hibával ír.
▪ Nagyon gyakran elhagyja a mondatvégi írásjeleket.
▪ Téveszt a hangok időtartamának jelölésében.
▪ Speciális egyéni gyakorlásra, fejlesztésre van szüksége helyesírása
javulásához.
MATEMATIKA
5- jeles
▪ A százas számkörben számfogalma kialakult. Az egyjegyű és a kétjegyű
számokat is helyesen olvassa, írja, csoportosítja és rendezi. Pontosan jelöli
helyüket a számegyenesen, és meg tudja nevezni a számok tulajdonságait.
▪ Képes a különböző mennyiségek méréshez szükséges összehasonlítására,
sorba rendezésére. Helyesen ismeri fel és fejezi ki a mennyiségek közötti
viszonyokat. A megismert mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket
jól használja. Mértékváltásai hibátlanok.
▪ Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással,
rajzzal megjeleníteni. Az összetett számfeladatokat is meg tudja oldani,
többnyire eszköz nélkül is hibátlanul. Fejszámolása gyors és pontos. A
szorzó-/ bennfoglaló táblákat jól begyakorolta.
▪ A szöveges feladatok megoldásában követi a tanult megoldási sorrendet, a
feladatot helyesen értelmezi.
▪ Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a
felismert szempont szerinti alakzatok szétválogatására, rendezésére.
4- jó
▪ A százas számkörben számfogalma kialakult. Általában helyesen olvassa, írja
az egy- és a kétjegyű számokat. A számlálásban, összehasonlításban, a számok
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sorba. rendezésében keveset téveszt. Pontosan jelöli helyüket a számegyenesen,
és meg tudja nevezni a számok tulajdonságait.
▪ Kis segítséggel képes különböző mennyiségek méréshez szükséges
összehasonlítására, sorba rendezésére. A mérőeszközöket és a tanult
mértékegységeket ismeri, de használatukban bizonytalan. Mértékváltásai
nem mindig hibátlanok.
▪ A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában,
leírásában, műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében néha
segítségre szorul. Eszközhasználat nélkül is kevés hibával számol.
▪ Fejszámolása átlagos tempójú, ritkán téveszt. A szorzó-/ bennfoglaló
táblákat már jól tudja, néha azonban eltéveszti.
▪ Általában képes a szöveges feladatok megértésére és az adatok lejegyzésére.
A megoldás tervét kirakással, rajzzal értelmezi, segítséggel a szükséges
műveletet is elvégzi.
▪ Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani. Ehhez ritkán igényel
segítséget.
3- közepes
▪ A százas számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen
olvassa, írja az egy- és a kétjegyű számokat. A számlálásban,
összehasonlításban, a számok sorba rendezésében téveszt. Nem mindig találja
meg a számok helyét a számegyenesen, a számok tulajdonságainak
megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha bizonytalan.
▪ A matematikai feladatok iránt ritkán mutat érdeklődést. Figyelme gyakran
elkalandozik. Önálló munkái sajnos sok esetben hibásak.
▪ A mennyiségek meg- és kimérésében még nem szerzett elég gyakorlatot. A
megismert mérőeszközök körében nem igazodik el kellő biztonsággal.
Néha összetéveszti a mértékegységeket. A méréshez kapcsolódó
összehasonlításban, sorba rendezésben folyamatos segítséget igényel. A
tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában, leírásában,
műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében néha segítségre
szorul. Eszközhasználat nélkül is kevés hibával számol. Az összetettebb
számfeladatok megoldásában gyakran hibázik.
▪ A szorzó-/ bennfoglaló táblákat már jól tudja, néha azonban eltéveszti.
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▪ Sok hibával végzi a négy alapműveletet. A számoláshoz gyakran használ
még segédeszközt.
▪ Az összetett számfeladat megoldásában általában segítségre van szüksége.
Fejszámolásban lassú, gyakran pontatlan.
▪ Általában képes a szöveges feladatok megértésére és az adatok lejegyzésére.
A megoldás tervét kirakással, rajzzal értelmezi, segítséggel a szükséges
műveletet is elvégzi.
Meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket, jártas az alakzatok
tükrösségének és egyéb megismert tulajdonságainak megállapításában,
egyszerű megfigyelések megfogalmazásában.
2- elégséges
▪ A százas számkörben számfogalma még nem alakult ki. A számok írásában
gyakran téveszt. A számlálásban néha hibázik. A számok összehasonlításában,
növekvő és csökkenő sorba rendezésében gyakran téveszt és helyüket a
számegyenesen, nem mindig találja meg.
▪ A matematikai feladatokat nem szívesen végzi. Órai aktivitása változó,
gyakran elkalandozik, nem figyel. Önálló munkái hiányosak, hibásak,
ezért matematikából sok gyakorlásra, külön fejlesztésre van szüksége.
▪ A mennyiségek meg- és kimérésében még nem szerzett elég gyakorlatot. A
megismert mérőeszközök körében nem igazodik el kellő biztonsággal. Néha
összetéveszti a mértékegységeket. A méréshez kapcsolódó
összehasonlításban, sorba rendezésben folyamatos segítséget igényel.
▪ Önállóan végzett mértékváltásai gyakran hibásak. Ebben a tevékenységben
külön egyéni fejlesztésre szorul, sok mérési tapasztalatra van szüksége.
▪ A szorzó-/ bennfoglaló táblákat még sokat kell gyakorolnia.
▪ Egyelőre csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket
leolvasni, leírni; kirakással, rajzzal megjeleníteni. Sok hibával végzi a
négy alapműveletet. A számoláshoz gyakran használ még segédeszközt.
▪ Az összetett számfeladat megoldásában általában segítségre van szüksége.
Fejszámolásban lassú, gyakran pontatlan. Tanítói segítséggel tudja a
szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal. A számítások
elvégzésében sem önálló még. Kirakásról, képről szóló történetalkotásokra
még nem képes. Segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani.
Megfigyelései nem mindig pontosak, ezért a síkidomok, testek
szétválogatásában, rendezésében, összehasonlításában sokat téveszt.
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▪ A tanult alakzatok megnevezésében bizonytalan, a tükrösség és egyéb
tulajdonságok megállapítására önállóan még nem képes.
1 elégtelen
▪ A százas számkörben számfogalma nem alakult ki. A számok írásában
téveszt. A számlálásban hibázik. A számok összehasonlításában, növekvő
és csökkenő sorba rendezésében téveszt és helyüket a számegyenesen nem
találja meg csak nevelői segítséggel.
▪ A matematikai feladatokat nem szívesen végzi. Órai aktivitása változó,
gyakran elkalandozik, nem figyel. Önálló munkái hiányosak, hibásak,
ezért matematikából sok gyakorlásra, külön fejlesztésre van szüksége.
▪ A mennyiségek meg- és kimérésében még nem szerzett elég gyakorlatot. A
megismert mérőeszközök körében nem igazodik el. Összetéveszti a
mértékegységeket. A méréshez kapcsolódó összehasonlításban, sorba
rendezésben folyamatos irányítást és segítséget igényel.
▪ Önállóan nem képes a mértékek átváltására. Ebben a tevékenységben külön
egyéni fejlesztésre szorul, sok mérési tapasztalatra van szüksége.
▪ A szorzó-/ bennfoglaló táblákat még sokat kell gyakorolnia.
▪ Egyelőre csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket
leolvasni, leírni; kirakással, rajzzal megjeleníteni. Sok hibával végzi a
négy alapműveletet, különösen a kivonásban és a bennfoglalásban igényli
a nevelői segítséget. A számoláshoz segédeszközt használ.
▪ Az összetett számfeladat megoldására nem képes. Fejszámolásban lassú, és
pontatlan. Tanítói segítséggel tudja a szöveges feladatokat megjeleníteni
kirakással, rajzzal. A számítások elvégzésében sem önálló még.
Kirakásról, képről szóló történetalkotásokra még nem képes. Csak
segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. Megfigyelései
pontatlanok, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában, rendezésében,
összehasonlításában sokat téveszt.
▪ A tanult alakzatok megnevezésében bizonytalan, a tükrösség és egyéb
tulajdonságok megállapítására önállóan még nem képes.
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ÉNEK-ZENE
5-jeles
▪ A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi.
▪ Ritmikai készsége a tanult és gyakorolt dalokkal kapcsolatos feladatok
végzése közben jó fejlettséget mutat. Képes a tanult dalokat dalritmusról
felismerni.
▪ Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére pontosan végzi,
képes a társakkal való együttmozgásra, a tempótartásra. Zenei hallása az
ismert és gyakorolt dalok esetében kiváló, tisztán, pontosan énekel.
Énekesmozgásos játékokban szívesen részt vesz.
4-jó
▪ A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. A ritmikai elemeket
felismeri, ha a ritmikai motívumok a tanult dalokhoz kapcsolódnak. Képes
a tanult dalokat dalritmusról felismerni.
▪ Képes a dalok ritmusát összehasonlítani. Az egyenletes járást ritmustapsra,
éneklésre vagy zenére pontosan végzi, képes a társakkal való
együttmozgásra, a tempótartásra. Zenei hallása az ismert és gyakorolt dalok
esetében jó, tisztán énekel. Énekes-mozgásos játékokban szívesen részt
vesz.
3-közepes
▪ A zenét szereti, élvezi, de a feladatok elvégzésében bátorításra szorul.
Érdeklődését, figyelmét nehéz a zene iránt felkelteni és ébren tartani.
Ritmikai készsége kialakulóban van, dalrészletek ritmusát képes bemutatni.
Képes a tanult dalokat dalritmusról felismerni.
▪ Képes a dalok ritmusát összehasonlítani. Az egyenletes járást ritmustapsra,
éneklésre vagy zenére néha eltéveszti, de törekszik a társakkal való
együttmozgásra, és a tempótartásra.
▪ Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de időnként pontatlanul és bátortalanul
énekel.
▪ Énekes-mozgásos játékokban szívesen részt vesz.
2-elégséges
▪ Érdeklődését, figyelmét nehéz a zene iránt felkelteni és ébren tartani. Ritmikai
készsége kialakulóban van, dalrészletek ritmusát képes bemutatni. Az egyenletes
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járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére gyakran eltéveszti, a társakkal való
együttmozgásban és a tempótartásban bizonytalan. Zenei hallása fokozatosan
fejlődik, de időnként pontatlanul és bátortalanul énekel. Énekes-mozgásos
játékokban szívesen részt vesz.
1 elégtelen
▪ nem érdeklődik a zene iránt. Rövid ritmusokat sem tud bemutatni, hiba nélkül
leutánozni. Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére nem
tudja követni, a társakkal való együttmozgásban és a tempótartásban
lemarad. Zenei hallása alig fejlődik, a tanult dalokat. nem szívesen énekli ,
szövegüket nem vagy nagyon bizonytalanul tudja. Énekes-mozgásos
játékokban nem részt vesz.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
5-jeles
▪ A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes
figyelemmel és odaadással végzi. Szép munkák kerülnek ki a keze alól.
Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázolja gondolatait, érzéseit. Fantáziája
színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai egyéniek.
4-jó
▪ Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni stb. A vizuális kultúra körébe
tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi. Megfigyelése nem mindig
pontos, de tanítói segítséggel megfelelően képes ábrázolni, amit szeretne
kifejezni. Általában törekszik a színek és formák változatosságára. Keresi
kifejezésmódját. Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól.
3-közepes
▪ A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységek iránt
érdeklődését fel lehet kelteni. Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni stb.
A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi.
Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítséggel megfelelően képes
ábrázolni, amit szeretne kifejezni. Általában törekszik a színek és formák
változatosságára. Keresi kifejezésmódját. Időnként nagyon szép munkák
kerülnek ki a keze alól.
2-elégséges
▪ Egyelőre nem szívesen rajzol, fest. Gyakran bátorításra, segítségre szorul.
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▪ Ábrázolási készsége lassan fejlődő. Megfigyeléseit tanítói segítségadás
mellett sem mindig tudja vizuálisan kifejezni. Kifejezésmódja fejletlen.
Kevés színt használ, formaalakítása kezdetleges.
1 elégtelen
▪ Nem szívesen rajzol és fest. Nem törekszik a vizuális nyelv használatára,
a tanítói minta követésére. Kifejezésmódja elmarad az életkorától.

TECHNIKAI ÉS TERVEZÉS
5-jeles
▪ A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi.
▪ Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri.
Tájékozottsága e téren sokrétű.
▪ A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában
rendkívül ügyes.
▪ A technikaórán
készülő
munkadarab
tervezésében
kreatív.
A kivitelezésben igényes és pontos.
4-jó
▪ A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi. Az iskolában használt
anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e téren korának
megfelelő. A munkafolyamatokban megismert anyagokat és eszközöket
életkorának megfelelően használja. A technikaórán készülő munkadarab
kivitelezésében általában igényes és pontos.
3-közepes
▪ A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni.
Munkavégzés előtt és közben biztatást igényel. Az iskolában használt
anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e téren korának
megfelelő. A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök
használatában bizonytalan. A technikaórán készülő munkadarabot
türelmesen készíti el, de nem mindig pontos a kivitelezésben.
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2-elégséges
▪ A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése nehezen kelthető fel.
Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel. Az
iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha
bizonytalan. Általános tájékozottsága e téren kicsit hiányos. A
munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában
bizonytalan. Munka közben sok segítséget igényel.
▪ A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes,
kapkodó. Munkájának minőségével ilyenkor maga is elégedetlen.
1 elégtelen
▪ A technikai jellegű tevékenységek kevéssé érdeklik. Munkavégzés közben
nem törekszik az utasítások végrehajtására, az anyagok és eszközök
megfelelő használatára. Nem fordít gondot a kivitelezés pontosságára.
TESTNEVELÉS
5-jeles
▪ Mozgása összerendezett.
▪ A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és igazodik
ezekhez. Konfliktus-helyzetben is sportszerűen viselkedik. A gimnasztikai
gyakorlatokat ütemtartással, pontosan hajtja végre. Gyors és kitartó futásra
is képes. A szökdeléseket, ugrásokat megfelelő ritmusban hajtja végre.
▪ A kislabda-hajítás adott technikáját elsajátította, képes a szert távolba és
célba juttatni.
▪ Képes különböző testhelyzetekből dobásokra álló és mozgó célpontokra.
Szívesen végzi a játékos feladatokat támasz- és függéshelyzetben. Képes
gurulóátfordulást végezni előre és hátra. A labdajátékokban ügyes, aktív,
kezdeményező. Különböző méretű labdák kezelésében ügyes, labdaérzéke
jó. A csapatjátékokban együttműködő, képes a szabályok megtartására és
alkalmazására.
4-jó
▪ Mozgása összerendezett. A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok
szabályait érti és igazodik ezekhez. Konfliktus- helyzetben is sportszerűen
viselkedik. A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, de néha
183

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017 ; 2020

pontatlanul hajtja végre. Gyors és kitartó futásra is képes. A szökdeléseket,
ugrásokat megfelelő ritmusban hajtja végre. A kislabdahajítás adott
technikáját elsajátította, távolba és célba juttatni pontatlanul tudja. A
támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősítenie kell izomzatát.
Képes gurulóátfordulást végezni előre és hátra.
▪ A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. Különböző méretű labdák
kezelésében ügyes, labdaérzéke jó. A csapatjátékokban együttműködő,
képes a szabályok megtartására és alkalmazására.
3-közepes
▪ Mozgásának összerendezettsége fejlődő. A sportjátékok, versengések,
mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja meg azokat.
Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik a társaival. A
gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, de néha pontatlanul
hajtja végre. A szökdeléseket, ugrásokat nem tudja megfelelő ritmusban
végrehajtani. A különböző testhelyzetekből végrehajtott dobásokat
nehezen tudja kivitelezni. A támasz- és függésgyakorlatok sikeres
végzéséhez erősítenie kell izomzatát. A gurulóátfordulást előre
biztonsággal végzi. A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb,
kezdeményezőbb. Különböző méretű labdák gurításával, fogásával,
felkapásával és elkapásával részt vesz az óra munkájában, de
labdakezelése bizonytalan. A csapatjátékokban együttműködő, képes a
szabályok megtartására és alkalmazására.
2-elégséges
▪ Mozgása bizonytalan, összerendezetlen.
▪ A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire ismeri,
de gyakran előfordul, hogy nem tartja be azokat. Meggondolatlan/
türelmetlen/ erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi
épségét. A gimnasztikai gyakorlatokat nem mindig hajtja végre
ütemtartással, fegyelmezetlenül végzi.
▪ A szökdeléseket, ugrásokat nem tudja megfelelő ritmusban végrehajtani. A
különböző testhelyzetekből végrehajtott dobásokat nehezen tudja
kivitelezni. A támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősítenie
kell izomzatát. A gurulások kivitelezése mindkét irányban nehézséget
okoz.
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▪ A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező .Különböző méretű
labdákkal végzett mozgások közben gyakran ejt hibát. Labdaérzéke,
ügyessége külön fejlesztést igényel. A csapatjátékban elsősorban a
csapattársakra, a történésekre képes figyelni. Ezért sokszor kell
figyelmeztetni a szabályokra.
1 elégtelen
▪ Mozgása bizonytalan, összerendezetlen.
▪ A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait nem nagyon
ismeri, és az általa ismerteket sem akarja betartani. Meggondolatlan/
türelmetlen/ erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi
épségét. A gimnasztikai gyakorlatokat általában nem hajtja végre
ütemtartással, fegyelmezetlenül végzi, nem ügyel saját és mások testi
épségére.
▪ A szökdeléseket, ugrásokat nem tudja megfelelő ritmusban végrehajtani. A
különböző testhelyzetekből végrehajtott dobásokat nehezen tudja
kivitelezni. A támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősítenie
kell izomzatát. A gurulások kivitelezése mindkét irányban nehézséget
okoz, vagy nem hajlandó elvégezni azokat. A labdajátékokban nem elég
aktív, kezdeményező . Különböző méretű labdákkal végzett mozgások
közben hibát ejt. Labdaérzéke, ügyessége külön fejlesztést igényel. A
csapatjátékban elsősorban saját érdekeire figyel, nem a csapattársakra.
Ezért sokszor kell figyelmeztetni a szabályokra.
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HARMADIK OSZTÁLY
MAGYAR IRODALOM
5-jeles
▪ Szókincse gazdag. Kiejtése tiszta, időtartam- és artikulációs hibái
nincsenek. A kiemelés eszközeit helyesen alkalmazza szabad beszéd vagy
irodalmi mű előadása közben.
kifejezőképessége
kiváló.
Választékosan,
szabatosan,
▪ Szóbeli
gördülékenyen fogalmaz szóban. Szóbeli kifejezőképessége az életkorának
megfelelő. Gondolatait értelmes mondatokkal közli. Az irodalmi szövegek
memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza.
▪ Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget hibátlanul vagy legfeljebb 2-3
hibával fel tud olvasni. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Leginkább
csak újrakezdési hiba fordul elő. Hangos olvasása kifejező, szövegszerű.
▪ Képes elmélyülten, magában olvasni figyelmesen és tartósan, képes az
olvasottak tartalmáról beszámolni vagy beszélgetni.
▪ Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó
feladatokat írásban egyedül megoldja. Feladatértelmezési problémái
általában nincsenek.
▪ Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Szépirodalmi
alkotásokat rendszeresen olvas önállóan is.
▪ Az irodalmi művek iránt érdeklődő. Időnként önállóan is olvas
szépirodalmi alkotásokat
▪ A verseket nagyon ügyesen tudja költői képekre bontani. Fölismeri és
megnevezi a tanult költői eszközöket.
▪ Az elbeszélő jellegű szövegekben önállóan felismeri a szerkezeti részeket,
a szereplők jellemzőit, a helyszíneket, az időrendet
▪ Önállóan képes elbeszélő szöveget szerkeszteni a tanult szempontok
figyelembe vételével.
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▪ Saját szövegében jelölni tudja az átolvasáskor észrevett fogalmazási és
helyesírási hibákat a tanult javítókulcs jeleivel. Általában szívesen ír
önállóan fogalmazást, mondatfűzése, kifejezésmódja világos, követhető,
szóhasználata választékos.
4-jó
▪ Szókincs korának megfelelő. Kevés szóval közli gondolatait. Kiejtése
tiszta, időtartam- és artikulációs hibái nincsenek. A kiemelés eszközeit
helyesen alkalmazza szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben.
Kiejtése megfelelő, időtartam- és artikulációs hibáit kis segítséggel
javítani tudja. Körülményesen, nehézkesen fejezi ki gondolatait. Segítő
kérdésekkel irányítani lehet.
▪ Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, és legtöbbször
jól alkalmazza.
▪ Jó lenne, ha bátrabban vállalkozna arra, hogy verset vagy mesét mondjon.
▪ Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása
hallható és érthető. olvasástechnikai hibáit (pl: újrakezdés/ mást olvasás/
betűtévesztés/ betűcsere) tanítói segítséggel javítani tudja. Rövid ideig képes
elmélyülten, magában olvasni, kérdésekre az olvasottak tartalmáról beszámolni.
Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó
feladatokat írásban csak segítséggel tudja megoldani. Az irodalmi művek iránt
érdeklődő. Időnként önállóan is olvas szépirodalmi alkotásokat A verseket
tanítói irányítással tudja költői képekre bontani. Többnyire fölismeri és
megnevezi a tanult költői eszközöket. Az elbeszélő jellegű szövegek önálló
elemzésében még bizonytalan, de segítséggel fölismeri a szerkezeti részeket, a
szereplők jellemzőit, a helyszíneket és az időrendet. Saját szövegében
legtöbbször jelölni tudja az átolvasáskor észrevett fogalmazási és helyesírási
hibákat a tanult javítókulcs jeleivel. Tanítói jelzések alapján képes a szöveget
javítani, letisztázni. Általában szívesen ír fogalmazást, mondatfűzése,
kifejezésmódja általában követhető, szóhasználata életkorának megfelelő.
3-közepes
▪ Kevés szóval közli gondolatait. Szókincse fejlesztéséhez több olvasásra, és
az olvasottakról való beszélgetésre van szüksége. Kiejtése bizonytalan,
egyelőre nem tiszta, hibáit segítséggel is nehezen tudja javítani. A
kiemelés eszközeit legtöbbször bizonytalanul alkalmazza szabad beszéd

187

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017 ; 2020

vagy irodalmi mű előadása közben. Körülményesen, nehézkesen fejezi ki
gondolatait. Segítő kérdésekkel irányítani lehet.
▪ Jó lenne, ha bátrabban vállalkozna arra, hogy verset vagy mesét mondjon.
▪ A memorizálás technikáját nem mindig alkalmazza jól, ezért verset, mesét,
meserészletet egyelőre bizonytalanul mond el.
▪ Felkészülés után 6-8 mondatos szöveget megfelelő tempóban fel tud olvasni
úgy, hogy törekszik az írásjelek figyelembe vételére és a kifejező
hangsúlyozásra, de gyakran (5-nél többször) követ el olvasástechnikai
hibát. Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasása pontatlan és
felületes, ezért az olvasottak felidézésében is bizonytalan.
▪ Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó
feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
Egyelőre gondot jelent számára a szövegben való eligazodás, a lényeges
és lényegtelen információk elkülönítése, a szövegrészek összefüggéseinek
felismerése.
▪ Az irodalmi művek megismeréséhez általában szívesen kezd hozzá, de a
műelemző tevékenységek közben időnként elfárad, elkalandozik.
▪ A versek képekre bontásában egyelőre még sok segítséget igényel, de
konkrét rákérdezésre általában meg tudja nevezni a könnyebben
felismerhető költői eszközöket.
▪ Az elbeszélő jellegű szövegek önálló elemzésében még bizonytalan, de
segítséggel fölismeri a szerkezeti részeket, a szereplők jellemzőit, a
helyszíneket és az időrendet.
▪ Csak segítséggel képes a szöveget javítani, letisztázni.
▪ Önállóan csak rövid terjedelmű, 5-6 mondatnál nem hosszabb elbeszélő
szöveget tud alkotni.
2-elégséges
▪ Szókincse még hiányos, bővítésre, pontosításra szorul. Fejlődéséhez a
szavak értelmezésére, mondatba helyezésére van szüksége. Kiejtése
bizonytalan, egyelőre nem tiszta, hibáit segítséggel is nehezen tudja
javítani. A kiemelés eszközeit legtöbbször bizonytalanul alkalmazza
szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben. A tiszta beszéd
eléréséhez, logopédiai fejlesztést igényel. Szóbeli kifejezőképessége
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fejlesztésre szorul, mert nehézkesen, akadozva beszél. Összefüggő
beszédre önállóan még nem képes.
▪ A szöveg memorizálásában több segítségre van még szüksége, és gyakori
biztatást, bátorítást igényel.
▪ Felkészülés után 6-8 mondatos szöveget több hibával olvas, és egyelőre a
helyes tagolásra és a kifejező hangsúlyra, hanglejtésre szinte egyáltalán
nem képes. Speciális gyakorlási módszer alkalmazására van szükség.
▪ Néma olvasása egyelőre csak a szavak, mondatok szintjén valósul meg. A
szöveg összefüggéseinek értelmezésére nem képes. Nem mindig képes
arra, hogy szöveget némán elolvasson figyelmének elterelődése nélkül. Az
ahhoz kapcsolódó feladatok közül pedig csak az egyszerűbbeket tudja
önállóan megoldani.
▪ Az irodalmi művek megismerése iránt sajnos ritkán mutat igazi érdeklődést,
gyakran közömbös. A versek képekre bontásában egyelőre még sok
segítséget igényel, de konkrét rákérdezésre általában meg tudja nevezni a
könnyebben felismerhető költői eszközöket.
▪ Az elbeszélő jellegű szövegek önálló elemzésében nagyon bizonytalan, csak
nevelői segítséggel és irányítással ismeri fel a szerkezeti részeket, a
szereplők jellemzőit, a helyszíneket és az időrendet. Még 2-3 mondatnál
hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy a mondatok közötti
összefüggést biztosítsa. Szövegének átolvasásakor nem veszi észre még a
nyilvánvaló helyesírási hibát sem.
1- elégtelen
▪ A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg. Szükséges Szókincse
hiányos, jelentős fejlesztésre szorul.
▪ Nem tudja mondanivalóját megfogalmazni. Olvasott szövegről nem képes
összefüggő szöveget mondani, néma olvasáskor a szöveget értelmezni
nem tudja. A szöveg memorizálására csak jelentős erőfeszítéssel képes.
▪ Felkészülés után ismert és gyakorolt szöveget csak szótagolva képes olvasni
úgy, hogy az írásjelek figyelembe vételére és a kifejező hangsúlyozásra
sem tud megfelelően figyelni.
▪ Nem képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson. Az ahhoz kapcsolódó
feladatok közül pedig még az egyszerűbbeket sem tudja önállóan
megoldani.
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MAGYAR NYELVTAN
5-jeles
▪ Írástempója az áltagnál gyorsabb. Írástempója az életkorának megfelelő.
▪ Írás közben kevés hibát ejt. Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből
íráskor, és tollbamondás után időnként téveszt. Helyesírási hibáit önállóan
észreveszi és javítja. Ehhez ügyesen használja az ismert helyesírási
szótárakat, szójegyzékeket. Ismeri és használja a javítókulcs jeleit.
▪ Helyesírási hibáit maga még nem mindig veszi észre, de a tanító jelölése
alapján önállóan javítani tudja. Ismeri a javítókulcs jeleit.
▪ Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a
mondatfajtákat a beszélő szándéka szempontjából. Egyszerű mondatokban
felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat. Felismeri az összetett
szavakat. A nyelvtani ismereteket elsajátította.
4-jó
életkoránál lassabb,
írásképe
még nem
▪ Írástempója
teljesen kialakult, fejlesztést igényel.
▪ Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor, és tollbamondás után
gyakran téveszt. Emlékezetből íráskor követ el helyesírási hibát, de tanítói
segítséggel képes ezek kijavítására. Helyesírási hibáit maga még nem
mindig veszi észre, de a tanító jelölése alapján javítani tudja. Ismeri a
javítókulcs jeleit. Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig
tanult szófajokat. Felismeri az összetett szavakat. A nyelvtani ismeretek
legfontosabb elemeit elsajátította.
3-közepes
▪ Írástempója lassú, folyamatos fejlesztést igényel. Tollbamondás utáni
íráskor sok hibája van. Emlékezetből íráskor gyakran követ el helyesírási
hibát, de tanítói segítséggel képes ezek kijavítására. Helyesírási hibáit
gyakran nem veszi észre, a tanító jelöléseit sem mindig értelmezi helyesen,
de konkrét segítséggel javítani tudja.
▪ Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat
a beszélő szándéka szempontjából. Egyszerű mondatokban felismeri és
megnevezi az eddig tanult szófajok közül azokat, amelyeket a legtöbbet

190

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017 ; 2020

gyakoroltunk. A szófajok közül nem képes mindegyik felismerésére. A
nyelvtani ismereteket részben sajátította el
2-elégséges
▪ Írástempója lassú, folyamatos fejlesztést igényel. Tollbamondás utáni
íráskor sok hibája van. Sokszor téveszt a begyakorolt szókészlet körében
is. Nagyon bizonytalan a tanult szabályok alkalmazásában. Speciális
egyéni gyakorlásra, és figyelmének nagyfokú fejlesztésére van szükség.
A szófajok közül nem képes mindegyik felismerésére.
▪ A nyelvtani ismereteket csak minimális mértékben sajátította el. Helyesírási
hibáit gyakran nem veszi észre, a tanító jelöléseit sem mindig értelmezi
helyesen, de konkrét segítséggel javítani tudja.
1-elégtelen
▪ Írás külleme rendezetlen, gondatlan. Írástempója nagyon lassú. Nem
rendelkezik alapvető nyelvtani ismeretekkel. Önellenőrzést nem tud
végezni. A mondatfajtákat csak segítséggel ismeri fel, a mondatvégi
írásjeleket sok hibával tudja alkalmazni. A tanult szófajokat nem ismeri
fel. Az elválasztás szabályait nehezen ismeri fel, és segítséggel tudja
alkalmazni. A j és ly jelölésében nagyon gyakran hibázik.
MATEMATIKA
5-jeles
▪ A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő
feladatokat szívesen végzi. Órákon aktív és figyelmes. Önálló munkái
többnyire hibátlanok. Az ezres számkörben számfogalma kialakult. Az
egyjegyű, kétjegyű és a háromjegyű-számokat is helyesen képzi, olvassa,
írja, számlálja, sorba tudja rendezni. Képes a tanult műveleteket képről,
tevékenységről leolvasni, kirakással, rajzzal megjeleníteni. Fejszámolása
gyors és pontos. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, helyesen
alkalmazza.
▪ Eszközhasználat nélkül, kevés hibával végzi a négy alapműveletet. Képes
egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat
megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel. Önállóan le tudja
jegyezni az adatokat.
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Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a
felismert szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Meg tudja nevezni
a megismert síkidomokat és testeket. Képes egyszerű transzformációk
végzésére. Ismeri és tudja használni a kerület számításának szabályát. Tud
síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert szempont
szerinti szétválogatásra, rendezésre. A mértékegységeket ismeri, tudja
alkalmazni, átváltani.
4-jó
▪ A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő
feladatokat legtöbbször szívesen végzi. Órákon nem mindig aktív, de
szorgalmasan, figyelmesen dolgozik. Önálló munkáiban keveset hibázik.
Az ezres számkörben számfogalma kialakult. Az egyjegyű, kétjegyű és a
háromjegyű-számokat is helyesen képzi, olvassa, írja, számlálja, sorba
tudja rendezni. Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről
leolvasni, kirakással, rajzzal megjeleníteni. Fejszámolása átlagos tempójú,
legtöbbször pontos. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van,
helyesen alkalmazza. Eszközhasználat nélkül, kevés hibával végzi a négy
alapműveletet. Általában képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű
szöveges feladatokat kirakással, rajzzal megjeleníteni, művelettel
megoldani, és az adatokat lejegyezni.
▪ Képes egyszerű transzformációk végzésére. Tud síkidomokat a tanult
módszerekkel előállítani, képes a felismert szempont szerinti
szétválogatásra, rendezésre. Többnyire meg tudja nevezni a megismert
síkidomokat és testeket. Ismeri, és többnyire jól használja a kerületszámítás
szabályát. A mértékegységeket ismeri, de alkalmazásában és átváltásában
bizonytalan
3-közepes
▪ A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatok
iránt ritkán mutat igazi érdeklődést. Órai aktivitása változó, önálló munka
közben gyakran bizonytalan, és aránylag sokat hibázik. Az ezres
számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen képzi,
olvassa, írja az egy-, két- és háromjegyű számokat is. A számlálásban,
összehasonlításban, sorba-rendezésben téveszt. Legtöbbször megtalálja a
számok helyét a számegyenesen, ám a számok tulajdonságainak
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megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha bizonytalan.
Fejszámolása elég lassú és gyakran pontatlan. A kerekítés és becslés
fogalmával tisztában van, de nem mindig alkalmazza helyesen. A tanult
műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában, leírásában,
műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében segítségre szorul.
Eszközhasználat nélkül, de hibával végzi a négy alapműveletet. Egyelőre
csak tanítói segítséggel tud egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű
szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani
művelettel.
▪ Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert
szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Többnyire meg tudja
nevezni a megismert síkidomokat és testeket. Ismeri, és többnyire jól
használja a kerületszámítás szabályát.
Egyelőre csak segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. A
mértékegységeket ismeri, de alkalmazásában és átváltásában bizonytalan. A
mértékegységeket ismeri, de alkalmazni és átváltani csak segítséggel tudja.
2-elégséges
▪ A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő
feladatokat egyelőre nem végzi szívesen. Órákon gyakran elkalandozik,
nem figyel. Önálló munkái sajnos sok esetben hiányosak vagy hibásak, e
téren felzárkóztatásra szorul. Legtöbbször megtalálja a számok helyét a
számegyenesen, ám a számok tulajdonságainak megnevezésében és a
számszomszédok felismerésében azonban bizonytalan. Az ezres
számkörben számfogalma még bizonytalan. Nem mindig képzi, olvassa,
írja pontosan a két- és háromjegyű számokat. Fejszámolása lassú és
gyakran pontatlan. A kerekítést és becslést nem vagy nagyon bizonytalanul
alkalmazza. Csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult
műveleteket leolvasni, leírni; kirakással, rajzzal azokat megjeleníteni.
Eszközzel, sok hibával végzi a négy alapműveletet. Egyelőre csak tanítói
segítséggel tud egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges
feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel.
▪ Egyelőre csak segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani.
Megfigyelései gyakran pontatlanok, ezért a síkidomok, testek
szétválogatásában, rendezésében, összehasonlításában sokat téveszt. Az
elnevezések használatában bizonytalan.
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▪ A mértékegységeket ismeri, de alkalmazni és átváltani csak segítséggel
tudja.
▪ Sok hibával tudja alkalmazni a kerületszámítás szabályát.
1-elégtelen
▪ A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő
feladatokat nem tudja elvégezni. Órákon gyakran elkalandozik, nem
figyel. Önálló munkái sok esetben hiányosak vagy hibásak. Nem ismeri az
ezres számkört. Nem tudja a két, háromjegyű számokat képezni, sorba
rendezni, összehasonlítani.
▪ A mértékegységeket nem ismeri, nem tudja viszonyítani. Nem képes az
összehasonlításra és alkalmazásra. A tanult műveletek végzésére nem
képes, vagy sok segítséggel, nevelői irányítással tudja elvégezni. Nem
képes a szöveges feladatok megoldására, értelmezésére.

KÖRNYEZETISMERET
5-jeles
▪ A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő.
Szívesen vállal önálló gyűjtőmunkát, szeret kísérletezni.
▪ Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során
felismeri az összefüggéseket. Képes az adatokat, folyamatokat megadott
szempont szerint csoportosítani, rendszerezni.
▪ Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett
ismereteit tartósan megőrzi, megfelelő helyzetben megbízhatóan fel tudja
idézni. Élő és élettelen környezetére az iskolában és az iskolán kívüli
programok alkalmával is egyre tudatosabban figyel. Magatartását a maga
és mások testi épségét kímélő módon tudja szabályozni.
4-jó
természet jelenségei, értékei
iránti érdeklődését–
▪ A
tudatos megfigyeltetéssel – fel lehet kelteni. Nem mindig szívesen,
vagy tanítói segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, végez kísérleteket.
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▪ Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézése, rögzítése
során egyelőre csak tanítói segítséggel ismeri fel az összefüggéseket.
▪ Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett
ismereteit tartósan megőrzi, megfelelő helyzetben fel tudja idézni. Élő és
élettelen környezetére az iskolában és az iskolán kívüli programok
alkalmával is egyre tudatosabban figyel. Magatartását a maga és mások
testi épségét kímélő módon tudja szabályozni.
3-közepes
▪ A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését– tudatos
megfigyeltetéssel – fel lehet kelteni. Nem mindig szívesen, vagy tanítói
segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, végez kísérleteket.
▪ A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Egyelőre nem szívesen
vállal önálló gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket.
▪ Megfigyelései gyakran pontatlanok,és a tapasztalatok felidézése, rögzítése
során egyelőre csak tanítói segítséggel ismeri fel az összefüggéseket.
▪ Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett
ismereteit hosszabb idő után már nem tudja pontosan felidézni.
Tájékozottsága némely területen kicsit hiányos.
▪ Élő és élettelen környezetére még nem mindig figyel tudatosan, magatartását
egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő módon
szabályozni.
2-elégséges
A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Egyelőre nem szívesen vállal
önálló gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket.
▪ Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok
felidézésében, rögzítésében is bizonytalan. Egyelőre az adatok,
folyamatok rendszerezésében, csoportosításában sok segítségre van
szüksége.
▪ Tájékozottsága némely területen kicsit hiányos. A legtöbb probléma a hallott
vagy olvasott ismeretek felejtéséből adódik. Élő és élettelen környezetére
még nem mindig figyel tudatosan, magatartását egyelőre nem igyekszik a
maga és mások testi épségét kímélő módon szabályozni. Iskolán kívüli
programok alkalmával időnként még a tanult közlekedési szabályokról is
hajlamos megfeledkezni. Gyakran figyelmeztetésre szorul.
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1-elégtelen
▪ A természet jelenségei iránt nem érdeklődik, nem vállal gyűjtőmunkát, nem
végzi el a feladatát.
▪ Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága nem megfelelő.
Nem tud egyszerűbb jelenségekről, folyamatokról vázlatos ábrát, rajzot
készíteni.
▪ Élő és élettelen környezetére, annak védelmére nem mindig figyel tudatosan.
Magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő
módon szabályozni. Iskolán kívüli programok alkalmával még a tanult
közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Nem ismeri fel a
környezetében
előforduló
veszélyes
helyzeteket.
Gyakran
figyelmeztetésre szorul.
ÉNEK-ZENE
5-jeles
▪ A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. Ritmikai készsége
fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, pontosan olvassa
le. Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel. Magabiztosan énekli a
dalokat, képes kottából szolmizálni.
▪ Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez,
ritmussorhoz szívesen talál ki új dallamot. A tanult játékokat, játék- és
motívumfűzéseket pontos ritmusban, énekléssel kísérve is el tudja
végezni. Képes a társakkal való együttmozgásra.
4-Jó
▪ A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. Ritmikai
készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében,
leolvasásában ritkán téveszt. Zenei hallása jó, a többiekkel együtt
legtöbbször tisztán énekel. Elfogadhatóan tud kottából is szolmizálni.
Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére. ▪ A
tanult játékokat, játék- és motívumfűzéseket még nem mindig tudja pontos
ritmusban, énekléssel kísérve végezni, de igyekszik a többiekkel
összhangban mozogni..
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3-Közepes
▪ A zenét szereti, élvezi, de a feladatok önálló elvégzésében bátorításra szorul.
Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nem
mindig ismeri fel.
▪ Elfogadhatóan tud kottából is szolmizálni. Zenei hallása fokozatosan
fejlődik, de egyelőre időnként pontatlanul/bátortalanul énekel. Egyelőre
nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére. A tanult
játékokat, játék- és motívumfűzéseket gyakran pontatlanul végzi.
Bizonytalan a társakkal való együttmozgása.
2-elégséges
▪ A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem végzi szívesen. Ritmikai
készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri fel.
Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. Zenei hallása
fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként pontatlanul/bátortalanul
énekel. Csak segítséggel képes a gyakorolt dalokat kottából szolmizál.
Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére.
▪ A tanult játékokat, játék- és motívumfűzéseket pontatlanul végzi.
Bizonytalan a társakkal való együttmozgása.
▪ A tanult játékokat, játék- és motívumfűzéseket gyakran pontatlanul végzi.
Bizonytalan a társakkal való együttmozgása.
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
5-jeles
▪ A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes
figyelemmel és odaadással végez. Többnyire gyönyörű munkák kerülnek
ki a keze alól. Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A
tevékenységeket általában szívesen végzi. Kiváló megfigyelő, ügyesen
ábrázol. Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségadás után
ábrázolása megfelelő.
▪ Fantáziája színes, kifejezésmódja érzelem-gazdag. Szabadon készített
alkotásai egyéniek.
▪ Kifejezésmódja jó, törekszik a színek és formák változatosságára. Időnként
nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól.
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▪ Ismeri, meg tudja különböztetni a tanult képzőművészeti ágakat, azok
műfajait. Képes véleményt alkotni a látott műalkotásról.
4-jó
▪ Egyelőre nem szívesen rajzol, fest, gyakran bátorításra, segítségre szorul.
Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségadás után ábrázolása
megfelelő.
▪ Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák
változatosságára. Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól. A
tanult képzőművészeti ágak, és azok műfajainak megkülönböztetésében
időnként még bizonytalan.
3-közepes
▪ Egyelőre nem szívesen rajzol, fest, gyakran bátorításra, segítségre szorul.
Ábrázolási készsége bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se
mindig tudja az ábrázolásban érvényesíteni. Kifejezésmódja visszafogott,
nem törekszik a színek és formák változatosságára. A látott
műalkotásokról tanítói segítséggel képes a véleményét megfogalmazni.
2-elégséges
▪ Egyelőre nem szívesen rajzol, fest, gyakran bátorításra, segítségre szorul.
Ábrázolási készsége bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se
mindig tudja az ábrázolásban érvényesíteni. Kifejezésmódja visszafogott,
nem törekszik a színek és formák változatosságára. A látott
műalkotásokról csak tanítói segítséggel képes a véleményét
megfogalmazni.
1-elégtelen
▪ A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet elutasít.
Órai munkáit nem végzi el. Nem szívesen rajzol. Ábrázolásban
bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után sem tudja hasznosítani.
Kifejezésmódja kialakulatlan, nem törekszik a színek, és formák
változatosságára.
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TECHNIKAI ÉS TERVEZÉS
5-jeles
▪ A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi. Az iskolában megismert
anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes. Az iskolában
megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának megfelelő.
4-jó
▪ A technikai jellegű tevékenységek iránt érdeklődő. Az iskolában megismert
anyagok és eszközök használatában tudása jó, korának megfelelő. A
munkadarab kivitelezésében általában igényes, pontos. Tájékozottsága e
téren korának megfelelő.
3-közepes
▪ A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése változó. Munkavégzés
előtt és közben időnként biztatást igényel. Az iskolában megismert
anyagok és eszközök használatában időnként bizonytalan, egyelőre
segítséget igényel. A munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra
törekvése változó.
2-elégséges
▪ A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése egyelőre ingadozó.
Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel. Az
iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként
bizonytalan, egyelőre sok segítséget igényel. A munkadarab kivitelezésekor
időnként felületes, kapkodó.
1-elégtelen
▪ A technikai jellegű tevékenységek iránt ritkán mutat érdeklődést.
Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és sok segítséget igényel.
▪ Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként sok
segítséget igényel.
TESTNEVELÉS
5-jeles
▪ A munkadarab tervezésében kreatív, a kivitelezésben pedig igényes, pontos.
▪ A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja.
Minden helyzetben sportszerűen viselkedik. A gimnasztikai gyakorlatokat az
utasításoknak megfelelően, pontosan hajtja végre. A gimnasztikai
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gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően hajtja végre. Tud egyensúlyozni,
támasz-, és függéshelyzetben saját testtömegének megtartására és
mozgatására is képes. Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet
végezni, futását a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A
szökdeléseket, ugrásokat összerendezetten hajtja végre.
4-jó
▪ A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja.
Minden helyzetben sportszerűen viselkedik. A gimnasztikai gyakorlatokat az
utasításoknak megfelelően hajtja végre. Tud egyensúlyozni, támasz-, és
függéshelyzetben saját testtömegének megtartására és mozgatására is képes.
Tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de futását nem
mindig képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. Az ugrásokat
összerendezetten hajtja végre, de kar- és lábmunkája, ill. elrugaszkodása nem
elég erőteljes.
3-közepes
▪ Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik. A sportjátékok,
versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire érti, de gyakran nem
tartja be. A gimnasztikai gyakorlatokat legtöbbször pontatlanul hajtja
végre, nem törekszik az utasítások tudatos megfigyelésére. Támasz- és
függőhelyzetekben saját testtömegét nehezen tudja megtartani. Rövidebb
távon futását képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. Az
ugrásokat nem összerendezetten hajtja végre, mert kar- és lábmunkája
nincs összhangban, ill. elrugaszkodása nem elég erőteljes.
2-elégséges
▪ Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik. A sportjátékok,
versengések, mozgássorozatok szabályait gyakran nem tartja be. A
gimnasztikai gyakorlatokat legtöbbször pontatlanul hajtja végre, nem
törekszik az utasítások tudatos megfigyelésére.
▪ Támasz- és függőhelyzetekben saját testtömegét nem tudja megtartani.
▪ Rövidebb távon sem képes futását a változó feltételeknek megfelelően
szabályozni. Az ugrásokat nem összerendezetten hajtja végre, mert kar- és
lábmunkája nincs összhangban, ill. elrugaszkodása nem elég erőteljes.
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1-elégtelen
▪ A sportjátékokban gyakran sportszerűtlenül és agresszíven viselkedik. A
szabályokat rendszerint nem tartja be. A gimnasztikai feladatoknál nem
veszi figyelembe az utasításokat. Támasz- és függőhelyzetekben saját
testtömegét nem tudja megtartani.
▪ Rövidebb távon sem képes futását a változó feltételeknek megfelelően
szabályozni és nem is törekszik erre. Az ugrásokat összerendezetlenül
hajtja végre.
DIGITÁLIS KULTÚRA
5- Jeles
Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a
tananyagot, alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Tud szabadon,
önállóan beszélni a témáról.
4-Jó
Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan kevés és kisebb hibával tesz eleget.
Apró bizonytalanságai vannak, hibáit képes önállóan javítani.
3-Közepes
Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz eleget, nevelői
segítségre (javításra, kiegészítésre, segítő kérdésre) szorul. Kevésbé tud önállóan
dolgozni, beszélni a témáról. Segítséggel képes megoldani feladatát.
2-Elégséges
Ha a tantervi követelményeknek jelentős hiányossággal tesz eleget, de a
továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik.
Önálló feladatvégzésre csak a legegyszerűbb esetekben képes.
1-Elégtelen
Ha a tantervi követelményeket, a továbbhaladáshoz szükséges minimumot nevelői
segítségnyújtással sem tudja teljesíteni.
NEGYEDIK OSZTÁLY
MAGYAR IRODALOM
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5-jeles
▪ A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. Szókincse gazdag,
választékos.
kifejezőképessége
kiváló.
Választékosan,
szabatosan,
▪ Szóbeli
gördülékenyen fogalmaz szóban. Tud ismeretterjesztő vagy szépirodalmi
szöveg alapján vázlat segítségével összefüggően beszélni. Az irodalmi
szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza.
Felkészülés után korábban gyakorolt szöveget hibátlanul fel tud olvasni.
Olvasása szöveghű, jól tagolt és kifejező. Képes arra, hogy egy szöveget
némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban egyedül
megoldja. Képes a szövegből kiindulva saját véleményt, írásban
megfogalmazni néhány mondatban.
▪ Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Rendszeresen
olvas szépirodalmi alkotásokat. Érdeklődik az írók, költők munkássága
iránt. Szívesen végez kutatómunkát. Az irodalom órákon aktív, a közös
elemző munkát segíti.
▪ A lírai és epikai műveket képes önállóan elemezni megadott szempont
szerint.
4-jó
▪ A szóbeli közléseket pontosan megérti. Szókincse megfelelő. Szóbeli
kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes
mondatokkal közli. Tud ismeretterjesztő vagy szépirodalmi szöveg
alapján vázlat segítségével szóbeli szöveget alkotni, de a tanító segítő
kérdéseire szüksége van. Az irodalmi szövegek memorizálásának
technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza. Verset és prózát vagy
prózarészletet kifejezően tud elmondani.
▪ Felkészülés után ismert szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 hibánál
többet nem követ el. Olvasása szöveghű, jól tagolt, de még nem elég
kifejező. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Képes arra, hogy egy
szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban
egyedül megoldja. Csak segítséggel képes a szövegből kiindulva saját
véleményt megfogalmazni néhány mondatban.
▪ Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, időnként önállóan is olvas
szépirodalmi alkotásokat. Érdeklődését az írók, költők munkássága iránt
könnyen fel lehet kelteni. Szívesen vállal kutatómunkát is.
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▪ ▪A lírai és epikai műveket képes kis segítséggel képes elemezni megadott
szempont szerint.
3-közepes
▪ A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés után érti meg pontosan,
szükséges a szókincs fejlesztése. Szókincse kicsit hiányos. Szóbeli
szövegalkotása akadozik, kérdésekkel folyamatosabbá tehető. Tud
szépirodalmi szöveg alapján vázlat segítségével szóbeli szöveget alkotni;
ismeretterjesztő szöveg esetén azonban még sok segítő kérdésre van
szüksége.
▪ Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, segítséggel jól
alkalmazza.
▪ Felkészülés után már gyakorolt szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása
hallható és érthető. Vannak olvasástechnikai hibái, de a hibákat tanítói
segítséggel javítani tudja.
▪ Képes szöveget némán elolvasni, de az ahhoz kapcsolódó feladatokat
írásban csak segítséggel tudja megoldani.
▪ Az irodalmi művek megismeréséhez általában szívesen kezd hozzá, de
közben időnként elfárad, elkalandozik. Feladatmegoldásaiban néha
felszínes, kapkodó.
▪ A verseket tanítói irányítással tudja költői képekre bontani. Segítséggel
felismeri és megnevezi a tanult költői eszközöket.
2- elégséges
▪ A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg. Szükséges a figyelem és a
szókincs fejlesztése. Szókincse hiányos, jelentős fejlesztésre szorul.
Egyelőre nehézkesen, akadozva, körülményesen fogalmazza meg
mondanivalóját. Olvasott szövegről nem képes összefüggő szöveget
mondani, mert néma olvasáskor a szövegek értelmezésében bizonytalan.
▪ A memorizálás technikáját nem mindig alkalmazza jól, ezért verset, mesét,
meserészletet bizonytalanul mond el. Felkészülés után gyakorolt szöveget
fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 olvasástechnikai hibánál többet nem ejt, de
tempója lassú, az írásjeleket gyakran nem veszi figyelembe, és nem
törekszik a kifejező hanglejtésre és hangsúlyozásra.
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▪ Képes arra, hogy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó
feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
▪ Az irodalmi művek megismerése iránt ritkán mutat igazi érdeklődést,
általában közömbös. A műelemző tevékenységekben csak passzív
megfigyelőként vesz részt.
1- elégtelen
▪ A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg. Szükséges a figyelem és a
szókincs fejlesztése. Szókincse hiányos, jelentős fejlesztésre szorul. Nem
tudja mondanivalóját megfogalmazni. Olvasott szövegről nem képes
összefüggő szöveget mondani, néma olvasáskor a szöveget értelmezni
nem tudja. A szöveg memorizálására nem képes még biztatással és
bátorítással sem.
▪ Felkészülés után ismert és gyakorolt szöveget csak szótagolva képes olvasni
úgy, hogy az írásjelek figyelembe vételére és a kifejező hangsúlyozásra
sem tud figyelni.
o Nem képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson. Az ahhoz
kapcsolódó feladatok közül pedig még az egyszerűbbeket sem tudja
önállóan megoldani.
MAGYAR NYELV

5-jeles
▪ Írás közben kevés hibát ejt.
▪ Írás külleme szép, tiszta.
▪ Írástempója gyors, lendületes.
▪ A nyelvtani ismereteket teljes mértékben ismeri, alkalmazza.
▪ Helyesírási hibáit önállóan észreveszi és javítja. Ehhez ügyesen használja az
ismert helyesírási szótárakat, szójegyzékeket.
▪ A mondatfajtákat biztonsággal felismeri, a mondatvégi írásjeleket
alkalmazza. ▪ A tanult szófajokat mindig biztonsággal felismeri.
▪ Az elválasztás szabályait ismeri, hibátlanul alkalmazza.
▪ A j és ly jelölését biztosan alkalmazza.
▪ Másolása hibátlan, tollbamondás utáni írásában ritkán téveszt.
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4-jó
▪ Hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor és tollbamondás után időnként
téveszt.
▪ Írás külleme megfelelő.
▪ Írástempója megfelelő.
▪ A nyelvtani ismereteket jól alkalmazza.
▪ Hibáit a tanító jelölése alapján önállóan javítani tudja.
▪ A mondatfajtákat biztonsággal felismeri, a mondatvégi írásjelek
alkalmazásában kevés hibát ejt.
▪ A tanult szófajok felismerésében néha téveszt.
▪ Az elválasztás szabályait ismeri, kevés hibával alkalmazza.
▪ A j és ly jelölésében keveset hibázik.
▪ Másolása hibátlan, tollbamondásában kevés hiba van.
3-közepes
Gyakran követ el helyesírási hibát.
▪ Írás külleme közepes.
▪ Írástempója kicsit lassú.
▪ A nyelvtani ismereteket részben sajátította el.
▪ Hibáit kis segítséggel javítani tudja.
▪ A mondatfajták felismerésében gyakran téveszt, a mondatvégi írásjeleket
időnként elhagyja.
▪ A tanult szófajok felismerésében többször hibázik.
▪ Az elválasztás szabályait csak részben ismeri, de kevés hibával
alkalmazza. ▪ A j és ly jelölésében többször hibázik.
▪ Másolásában kevés hiba van, tollbamondás utáni írásában több hibát vét.
2-elégséges
▪ Írás külleme rendezetlen, gondatlan.
▪ Írástempója nagyon lassú.
▪ A nyelvtani ismeretekből minimális ismeretet sajátított el.
▪ Önellenőrzése nagyon felületes, nem veszi észre a hibákat.
▪ A mondatfajták felismerésében és a mondatvégi írásjelek alkalmazásában
sok hibát vét.
▪ A tanult szófajokat csak segítséggel tudja meghatározni.
▪ Az elválasztás szabályait részben ismeri, de sokat hibázik.
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▪ A j és ly jelölésében sokat hibázik.
▪ Másolásában sok hiba van, tollbamondás utáni írása rossz, gyakorolnia kell.
1-elégtelen
▪ Írás külleme rendezetlen, gondatlan.
▪ Írástempója nagyon lassú.
▪ Nem rendelkezik alapvető nyelvtani ismeretekkel.
▪ Önellenőrzést nem tud végezni.
▪ A mondatfajtákat nem ismeri fel, a mondatvégi írásjeleket nem tudja
alkalmazni.
▪ A tanult szófajokat nem ismeri fel.
▪ Az elválasztás szabályait nem ismeri, és nem tudja alkalmazni.
▪ A j és ly jelölésében nagyon gyakran hibázik.

MATEMATIKA
5-jeles
▪ A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő
feladatokat szívesen végzi. Órákon aktív és figyelmes. Önálló munkái
többnyire hibátlanok. A tízezres számkörben számfogalma kialakult. A
számokat helyesen képzi, olvassa, írja, sorba tudja rendezni. Pontosan jelöli
helyüket a különböző beosztású számegyeneseken, és meg tudja nevezni a
számok tulajdonságait. Ismeri, és jól használja a számok alaki, valódi és
helyi értékét. Elemi szinten ismeri a negatív és a törtszám fogalmát.
▪ Képes különböző mennyiségek méréshez kapcsolódó összehasonlítására,
sorba rendezésére. Ismeri a tanult mértékegységeket, mértékváltásai
hibátlanok.
▪ Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással,
rajzzal megjeleníteni. Az összetett számfeladatokat és a tanult írásbeli
műveleteket is meg tudja oldani, többnyire eszköz nélkül is hibátlanul.
Fejszámolása gyors és pontos. A kerekítés, becslés fogalmával tisztában
van, azokat helyesen alkalmazza.
▪ Képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat
megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel, és önállóan le
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tudja jegyezni az adatokat. Tud kirakáshoz, képhez, művelethez szöveget
alkotni.
4-jó
▪ Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a
felismert szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Képes egyszerű
transzformációk végzésére. Ismeri és tudja használni a kerület-,
területszámítás szabályát.
▪ A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő
feladatokat szívesen végzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan,
figyelmesen dolgozik. Önálló munkáiban keveset hibázik.
▪ A tízezres számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában
helyesen képzi, olvassa, írja a számokat is. Néha téveszt a számlálásban,
összehasonlításban, sorba rendezésben. A számok tulajdonságainak
megnevezésében és a számszomszédok felismerésében bizonytalan.
Ismeri, de nem mindig pontosan használja a számok alaki, valódi és helyi
értékének fogalmát. Elemi szinten ismeri a negatív és a törtszám fogalmát.
▪ Kis segítséggel képes különböző mennyiségek méréshez kapcsolódó
összehasonlítására, sorba rendezésére. Ismeri a tanult mértékegységeket,
de a köztük lévő kapcsolat megállapításában néha még bizonytalan,
mértékváltásai nem mindig hibátlanok.
▪ Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással,
rajzzal megjeleníteni. Az összetett számfeladatokat és a tanult írásbeli
műveleteket is meg tudja oldani kevés hibával. Fejszámolása jó. A
kerekítés, becslés fogalmával tisztában van, azokat helyesen alkalmazza.
▪ Képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat
megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel, és önállóan le
tudja jegyezni az adatokat. Tud kirakáshoz, képhez, művelethez szöveget
alkotni. Munkájában keveset hibázik.
▪ Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert
szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Ritkán igényel segítséget.
Többnyire meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket, jártas az
alakzatok tükrösségének és egyéb megismert tulajdonságainak
megállapításában. Ismeri, és többnyire jól használja a kerület-,
területszámítás szabályát.
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3-közepes
▪ A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatok
iránt ritkán mutat igazi érdeklődést. Órai aktivitása változó, önálló munka
közben gyakran bizonytalan.
▪ A tízezres számkörben számfogalma még bizonytalan. Nem mindig képzi,
olvassa, írja pontosan a kétjegyű, háromjegyű és négyjegyű számokat. A
számlálásban néha hibázik. A számok összehasonlításában, sorba
rendezésében gyakran előfordul tévesztés. A számok alaki, valódi és helyi
értékének fogalmával nincs tisztában.
▪ Mennyiségek meg- és kimérésében járatlan. A megismert mérőeszközöket
pontatlanul használja, nem igazodik el kellő biztonsággal a
mértékegységek között, méréshez kapcsolódó összehasonlításban.
Önállóan végzett mértékváltásai gyakran hibásak.
▪ A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában,
leírásában, műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében
segítségre szorul. Eszközhasználat nélkül, kevés hibával végzi a négy
alapműveletet. Fejszámolása átlagos tempójú, legtöbbször pontos. A
kerekítés, becslés fogalmával tisztában van, de nem mindig helyesen
alkalmazza.
▪ Általában képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges
feladatokat kirakással, rajzzal megjeleníteni, művelettel megoldani, és az
adatokat lejegyezni.
▪ Csak segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. A síkidomok, testek
szétválogatásában, rendezésében, összehasonlításában sokat téveszt. Az
elnevezések használatában bizonytalan, a tükrösség és egyéb geometriai
tulajdonságok megállapítására önállóan nem képes. Nem tudja a kerület-,
területszámítás szabályát.
2-elégséges
▪ A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő
feladatokat nem végzi szívesen. Órákon gyakran elkalandozik, nem figyel.
Önálló munkái sok esetben hiányosak vagy hibásak.
▪ A tízezres számkörben számfogalma még bizonytalan. Több esetben rosszul
képzi, olvassa, írja pontosan a kétjegyű, háromjegyű és négyjegyű
számokat. A számlálásban sokat hibázik. A számok összehasonlításában,
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sorba rendezésében gyakran előfordul tévesztés. A számok alaki, valódi és
helyi értékének fogalmával nincs tisztában.
▪ A mennyiségek meg és kiismerésében járatlan. A megismert
mérőeszközöket gyakran pontatlanul használja. Nem tudja csak
segítséggel alkalmazni.
▪ Egyelőre csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket
leolvasni, leírni; kirakással, rajzzal azokat megjeleníteni. Sok hibával
végzi a négy alapműveletet. Az összetett feladatok és a tanult írásbeli
műveletek megoldásában általában segítségre van szüksége. Fejszámolása
elég lassú és gyakran pontatlan.
▪ Csak tanítói segítséggel tud egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű
szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani
művelettel. Kirakásról, képről szóló történetalkotásokra még nem
vállalkozik.
▪ Geometriai ismeretei nagyon hiányosak.
1-elégtelen
▪ A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő
feladatokat nem tudja elvégezni. Órákon gyakran elkalandozik, nem
figyel. Önálló munkái sok esetben hiányosak vagy hibásak.
▪ Nem ismeri a tízezres számkört. Nem tudja a két, három és négyjegyű
számokat képezni, sorba rendezni, összehasonlítani.
▪ A mértékegységeket nem ismeri, nem tudja viszonyítani. Nem képes az
összehasonlításra és alkalmazásra. A tanult műveletek végzésére nem
képes, vagy csak segítséggel tudja elvégezni. Nem képes a szöveges
feladatok megoldására, értelmezésére.
TERMÉSZETUDOMÁNY
5-jeles ▪ A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő.
Szívesen vállal önálló gyűjtőmunkát, szeret kísérletezni.
▪ Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése során felismeri az
összefüggéseket, ezeket írásban is rögzíteni tudja. Képes az adatokat,
folyamatokat megadott szempont szerint csoportosítani, rendszerezni.
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▪ Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett
természeti és társadalmi ismereteit tartósan megőrzi, megfelelő helyzetben
megbízhatóan fel tudja idézni.
▪ Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága kiváló. Tud
egyszerűbb jelenségekről, folyamatokról vázlatos ábrát, rajzot készíteni.
▪ Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán
kívüli programok alkalmával is tudatosan figyel. Egyre inkább felismeri a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Önállóan képes a
természeti és társadalmi jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket
megfogalmazni. Magatartását a maga és mások testi épségét kímélő módon
tudja szabályozni a gyalogos közlekedés közben is.
4-jó
▪ A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Nem
mindig szívesen, vagy segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, végez
kísérleteket.
▪ Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézésére csak
tanítói segítséggel képes felismerni és rögzíteni az összefüggéseket.
▪ Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett
természeti és társadalmi ismereteit megőrzi, megfelelő helyzetben fel tudja
idézni.
▪ Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága jó. Tud
egyszerűbb jelenségekről, folyamatokról vázlatos ábrát, rajzot készíteni.
▪ Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán
kívüli programok alkalmával is tudatosan figyel. Egyre inkább felismeri a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Képes a természeti és
társadalmi jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket megfogalmazni.
Magatartását a maga és mások testi épségét kímélő módon tudja
szabályozni a gyalogos közlekedés közben is.
3-közepes
▪ A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Kérésre
vállal önálló gyűjtőmunkát, végez kísérleteket.
▪ Megfigyelései időnként pontatlanok, hiányosak, és a tapasztalatok
felidézésében, rögzítésében is bizonytalan. Az adatok, folyamatok
rendszerezésében, csoportosításában segítségre van szüksége.
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▪ Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett
természeti és társadalmi ismereteit közepesen megőrzi, megfelelő
helyzetben segítséggel fel tudja idézni.
▪ Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága közepes.
Segítséggel tud egyszerűbb jelenségekről, folyamatokról vázlatos ábrát,
rajzot készíteni.
▪ Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán
kívüli programok alkalmával is egyre tudatosabban figyel. Felismeri a
környezetében előforduló veszélyes helyzeteket. Közös beszélgetések
során képes a természeti és társadalmi jelenségekkel kapcsolatban
kérdéseket megfogalmazni.
2-elégséges
▪ A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Nem szívesen vállal
önálló gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket.
▪ Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok
felidézésében, rögzítésében is bizonytalan. Az adatok, folyamatok
rendszerezésében, csoportosításában sok segítségre van szüksége.
▪ Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága elégséges. Sok
segítséggel tud egyszerűbb jelenségekről, folyamatokról vázlatos ábrát,
rajzot készíteni.
▪ Élő és élettelen környezetére, annak védelmére nem mindig figyel tudatosan.
Magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő
módon szabályozni. Iskolán kívüli programok alkalmával időnként még a tanult
közlekedési szabályokról is hajlamos.
1-elégtelen
▪ A természet jelenségei iránt nem érdeklődik, nem vállal gyűjtőmunkát, nem
végzi el a feladatát.
▪ Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága nem megfelelő.
Nem tud egyszerűbb jelenségekről, folyamatokról vázlatos ábrát, rajzot
készíteni
▪ Élő és élettelen környezetére, annak védelmére nem mindig figyel tudatosan.
Magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő
módon szabályozni. Iskolán kívüli programok alkalmával még a tanult
közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Nem ismeri fel a
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környezetében
előforduló
figyelmeztetésre szorul.

veszélyes

helyzeteket.

Gyakran

ÉNEK-ZENE
5-jeles
▪ A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi.
▪ A tanult dalok szövegét és dallamát jól ismeri és énekli.
▪ Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri,
pontosan olvassa le.
▪ Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel, a dalok közös éneklése során
is. Magabiztosan képes a tanult dalok szolmizálására.
A ritmusra,
dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, szóbeli
és írásbeli tevékenység során fel tudja használni.
4-jó
▪ A zenét szereti, élvezi, többnyire a feladatokat nem mindig végzi szívesen.
▪ A tanult dalok szövegét és dallamát ismeri és énekli.
▪ Ritmikai készsége jó. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, kevés
hibával olvassa le. Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel. Jól tudja a
tanult dalokat szolmizálni.
▪ A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat
ismeri, szóbeli és írásbeli tevékenység során fel tudja használni.
3-közepes
▪ A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen.
▪ A tanult dalok szövegét és dallamát pontatlanul ismeri és énekli.
▪ Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében,
leolvasásában ritkán téveszt. Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de
egyelőre időnként pontatlanul énekel. Segítséggel képes a tanult dalokat
szolmizálni.
▪ A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat
ismeri, de nem mindig képes szóbeli és írásbeli tevékenység során
pontosan használni.
2-elégséges
▪ A zenét szereti, élvezi, de a feladatok megoldásában bátorításra szorul.
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▪ A tanult dalok szövegét és dallamát pontatlanul ismeri, csak csoportban
énekli.
▪ Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen
ismeri fel, olvassa le.
▪ Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de időnként pontatlanul énekel. Sok
segítséggel képes a tanult dalokat szolmizálni. A ritmusra, dallamra
vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat nem ismeri, és nem képes
szóbeli és írásbeli tevékenység során pontosan használni.

1-elégtelen
▪ A zenét nem szereti, a feladatokat nem végzi szívesen. A tanult dalok
szövegét és dallamát nem ismeri, nem énekli. Ritmikai készsége egyéni
fejlesztésre szorul. Hibásan énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul.
Ritmikai ismeretei hiányosak, egyéni fejlesztésre szorul.
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
5-jeles
▪ A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes
figyelemmel és odaadással végez. Többnyire szép munkák kerülnek ki a
keze alól.
▪ Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe tartozó
tevékenységeket általában szívesen végzi. Kiváló megfigyelő, ügyesen
ábrázol.
▪ Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai
egyéniek.
▪ Ismeri, meg tudja különböztetni a képzőművészeti ágakat, azok műfajait.
Műalkotásokról képes megadott szempont szerint tudatos megfigyelést
végezni.
4-jó
▪ A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet
figyelemmel és odaadással végez. Többnyire megfelelő munkák kerülnek
ki a keze alól.
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▪ Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe
tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi. Jó megfigyelő, jól
ábrázol.
▪ Fantáziája jó, kifejezésmódja megfelelő. Szabadon készített alkotásai
egyéniek.
▪ Ismeri, meg tudja különböztetni a képzőművészeti ágakat, azok műfajait.
Műalkotásokról képes megadott szempont szerint tudatos megfigyelést
végezni.
3-közepes
▪ A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet
biztatással végez. Munkái időnként javításra szorulnak. Szeret rajzolni,
színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe tartozó
tevékenységeket biztatással végzi.
▪ Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségnyújtás után ábrázolása
megfelelő.
▪ Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák
változatosságára. Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól.
2-elégséges
▪ A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet nem
szívesen végez. Munkáiban sok a hiányosság. Kevésbé szeret rajzolni,
színezni, festeni, mintázni.
A vizuális kultúra körébe tartozó
tevékenységeket sok biztatással végzi.
▪ Ábrázolásban bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se mindig tudja
hasznosítani.
▪ Kifejezésmódja kialakulatlan, de törekszik a színek, és formák
változatosságára. 1-elégtelen
▪ A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet elutasít.
Órai munkáit nem végzi el. Nem szívesen rajzol. Ábrázolásban
bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után sem tudja hasznosítani.
Kifejezésmódja kialakulatlan, nem törekszik a színek, és formák
változatosságára.

214

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
Telephely Pedagógiai Programja 2007 –Módosítás 2010; –2013; 2017 ; 2020

TECHNIKA ÉS ERVEZÉS
5-jeles ▪ A technikai jellegű tevékenységeket szívesen
végzi.
▪ Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri.
Tájékozottsága e téren sokrétű.
▪ Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül
ügyes.
4-jó ▪ A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi.
▪ Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri.
Tájékozottsága e téren korának megfelelő.
▪ Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában jó.
3-közepes
▪ A technikai jellegű
tevékenységek
iránti érdeklődése
változó. Munkavégzés előtt és közben időnként biztatást igényel.
▪ Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében
néha bizonytalan. Általános tájékozottsága hiányos.
▪ Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása
közepes.
2-elégséges
▪ A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése ingadozó.
Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel.
▪ Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében
erősen bizonytalan. Általános tájékozottsága hiányos.
▪ Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként
bizonytalan, egyelőre sok segítséget igényel.
1-elégtelen
▪ A technikai jellegű tevékenységek iránt ritkán mutat érdeklődést.
Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel.
▪ Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként sok
segítséget igényel.
TESTNEVELÉS
5-jeles ▪ A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és
betartja. Minden helyzetben sportszerűen viselkedik.
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▪ A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően, pontosan,
esztétikai igényességgel hajtja végre.
▪ Tud egyensúlyozni, támasz-, és függéshelyzetben saját testtömegének
megtartására és mozgatására is képes.
▪ Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, futását a
változó feltételeknek megfelelően szabályozni.
▪ A különböző csapatjátékok során a labdát kézzel is, lábbal is tudja vezetni,
továbbítani.
4-jó
▪ A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként
nem tartja be. Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik.
▪ A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően, pontosan, jól
hajtja végre.
▪ Tud egyensúlyozni, támasz-, és függéshelyzetben saját testtömegének
megtartására és mozgatására is képes.
▪ Tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de futását nem
mindig képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni.
▪ A különböző csapatjátékok során a labdát kézzel is, lábbal is tudja vezetni,
továbbítani. 3-közepes
▪ A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire érti, de
gyakran nem tartja be.
▪ A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően hajtja végre, de
esztétikai igényességre még nem törekszik.
▪ Támasz- és függőhelyzetekben saját testtömegét nehezen tudja megtartani,
mozgatni alig képes.
▪ Nem kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de rövidebb távon,
futását képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni.
▪ A különböző csapatjátékok során a labdát kézzel tudja vezetni, továbbítani.
2-elégséges
▪ A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire nem
ismeri és nem is tartja be.
▪ A gimnasztikai gyakorlatokat legtöbbször pontatlanul hajtja végre, nem
törekszik az utasítások tudatos megfigyelésére.
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▪ Támasz- és függéshelyzetekben saját testtömegének megtartására és
mozgatására nem képes.
▪ Nem képes kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de
rövidebb távon, futását képes a változó feltételeknek megfelelően
szabályozni.
▪ Labdavezetése kézzel is, lábbal is bizonytalan.
▪ 1-elégtelen
▪ A sportjátékokban gyakran sportszerűtlenül és agresszíven viselkedik. A
szabályokat rendszerint nem tartja be. A gimnasztikai feladatoknál nem
veszi figyelembe az utasításokat. Támasz- és függőhelyzetekben saját
testtömegét nem tudja megtartani.
▪ Rövidebb távon sem képes futását a változó feltételeknek megfelelően
szabályozni és nem is törekszik erre. Az ugrásokat összerendezetlenül
hajtja végre.
ANGOL
5 jeles
Szókincse megfelelő. A tanult szavakat pontosan tudja. Kiejtése jó. A szavak
kiejtett és írott alakját meg tudja különböztetni, hallott szöveget diktálás után
helyesen leír. Megfelelő kiejtéssel, kifejezően olvas. A tanult szavakat
társalgási fordulatokban szabadon használja. A társalgási feladatokban szívesen
vesz részt. Az utasításokat pontosan megérti és végrehajtja. Hallott szöveg
kérdéseire válaszolni tud.
▪ 4 jó
▪ Szókincse megfelelő. A tanult szavakat kisebb hibákkal tudja. Kiejtése
megfelelő. A szavak írott alakja felismerhető. Megfelelő kiejtéssel, kevés
hibával olvas. A szavak kiejtett és írott alakját megfelelően használja.
Társalgási feladatokban legtöbbször részt vesz. Az utasításokat
rávezetéssel megérti és végrehajtja.
3 közepes
▪ Szókincse hiányos. A tanult szavakat bizonytalanul tudja. A kiejtett és írott
alakot időnként keveri. A tanult szavakat hallás után pontatlanul, több
hibával írja le. Kiejtése pontatlan. A társalgási feladatokban csak kérésre
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vesz részt. Írásbeli munkája időnként hiányos. Írásbeli munkája lassú, de
rendezett.
2 elégséges
▪ Szókincse nagyon hiányos. A tanult szavakat segítséggel tudja. Kiejtése
pontatlan. Írásbeli munkája sokszor hiányos, rendezetlen, lassú. Az
utasításokat csak nevelői segítséggel érti meg és hajtja végre. Olvasása
pontatlan, sok a kiejtésbeli hiba.
1 elégtelen
▪ Szókincse szegényes. A tanult szavakat nem tudja. Az utasításokat nem érti
meg. Írásbeli munkája lassú, nehezen követhető, hiányos. Nem törekszik
a helyes ejtésre. Társalgási feladatokban nem vesz részt. Olvasása
érthetetlen, sokszor téveszt.
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16.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.1. A pedagógiai program érvényességi ideje:
●
Az iskola első alkalommal 2020. szeptember 01. napjától szervezi meg
nevelő - oktató munkáját e pedagógiai program alapján.
●
Ezen pedagógiai program érvényességi ideje: 4 tanévre – azaz 2020.
szeptember 01. napjától 2024. augusztus 31. napjáig - szól.
16.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata.
A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósítását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint:
●
A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban
értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és a helyi
tantervben megfogalmazott tantárgyi célok és követelmények megvalósítását.
●
Négy évente a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes – minden fejezetre kiterjedő- felülvizsgálatát, értékelését, és szükség
esetén ezen, pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új
pedagógiai programot kell kidolgoznia.

16.3. A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai programmódosítására:
● Az iskola igazgatója
● A nevelőtestület bármely tagja
● A nevelők szakmai munkaközössége
● Az iskola fenntartója tehet javaslatot.
- A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a szülői,
illetve diákönkormányzati képviselői útján az intézményvezetőnek javasolhatják.
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- A
és

pedagógiai programot a
nevelőtestület
fogadja
el,
az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé (Nkt.26§ (1))

- A módosított pedagógiai program a jóváhagyást követő tanév szeptember
első. napjától kerül bevezetésre.

16.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala:
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára
megtekinthető.
A pedagógiai program 1-1 példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg.
1. Az iskola fenntartónál /1. Mezőkövesdi Tankerületi Központ/
2. Az iskola, telephely nevelőtestületi szobájában.
3. Az iskola igazgatójánál.
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16.5.
1.

A pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása:

A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola és Telephely Szülői
Munkaközössége/Intézményi Tanácsa a Pedagógiai programot és a Helyi
tantervet véleményezte, megismerte.

Hejőbába, 2020.augusztus 31.
Jóváhagyta:
…………………………………….
SZMK elnök

2. A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola és Telephely pedagógusai a
Pedagógiai programot és a Helyi tantervet elfogadta.
Hejőbába, 2020.augusztus 31.

A Pedagógiai programot és a Helyi tantervet jóváhagyta:
Hejőbába, 2020.augusztus 31.
…………………………………….
Intézményvezető
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