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„ Mindenkihez van szavunk, mindenki iránt van szívünk,
Mindenkit meg akarunk óvni a rossztól, megerősíteni a jóban.”

-Boldog Apor Vilmos püspök-

A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Az 1387. év a ládi pálos kolostor alapításának éve. Ezektől az évektől az 1700-as évek végéig
a pálos atyák szeretetházára, kolostorára hárult az iskola fenntartása. A szerzetes rend
eltörlése után a vallásalap vette át az iskolát, vele együtt a fenntartás terheit is.
1875-től van írásos dokumentum az iskola működésére vonatkozóan. 1908-tól épült meg a
ma is meglévő régi épületszárny. Az államosítás idején négy tanterem és két tanítói lakás
tartozott a sajóládi iskolához, 4 tanerővel.
Az 50-es években épült még 4 tanterem. Később ezt lebontották és a helyén 1985
februárjára készült el – a régi épületszárnyhoz csatlakoztatva – a modern, egy emeletes, 12
tantermes, aulás, főzőkonyhás új intézmény.
1986-ra elkészült a tornaterem is. Két szabadtéri sportpálya biztosítja a tanulók rendszeres
testedzését.
1997-ben sor került a sajóládi iskola szigetelésére, kopolit üvegek megtisztítására, az aula
szellőzésének megoldására.
2011-ben az új épületszárnyban megtörtént a nyílászáró csere és az iskola komplett
akadálymentesítése.
A Szent István Tagiskola
1938-ban új görög katolikus népiskolát építettek, amely kántortanítói lakásból és egy
tanteremből állt.
1948-ban államosították az iskolát.
A rendszerváltás után egy napközis terem épült 1990-ben és két tanterem 1993-ban. 2011ben a nyílászárókat és a tetőt kicserélték. A falakat hőszigetelték és újra színezték.
Iskolánkban jelenleg 3 normál méretű, és 1 kisebb méretű tanterem van, melyben a
számítógépek is helyet kaptak, valamint 1 tornaszoba.
Az iskola udvarán egy aszfaltozott kézilabda pálya található.
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NEVELÉSIPROGRAM

PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK
„ Csak feltétel nélküli szeretetben elfogadva,
a személyes
értékeket

példa

vonzásában,

az

abszolút

előterébe helyezve növekedhet az ember.”
-Bosco Szent János-

A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanító
pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai
alapelveket szeretnék érvényre juttatni.
A keresztény nevelés alapja és példaképe az evangélium Jézusa. Ennek megfelelően az iskola
azzal válik katolikussá, ha az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény
világlátásban és vállalja a növendékek keresztény szellemű formálását. Nevelésünk négy
alapelve: az igaz, a szent, a szép és a jó.
Iskolánk életében szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk, ami az igazán keresztény
intézményekben megérinti az embert.
Ennek érdekében:


a gyerekek nincsenek szabadjára engedve, hanem arra késztetjük őket, hogy
egymással szemben legyenek figyelmesek, udvariasak, és ami a legfontosabb
készségesen bocsássanak meg egymásnak, tanulják meg elviselni egymás
gyarlóságait. A gyermekek egyéniségét nem az önzés segít kifejlődni, kibontakozni,
hanem az önzetlen, keresztény szeretet nyitja meg az örömszerzés és az igazi
békesség keretében az ember Isten terve szerinti kibontakozását 



a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 



a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 



a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 



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, 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, hitének megalapozása és erősítése,
valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és
bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg
egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.
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Ennek érdekében:


Az iskolánk feladata, hogy összhangot teremtsen: egyfelől a műveltség és a hit,
másfelől a hit és a mindennapi élet között. A gyermekeknek a tanulás, érdeklődés
szintén hivatásbeli kötelessége. Aki nem teljesíti vagy elhanyagolja – keresztény
voltában is sérül. A tudás megszerzése szellemi igényességet is jelent. Állandó
gyermeki lelkületet, örök fiatalságot: aki mindig minden után érdeklődik, aki keres,
gondolkodik, aki nagyobb értéknek tartja új ismeretek szerzését a pénzszerzésnél. A
tudás nem öncél, hanem eszköze az emberségben való kiteljesedésnek.



Ez a szintézis a különböző tudományokba rendeződött emberi tudás sokféle
tartalmának megismerése által valósulhat meg, az evangéliumi üzenet fényében és
azoknak az erényeknek kifejlesztésében, amelyek a keresztény embert jellemzik. 



Iskolánk katolikus, ökumenikus jelleggel működik. Az iskolai közösség minden tagja
osztozik a keresztény világszemléletben, s ezt ki is nyilvánítja. Így ebben az iskolában
az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső
céllá. Iskolánk tudatosan vállalja a gyermekek nevelését, hogy vallásos lelkülettel,
elkötelezettséggel álljanak helyt az életben. 



A tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra
korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget
nyújt. 



Iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a
tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a
tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat
szűkebb és tágabb környezetükben. 



Az iskola, oktató tevékenységének célját, a gyermeki személyiség széleskörű
fejlesztésében látjuk. 



Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 



Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a
munkának becsülete legyen. 



Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre. 



Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat. 



Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és
helyes formáinak kialakítására. 



Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk
eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek
megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni
lakóhelyünk és egyházközségünk életében.
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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 községünk
érdeklődő polgárai,
- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a községünkben található óvodával és
közművelődési intézményekkel,
- nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven –
továbbra is képviseltesse magát a különféle községi és egyházi rendezvényeken,
illetve a tanulók számára szervezett községi szintű megmozdulások szervezésében és
lebonyolításában maga is részt vegyen.
Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.
Ennek érdekében


biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képességkibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres
integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi
beilleszkedés követelményeinek.



a pedagógus munkája során figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek
eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés
eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:


érzéke van a transzcendencia és az igazi értékek iránt, 



megismeri önmagát és az őt körülvevő világot, 



felülemelkedik a középszerűségen, és egyre jobban elkötelezi magát Isten és az
emberek szolgálatára, 



humánus, 



erkölcsös, 



fegyelmezett, 



művelt, 



kötelességtudó, 



érdeklődő, nyitott, 



kreatív, alkotó, 



becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 



képes a problémák érzékelésére és megoldására, 



gyakorlatias, 
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képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 



jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 



van elképzelése a jövőjét illetően, 



becsüli a tudást, 



öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 



ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 



képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 



tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 



képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni
szóban és írásban, 



a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, 



ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 
– nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 
– a természet, a környezet értékeit, 
– más népek értékeit, hagyományait, 
– az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 



a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti
környezetben, 



ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 



ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését
biztosító szabályokat, 



ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
formáit és módszereit, 



viselkedése udvarias, 



beszéde kulturált, 



társaival együttműködik, 



szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 



képes szeretetet adni és kapni, 



szereti hazáját, 



megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 



szellemileg és testileg egészséges, edzett, 



egészségesen él, 



szeret sportolni, mozogni, 



megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 
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Tudjuk, hogy az előzőekben felsorolt 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 itt felsorolt személyiségjeggyel.
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AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,
ELJÁRÁSAI
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az evangélium szelleme, az általános emberi
és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza
meg.
Pedagógiai munkánk célja:


Segítse a diákokat, hogy a keresztény értékrendre építve művelt emberré, gazdag
személyiséggé, Istent és embertársait szerető felelős polgárrá, tisztességes és
emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 



Alakítsa a diákok morális és esztétikai szemléletét, kognitív és kommunikációs
képességeit, alapozza meg az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét. 



Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő. 



A kudarc és sikertűrés készségeit fejlessze. 



Nagy művészek, tudósok hithez, Egyházhoz való viszonya a gondolkodásra, a szellem
fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 



Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a
tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és kreativitását.
Hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye. A kulturált
szórakozás igényét kialakítsa. 

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. Belső igény a szentre, a szépre, a jóra és az igazra.
2. Az iskola üdvösségre és felelős tudásra irányuló tevékenységének elfogadása és
befogadása.
3. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
4. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges
és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek
kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az
egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek
megelőzése).
5. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
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Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és
létrehozására.
6. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés,
tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
7. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
8. 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. Az emberi kapcsolatok szabályainak betartása. Csak az a fiatal
lesz képes ellenállni a fogyasztói társadalom csábításainak, csak az veszi észre a média
által reklámozott tárgyak, célok silányságát, aki találkozott az élő Istennel. Ez a találkozás
megjelöli az embert. Ehhez segíthetjük hozzá a fiatalt, ha megszerettetjük vele a csöndes
szemlélődést a természetben, értékes irodalmat, műalkotást, zeneművet adunk a kezébe.
A fogyasztói mentalitás nagyon veszélyes, mert a „Használd és dobd el!” elvet követi; ez a
tárgyak esetében rendben van, azonban amennyiben ez átterjed az embertársainkra,
helytelenné, veszélyessé válik. A keresztény ember magát és embertársait Isten egyszeri
és megismételhetetlen csodájának tekinti.
9. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
10. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra
ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak,
jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és
hazaszeretet.
11. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalás. A hazánkban élő
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik
tiszteletben tartása.
12. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés
a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi
tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.
13. Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ
világossága.” (Mt. 5,14)
Az iskolánkban 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
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
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alkalmazott

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelőhatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

1.

Közvetlen módszerek

Közvetett módszerek

Szokások kialakítását

- Követelés.

- A tanulói közösség

célzó, beidegző

- Gyakoroltatás.

tevékenységének

módszerek.

- Segítségadás.

megszervezése.

- Ellenőrzés.

- Közös (közelebbi vagy

- Ösztönzés.

távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása.
- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés
- Ösztönzés.

2.

Magatartási modellek

- Elbeszélés.

- A nevelő részvétele a

bemutatása, közvetítése.

- Tények és jelenségek

tanulói közösség

bemutatása.
- Műalkotások bemutatása.
- A nevelő személyes
példamutatása.
3.

tevékenységében.
- A követendő egyéni és
csoportos minták kiemelése
a közösségi életből.

Tudatosítás

- Magyarázat, beszélgetés.

- Felvilágosítás a betartandó

(meggyőződés

- A tanulók önálló elemző

magatartási normákról.

kialakítása).

munkája.

- Vita.

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat
sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik
évfolyam végén: 


minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az,
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hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális
követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható 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 viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 



határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

A pedagógiai munka során az oktatásban alkalmazott módszereink:


képesség szerinti differenciálás 



kooperatív munka 



projekt tevékenység 
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI FELADATOK
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A tanulók hitre és erkölcsös életre nevelése.
Feladata: A keresztény erkölcsi elvek alapján, Jézus tanítása és a tízparancsolat alapján az
alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
2. A tanulók értelmi nevelése.
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.
3. A tanulók közösségi nevelése.
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és
kommunikáció elsajátítása. A másként gondolkodó emberek meggyőződésének tiszteletben
tartása.
4. A tanulók érzelmi nevelése.
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
5. A tanulók akarati nevelése.
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény
felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
6. A tanulók nemzeti nevelése.
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. Annak a ténynek a tudatosítása,
hogy országunknak alapítói szentek voltak, és hazánkat Szent István a Szűzanya pártfogásába
ajánlotta.
7. A tanulók állampolgári nevelése.
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés
felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
8. A tanulók munkára nevelése.
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése.
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése.
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem
fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
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ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

A vallás sajátos módon segít a szépre, jóra, igazra, vagyis mindarra, ami egésszé és
egészségessé tesz. Az ember Isten teremtménye, aki felelős saját lelki-testi egészségéért
Isten előtt, és közösség előtt, amely joggal számít rá. A lelki folyamatok hatással vannak
gyógyulásra, testi egészségre és a mindennapi életre. A tétlenség gyengíti a lelket, éppúgy,
mint a testet. Az értelmes célok, a hit ereje, a vallásos élet az ember kiteljesedését,
„egészségét” szolgálják.
Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:


a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 



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



különös jelentősége van a vallásnak, amely hangsúlyozza a felelősséget magunk és
mások épségéért, a lelket és testet egyaránt ide értve. Ezért a hitre nevelés,
keresztényhez méltó életmód kialakítása szerves része az egészségnevelésnek; 



a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából
legfontosabb ismeretekkel 
-

a táplálkozás,

-

az aktív életmód, a sport,

-

a tevékeny élet, a munka,

-

a közösséghez tartozás, vallási közösség ereje,

-

a családi és kortárskapcsolatok,

-

a környezet védelme,

-

a lelkiismeret fejlődése, a lélek gondozása,

-

az alkohol, dohányzás és kábítószerfogyasztás káros hatásai,

-

média, számítógépes játékok hatása,

-

a személyes higiénia,

-

a szexuális fejlődés

-

az elsősegély-nyújtási ismeretek

területén.
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:


a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: 
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– testnevelés órák; 
– játékos sportfoglalkozások; 
– az iskolai sportkör foglalkozásai; 
– tömegsport foglalkozások; 
– úszásoktatás;
 népi játékok


a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, testnevelés
tantárgyak tananyagai 



az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 



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



az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 
– szakkörök (Elsősegélynyújtó;egészségnevelési) 
– túrák – minden évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése; 
– minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő a felsőbb évfolyamos osztályoknak az
egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; 



az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 
– évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra
megtartásában; 
– a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A
tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati és általános szűrővizsgálaton kell részt
venniük.) 
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AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI
TERV

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók

-

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;

-

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.

-

ismerjék fel a vészhelyzeteket;

-

tudják a leggyakrabban
következményeit;

-

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;

-

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;

-

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

előforduló

sérülések

élettani

hátterét,

várható

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

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

-

a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;

-

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

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek
megvalósításának elősegítése érdekében

elsajátításával

kapcsolatos

feladatok

-

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;

-

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel
foglalkozó továbbképzésen.

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek
tevékenységformák szolgálják:

-

elsajátítását

elsősorban

a

következő

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:
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TANTÁRGY

Biológia

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
-

rovarcsípések

-

légúti akadály

- artériás és ütőeres vérzés
- komplex újraélesztés
- mérgezések
Kémia

Fizika
Testnevelés

-

-

vegyszer okozta sérülések

-

savmarás

-

égési sérülések

-

forrázás

-

szénmonoxid mérgezés

-

égési sérülések

-

forrázás

-

magasból esés

az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének
igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy
osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel
kapcsolatosan.

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

szakkörök (elsősegély-nyújtó);

-

minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a
tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, bevonásával;

-

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára.
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ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
-

a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő
szokásrendszer megalapozása;

-

tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához
szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi
környezet zavartalan működését elősegíthetik;

-

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából
legfontosabb ismeretekkel:


a környezet fogalmával, 



a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 



a környezetvédelem lehetőségeivel, 



lakóhelyünk természeti értékeivel, 



lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival. 

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Kémia,
Földrajz tantárgyak tananyagai
b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
ismeretek;
c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
– minden évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a
környezeti értékek felfedezésére;
– évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap
(témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel,
akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára;
– a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában.
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A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
“Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség minden
tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az
evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.”
(A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977)
A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie
mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével,
viselkedésével, beszédstílusával.
A tanulói személyiségfejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez)
kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői
fejlesztése.
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral
változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak
megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és
irányítani képes – személyiséggé válásig.
3. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladata: 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.
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség
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.
5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
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A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során:
• Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, a plébániával, egyházi
személyiségekkel, külső szakemberekkel.
• Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, az
együttműködést.
•
Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív
irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére.
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT
SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a
gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk.
b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a
módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó
aktivitását biztosítják.
c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a
pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben
igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott
teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni
képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a
tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.
Az egységes alapokra épülő differenciálás
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a
tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési
képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való
azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő
tanítási folyamat, tanulási tevékenység.
A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása,
szabályozása és értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
-

Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.

-

A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása.

-

Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának
átrendeződésére.

-

Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit.

-

Az iskolai tanítás-tanulás, különböző szervezeti formáiban, (az osztálymunkában, a
csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét,
önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
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-

A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a
feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben,
az értékelésben.

-

A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán
kívüli) tevékenységek segítik:
Rendezvények



Évente két alkalommal lelki napot tartunk. 



A teljes iskolaközösség minden ajánlott egyházi ünnepen részt vesz a szentmisén. 



A tanítást imával kezdjük, és imával fejezzük be. Az étkezésekhez kapcsolódó imák, és az
egyházi köszönés gyakorlása folyamatos. 



Az alábbiakból (Természetesen az állami ünnepeken, emléknapokon kívül!) négy kötelező
(Veni Sancte, Te Deum, a karácsonyi és a húsvéti lelki nap). A többi esetben törekszünk a
megünneplésre, illetve megemlékezésre; mindezek történhetnek a faliújságokon, az
iskolarádión, de a célunk, hogy növendékeink tudják, értsék, hogy az adott év, adott ünnepe
mit jelent. 

-

Veni Sancte Tanévnyitó ünnepély

-

Kisboldogasszony (szept. 8.)

-

Szent Gellértnek, a magyar egyházi iskolák védőszentjének a napja (szept. 24.)

-

Aradi vértanúk emléknapja (okt. 6.)

-

Rózsafüzér Királynője (okt. 7., Sajópetri templom búcsúja)

-

Magyarok Nagyasszonya (okt. 8.)

-

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja (okt. 23.)

-

Mindenszentek, halottak napja

-

Adventi gyertyagyújtások (dec. hónap)

-

Szent Miklós napja (dec. 6)

-

Szeplőtelen Fogantatás (dec. 8.)

-

Fráter György (halála: dec. 16.)

-

Karácsonyi lelki nap, Karácsony

-

Vízkereszt (jan. 6.)

-

Árpád-házi Szent Margit ünnepe (jan. 18.)

-

Gyertyaszentelő Boldogasszony, Balázs-áldás (febr. 2., ill.3.)

-

A diktatúrák áldozatainak emléknapja (I.27.; II.25.) Nagyok!

-

Farsang (febr.)

-

Hamvazószerda, Nagyböjt
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-

Húsvéti lelki nap, Húsvét

-

1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója (márc. 15.)

-

Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.)

-

Anyák napja (május első hete)

-

Gyermeknap (május utolsó hete)

-

Pünkösd

-

Katolikus Iskolák Napja (június)

-

Nemzeti Összefogás Napja (június)

-

Bérmálkozás (kétévente júniusban)

-

Katolikus Iskolák Napja (június)

-

Ballagás (június)

-

Tanévzáró Te Deum (június)

-

Sarlós Boldogasszony (júl. 2. Plébánia búcsúja)

-

Szent István király (aug. 20. tagiskola névadója)
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A közösségi tudat legfőbb meghatározója, hogy Jézusban mindannyian Isten gyermekei
vagyunk: tanárok, diákok, szülők. Ezt a tudatot erősíti mindennapos, illetve rendszeres
vallásgyakorlásunk – az ima (iskolában tanítás előtt és után), a szentmisék (a közösségünk és
az Egyház ünnepein) és a lelkigyakorlatok.
„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség
minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az
evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.”
A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie
mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével,
viselkedésével, beszédstílusával.
A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés
területei:
Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák
Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: szakkörök, sportfoglalkozások, lelkigyakorlatok,
kirándulások
Diákönkormányzati munka
Napközi otthon
Közös lelki nap
Feladata: A keresztény értékrend megismerése, mélyítése, ezzel segítve az egységes
nevelésben való együttműködést.
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Plébániákkal közös programok
Feladata: A plébániákkal való élő kapcsolatok erősítése.
A szülők részéről elvárhatjuk:
-

aktív részvételt az iskolai rendezvényeken,

-

ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz,

-

őszinte véleménynyilvánítást,

-

együttműködő magatartást,

-

nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést,

-

érdeklődő, segítő hozzáállást,

-

szponzori segítségnyújtást.
Hagyományőrző tevékenységek

 Fontos feladat az iskola névadójának, Fráter György emlékének ápolása. Ezt szolgálja az
évenkénti megemlékezés december 16-én a névadónk haláláról, a különféle iskolai szintű
Fráter Györgyhöz kapcsolódó rendezvények megszervezése.
 Fráter György szavalóverseny április 24-én György napkor.
 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:
1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, mikuláskor, karácsonykor, a
gyermeknapon, illetve a 8. osztályosok ballagásakor.
 Minden tanév folyamán az iskolánk megemlékezést tart október 6-án, a Magyar Kultúra
Napján, a Költészet napján, a Holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld napján és a
Nemzeti Összetartozás Napján.
 Minden évben ősszel, szüreti felvonulást szervezünk. A Pákozdi csatára emlékezve
akadályversenyt rendezünk. Februárban farsangi bált szervezünk. Az utolsó tanítási napon
pedig Fráter juniálist tartunk.
Diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai
diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló,
diákönkormányzat vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola
igazgatója által megbízott pedagógus segíti.
Diákétkeztetés
A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy
ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat az iskola által
meghatározott módon kell befizetni.
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Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások


Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.



Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk. 



A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt
elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képességfejlesztő
órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból. 



A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni
foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok a
tanulók vesznek részt, 

-

akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi,

-

akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
Az iskola – ha a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben
szereplő előírások feltételeinek megfelelünk – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,
- fejlődésének elősegítése,
- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben részt vevő tanulók neveléseoktatása, tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program
alkalmazásával történik.
Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a
tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók testedzését, valamint a tanulók
felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is.
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Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A
versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle
versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok)
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka
elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témahetet, témanapokat)
szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás
vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során –
elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik
egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle
tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a
tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban
évente ismétlődnek azok a téma napok, amelyek az egészségvédelemmel, a Határtalanul
program keretében megvalósítandó, iskolánk névadójával, illetve a honismerettel
kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, egy hetes) témaheteken
feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai munkaközösségei az iskola, éves
munkatervében határozzák meg.
Tanulmányi kirándulások
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka
elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat
szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek
megismerése céljából.
Osztálykirándulások
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka
elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást
szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával
törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő
családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
Erdei iskolák, táborozások
A nevelési és a 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, illetve az iskolai szünidőkben szervezett
táborozások. Az erdei iskolai foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek
minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb
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szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű –
gyermekei is részt tudjanak venni.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
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 az költségekkel is jár – önkéntes. A
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek
minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb
szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű –
gyermekei is részt tudjanak venni.
Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle
szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős
rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy
ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban
halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár
segíti.
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári
felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
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A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI
A keresztény pedagóguskép (A Teremtő munkatársa az emberformálásban)
„A keresztény hit egy közösség ölén születik és növekszik. Az iskola azért tanít, hogy neveljen,
vagyis, hogy belülről alakítsa az embert. Ezért elkerülhetetlen, hogy az iskola – burkoltan
vagy kifejezetten – valamely határozott világnézetre hivatkozzék. Ez beletartozik minden
választás belső történésébe. Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata,
hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. Erkölcsi szabadság csak abszolút
értékekkel kapcsolatban lehetséges: ezektől függ az ember életének értelme és értéke.”
(A katolikus iskola című dokumentum, Róma, 1977.)
„Minden kínlódáson túl is csodálatos dolog embert formálni. Igazán isteni dolog, a
természeteshez hasonló leginkább, minden alkotás közt az Úristen a legsajátosabb munkáját
osztja meg velem.
A lélegzetem is elállt, mikor észrevettem tanítványaimon ujjaim nyomát.
Ha szavam lepergett volna róluk, az természetes lett volna, de mikor hajlottak és
formálódtak a kezemben, akkor megdöbbent csodálkozással álltam meg.
Csodálatos titok csírázik bennem. Mert igaz az is, hogy tőlem semmi sem telik, kegyelem
nélkül csak kiaszott fű vagyok, nem kövér legelő.
De igaz ez is: ha nem is minden, de sok minden rajtam fordul. Szabad és önálló vagyok, de
csak addig, míg arra használom, hogy az Úristen rabja legyek. Letérdelek, Uram. Te formáld
ki formáló kezeimet.”
(Mónika naplója – Vigília, Budapest 1990)
Erkölcsi elvárások a tanároktól
A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Üdvösségre nevelünk. Minden más
ezután következik. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel
rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető emberekké váljanak, a
pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük.
A nevelő pedagógusnak nyitottnak kell lennie minden értékre, amelyet beépíthet saját
életébe és nevelő-oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a kultúra
szépségeinek megtapasztalása, amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához.
Ez a munka nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak
vállalnia kell a diákok előtt teljes személyiségét, korlátait is.
A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos elmélyült imaélet, amely
segítségével erőt meríthet munkájához, hálát adhat sikereiért, és hordozhatja a reá
bízottakat.
A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az „adás vágya” és az empátia nélkül. Meg
kell érezni, melyik diáknak van éppen szüksége szerető személyes beszélgetésre, és
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melyiknek határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben kerülni kell. A
személyre szabott nevelőmunkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével
lehet lelkiismeretesen elvégezni. A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Ezért
kerülnie kell mindent, amely értéktelen, amely az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami
csak szórakoztat, de nem nevel, ami üres tudást ad, de személyiséget nem fejleszt, ami Isten
helyett valami pótszert akar nyújtani az embernek. Mindezt úgy kell tennie, hogy igazodjon a
gyerekek jogos igényeihez, életkori sajátosságaikhoz, hogy ne elriasszon, hanem magával
hívjon.
A tanár élete összhangban kell, hogy álljon az általa és az iskola által képviselt értékekkel.
Ezért fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen.
Ígéreteit megtartsa a diákok és a kollegák felé is. Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon
megbocsátani. Családi háttere rendezett legyen. Ezt a munkát csak magasan kvalifikált,
hitükben képzett, a gyerekeket szerető és értő pedagógusok tudják ellátni. A pedagógus
szavai és tettei mindig legyenek összhangban, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a
gyerek számára a hamis tanúságtétel.
Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát, nem
dolgozik a hitvallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a keresztény tanítást és
munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést egyházra és tanítására, hiszen ez
a diákokban meghasonlást idézhet elő. Az iskola katolikus volta, jó hírneve csak ebben az
esetben biztosítható.
A keresztény szellem, a tanúságtétel, az iskola lelki élete szervezése szempontjából
elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári karban. A fejlődés
előfeltétele, hogy számarányuk növekedjen. Ez sohasem jelentheti azonban azt, hogy az
egyszínűségre kell törekedni, mert a diákok akkor tanulnak igazán sokat nevelőiktől, ha azok
a világ sokszínűségét tudják képviselni. Iskolánk ökumenikus jellege a tantestületben is
megköveteli a sokszínűséget, a más felekezethez tartozók jelenlétét. Az iskola vezetőségére
nagy felelősséget ró a megfelelő pedagógusok kiválasztása. A legnagyobb jó szándék esetén
is történhetnek sikertelen választások. Ezért minden új tanár először egy éves szerződéssel
alkalmazható, amelyet a felek kölcsönös megelégedése esetén lehet véglegesíteni.
Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi előre
meghatározott rend szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez, és
lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy jó hangulatban, örömmel és megfelelő
felkészültséggel, magas szakmai színvonalon dolgozhassanak.
A keresztény nevelő hitvallása
Értékrendünk nem idealista – a természetfölötti feltételezi a természetest. Mi is igaznak
tartjuk a bölcsességet: ép testben ép lélek.
Nevelni csak a közösség képes – már az ősegyházban egy „szív, egy lélek” jellemezte az első
keresztényeket. Isten közösségben találkozik az emberekkel, ugyanakkor fontos az egyéni
felelősség.
Tekintély és demokrácia – a nevelő a növendékeihez képest többletet hordoz. Erkölcsi
kérdésekben nem szavazhatunk, ugyanakkor az egyesek szavára figyelni kell.
Felelősség – a diákjaink ránk vannak bízva. Abban a tudatban cselekszünk, hogy Isten előtt
egyszer majd számot kell adnunk.
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A pedagógusok alapvető feladatai
-

A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői
utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.

-

Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét)
intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse.

-

Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással
lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.

-

A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások pontos és eredményes megtartása.

-

Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek
munkájában.

-

Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.

-

A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.

-

A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.

-

Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.

-

A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.

az

A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
-

Tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások megtartása.

-

A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek,
éves programok).

-

Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli foglalkozásokra.

-

A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon

-

Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon

-

A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő
módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.

-

A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási
órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon.

-

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a
tanítási órákon.

-

A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.

-

A szakma sajátosságaihoz illeszkedő korszerű elméleti és gyakorlati módszerek
alkalmazása.

-

A rendelkezésére álló tananyagok, eszközök – a digitális anyagok és eszközök –
ismerete, kritikus értékelése és megfelelő használata.

-

A szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudás.
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-

A digitális, online eszközök célszerűen használata.

-

Pontos, következetes fogalomhasználat.

-

A szociális tanulásban rejlő lehetőségek kihasználása.

-

A tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotának figyelembevétele, és szükség esetén
változtatás az előzetes tanítási terveken

-

Megfelelő útmutatók és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközök biztosítása a
tanulók számára, például webes felületek működtetése, amelyeken megtalálhatók az
egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok

-

A tanulók személyiségének nem statikusan, hanem fejlődésében való szemlélése.

-

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségek létrehozása, s ott
értékteremtő, tevékeny, követendő minta mutatása a diákoknak a digitális eszközök
funkcionális használatának terén – amennyiben az ehhez szükséges felszereltséggel a
tanulók rendelkeznek.

-

A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközök (kérdőívek,
tudásszintmérő tesztek, gyakorlati tudást mérő feladatok) készítése.

-

A különböző értékelési módszerek, eszközök célszerű, változatos megválasztása

-

A tanulók fejlődését segítő, világos, egyértelmű, tárgyszerű visszajelzések, értékelések.

A tehetséges tanulók gondozása
-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók
részére.

-

Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok
önálló szervezése, segítség a szervezésben.

-

Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.

-

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
belüli versenyekre, vetélkedőkre stb.

-

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán
kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb.

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók gondozása, eredményes fejlesztése
-

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.

-

A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.

-

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
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magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.
-

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra
szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.

-

Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel
küzdő tanulók körében.

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
-

Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).

-

Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi
ünnepség).

-

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.

-

A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő programok.

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel
-

Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.

-

Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok
szervezésében, részvétel a programokon.

-

Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben,
részvétel a kirándulásokon, táborokon.

Munkafegyelem, a munkához való viszony
-

A munkaköri kötelességek teljesítése.

-

Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.

-

Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.

-

Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében
-

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.

-

Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.

-

Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.

-

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
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-

Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel.

-

Továbbképzéseken való részvétel.

-

A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.

-

Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban.

Az iskolai munka feltételeinek javítása
-

Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.

-

Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.

-

Az iskolai alapítvány működésének segítése.

-

Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása.

-

Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.

-

Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában
-

Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.

-

Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.

-

Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

Aktív részvétel a tantestület életében
-

A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.

-

Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek
szervezésében, a szervezés segítése.

-

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.

Az iskola képviselete
-

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.

-

Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.

-

Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről
a helyi médiában.

-

Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.

-

Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.

-

A település rendezvényein, eseményein való részvétel.

-

Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb.
életében, civil szervezeteiben.
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A vezetői feladatok ellátása
-

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.

-

Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés,
értékelés) lelkiismeretes ellátása.

-

A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal
-

A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.

-

Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a
tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé.

-

Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.

-

Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus
kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása).
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AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI
Az osztályfőnök feladatai
-

Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.

-

Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.

-

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

-

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

-

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

-

Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.

-

Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.

-

Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.

-

Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.

-

A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.

-

Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.

-

Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.

-

Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját.

-

Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.

-

Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.

-

Az iskolaorvos bevonásával, figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről
szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek,
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).
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-

Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.

-

Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki
tanmenet).

-

Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.

-

Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.

-

Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.

-

Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség
esetén gondoskodik azok pótlásáról.

-

Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.

-

Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi
tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).

-

Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét.

-

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol
értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök
funkcionális használatának terén.

-

Az intézményi, osztálytermi, gyakorlati képző- és munkahelyi konfliktusok megelőzésére
törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával,
következetes és kiszámítható értékeléssel.

-

A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan
kezeli.
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Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított
osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a) A tanév elején összeállított munkaterv
-

Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.

-

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.

-

Osztályfőnöki tanmenet

-

Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.

-

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

-

Az osztály diákközösségének vezetői.

-

Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán
-

Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.

-

Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.

-

Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.

Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
-

Tanulók száma

-

Osztályozott tanulók száma és aránya

-

Osztályozatlan tanulók száma és aránya

-

Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga

-

Az osztály tanulmányi átlaga

-

Kitűnő tanulók száma és aránya

-

Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén

-

Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén

-

Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén

-

Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
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-

Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya

-

Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya

-

A bukások száma tantárgyanként

-

A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei

-

Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az
elért helyezések)

-

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

-

Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői

-

A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar,
matematika)

-

Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján

-

A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és
aránya

-

A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma
és aránya

-

A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma
és aránya

-

Továbbtanulás iskolatípusok szerint

-

Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya

-

Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya

-

Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya

-

Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési
szempontjai az első félév és a tanév végén
- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új
tanulók, távozók).
- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális
elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi
munka).
- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).
- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.
- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók).
- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények
felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel).
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- 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 az előző értékelés óta eltelt időszakban? 



Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 



A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

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

A házirend szabályainak megbeszélése.

-

Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.

-

Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.

-

Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.

-

Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.

-

Az iskola környékére vonatkozó közlekedési
megbeszélése.

-

A kerékpáros közlekedés szabályai.

ismeretek és

veszélyhelyzetek

b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
-

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

-

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

-

Évente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása
céljából az iskolaorvos, védőnő segítségének igénybe vétele.

-

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

-

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

-

Megemlékezés október 6-ról, a Magyar Kultúra Napjáról, a Költészet napjáról, a Föld
napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.

-

Megemlékezés az iskola névadójáról.

-

Osztálykirándulás előkészítése.
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A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
HELYI RENDJE
1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének,
ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő
módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
2. Munkánk során kiemelten kezeljük
-

a sajátos nevelési igényű;

-

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;

-

a kiemelten tehetséges;

-

a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű

tanulók egyéni fejlesztését.
1. Sajátos nevelési igényű tanulók
- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval
együtt, integrált formában folyik.
- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve alapján szervezzük meg.
- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével –
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv
alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az
illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltatásait.
- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:


gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 



az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi
tantervének, 



a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 



a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 



a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 



speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 



képességfejlesztő játékok, eszközök, 



számítógépek fejlesztő programokkal. 
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2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:

3.

-

szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és
gyermekjóléti szolgálattal,

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;

-

nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;

-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);

-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);

-

a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);

-

a szülőkkel való együttműködés;

-

családlátogatások;

-

szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;

-

szülők tájékoztatása
szolgáltatásokról.

a

családsegítő

és

a

gyermekjóléti

szolgálatokról,

A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik:
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;
- egyéni foglalkozások;
- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;
- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális
stb.);
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
- iskolai sportkör, szakkörök;
- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).
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4. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő
tevékenységek
-

képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai
program mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik pályázati
támogatás esetén;

-

szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és
gyermekjóléti szolgálattal,

-

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

-

felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;

-

egyéni foglalkozások;

-

a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen;

-

nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;

-

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

-

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;

-

iskolai sportkör, szakkörök;

-

a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok);

-

szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);

-

a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás);

-

a szülőkkel való együttműködés;

-

családlátogatások;

-

szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;

-

szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
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AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK – A
SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI
Az iskola közösségeinek együttműködése
Az iskola egyházi intézmény. Mint katolikus iskola az egyházi jellegét, sajátos arculatát az
iskolalelkész (plébános / érseki biztos) lelkipásztori vezetése és irányítása alatt valósítja meg.
Az iskolalelkész (plébános / érseki biztos) az intézmény lelkiéletéért, egyházi arculatáért felelős
személy. Az egyházi elkötelezettség kialakításában és folyamatos megvalósításában
meghatározó irányító szerepet tölt be. Ebben az alapvetően fontos feladatban részt vesz az
iskolavezetőség, a nevelőtestület, az iskola munkatársai és a diákok mellett a szülői közösség.
A lelkipásztor segíti az egyházi elkötelezettségből származó többletkövetelmények teljesítését,
azokat az intézményvezetővel összehangolja. Az egyházi, lelki programok előkészítését,
szervezését az igazgatóval együttműködve irányítja, aki vezetői jogköre által az iskolai közösség
felé kihirdeti, és a részvétel körülményeit meghatározza.
Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése
Iskolavezetőség: Iskolaigazgató, igazgató helyettesek, tagintézmény-vezető, iskolalelkész
Az iskolavezetőség az igazgató tanácsadói testülete, akik igazgatói meghatalmazás esetén
személyükben képviselik az igazgatót annak távollétében, vele összhangban. Irányítói
feladatkört is betölthetnek igazgatói (általános vagy eseti) meghatalmazás birtokában.
Munkaközösség-vezetők: a pedagógusi munkaközösségek vezetői
Nevelőtestület: Iskolavezetőség, munkaközösség vezetők, és az iskola többi pedagógusa
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az iskolavezetőség
segítségével a megbízott vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. Az együttműködés fórumai:
-

A munkaközösség-vezetők ülései,

-

munkaközösség-vezetői beszámoló

-

munkaközösségi ülések

-

értekezletek,

-

megbeszélések.

Ezen fórumok időpontját az iskola, éves munkaterve határozza meg.
3. Az iskolavezetőség az aktuális feladatokról értekezleten, a tanári szobában elhelyezett
hirdetőtáblán, vagy írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
4. A munkaközösség-vezetők kötelesek:
-

Az éves munkaterv szerint összehívni
munkaközösségükbe tartozó pedagógusokat
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és

ülések

útján

tájékoztatni

a

-

A munkaközösségbe tartozó pedagógusok
közvetíteni, az iskolavezetőség elé.

kérdéseit, véleményét, javaslatait

5. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaközösségi vezetőjük, illetve választott képviselőik útján jutathatják el az
iskolavezetőséghez.
A szakmai munkaközösségek együttműködése
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
-

a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,

-

iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,

-

iskolán kívüli továbbképzések,

-

a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
-

az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén,

-

a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,

-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez fordulhatnak.

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje
1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
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2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon.
3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán
kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
-

a tanulmányi munka

-

tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;

-

sportélet;

-

túrák, kirándulások szervezése;

-

kulturális, szabadidős programok szervezése;

-

a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap).

5. Ezekben a kérdésekben
-

az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az
osztályfőnököknek ki kell kérniük;

-

a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola, éves munkatervének
összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie.

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat
iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató
felé.
7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
-

az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott
rendelkezéseinek elfogadása előtt,

-

a házirend elfogadása előtt.

8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső
szervezetekkel való kapcsolattartásban a diákönkormányzat diákvezetője vagy a
diákönkormányzatot segítő tanár képviseli.
A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése
Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A szülők joga és
kötelessége, hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket. Az iskola igazán egyházi
szelleme csak akkor születhet meg, ha szülők is közösséget alkotnak, hiszen „a keresztény hit is
egy közösség ölén születik és növekszik” (Kat. Isk. 53.). Így a gyermekek egy egyházi
közösségből kerülnek be az iskola közösségébe, és az iskola elvégzése után oda kerülnek vissza.
Ez hatalmas garancia arra, hogy a gyerekeket az iskola után nem sodorja el az élet sokszínű
áramlata. Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola egyházi jellegét, ne
neveljenek, tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is
támogassák. Iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel beszéljék meg. Az iskola
feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse azok mindenki számára
megnyugtató megoldását.
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Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési alapelveit.
Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. Ennek formái az osztály-és
fogadóórás szülői értekezletek, szülői fórumok, szülői levelek, és természetesen a személyes
beszélgetés.
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
-

az iskola igazgatója legalább évente egyszer az iskolai szintű szülői értekezleten,

-

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Egyéni megbeszélések
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi
eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az
együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus
között.
b) Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve
tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
c) 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, 



az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről,
problémáiról, 



a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása
az iskola igazgatósága felé. 

d) Fogadó óra.
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal.
e) Nyílt tanítási nap.
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
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mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
f) Írásbeli tájékoztató.
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával
összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai
munkaterv évenként határozza meg.
4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben
érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz
fordulhatnak.
5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével.
6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai
munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon
kérhetnek tájékoztatást.
7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek joga van megismernie.
8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
-

az iskola honlapján;

-

az iskola nevelői szobájában;

-

az iskola igazgatójánál.
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Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli
intézményekkel
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
- Az intézmény fenntartójával és működtetőjével: Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.
- Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Oktatási Osztály
3300 Eger Kossuth Lajos út 4.
- Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: - Római Katolikus Plébánia
3572 Sajólád, Dózsa György út 76.

-

Sajópetri Görög Katolikus Egyházközség
3573 Sajópetri, Dózsa György u. 27

-

Sajóládi Református Egyházközség
3572 Sajólád, József Attila út 1.

-

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
1406 Budapest Városligeti fasor 42.

- A megyei, pedagógiai intézettel: B-A-Z megyei Pedagógiai Szakmai,
Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság Intézményegysége
3527.Miskolc, Selyemrét út 1.
-

Helyi nevelési intézmények: - Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda
3572. Sajólád Petőfi út 2.
- Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
3573. Sajópetri Petőfi utca 19.

- A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató és
Családgondozó Központ Pedagógiai Szakszolgáltató Intézményegység
3561.Felsőzsolca Eperjesi u.
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.
2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart:
- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:
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- Polgármesteri Hivatal
3572. Sajólád Ady Endre út 2
- Polgármesteri Hivatal
3573. Sajópetri Dózsa út 66.
-

Az iskolát támogató Fráter György Általános Iskola Oktatási Nevelési Alapítvány
kuratóriumával.
3572. Sajólád, Dózsa György út 74.

-

Az alábbi közművelődési intézménnyel: - Közösségi Ház
3572 Sajólád Dózsa György út. 111.
- Antal Imre Közösségi Ház
3573 Sajópetri Dózsa György utca 78.

-

Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel:
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
3572 Sajólád, Dózsa György út 111.

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató és az igazgatóhelyettes a
felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola, éves
munkaterve rögzíti.
3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot
tart fenn, az Egészségház, Védőnői Szolgálat és Gyermekorvosi Rendelőintézet
(3572.Sajólád Dózsa György út 111.) és Sajópetri Háziorvosi Rendelő (3573. Sajópetri Petőfi
utca 23.) illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók
rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében, az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse
rendszeres kapcsolatot tart fenn a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
(3572.Sajólád Dózsa György út 111.) gyermekjóléti szolgálattal.
A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős.
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
1.

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
-

osztályozó vizsga,

-

pótló vizsga,

2.

javítóvizsga.

3. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
-

a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

-

engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,

-

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

-

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát
meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

4. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból
elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a
válaszadást befejezné.
5. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból –
elégtelen osztályzatot kapott, a 20/2012.EMMI rendelet 64§ 7. bek. alapján.
6.

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

7. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
-

osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,

-

javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)

közölni kell.
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7. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Hit és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Hit és erkölcstan
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport

ÍRÁSBELI
VIZSGA

SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

ÍRÁSBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI

GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
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AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK
FELVÉTELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI
1. Iskolánk a minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz, akinek gondviselője
elfogadja, hogy intézményünkben keresztény világnézeti alapon folyik a nevelés-oktatás.
2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
-

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

-

a szülő személyi igazolványát;

-

a gyermek lakcímkártyáját;

-

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;

-

szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

-

a gyermekvédelmi támogatás határozatát, vagy a tartós betegségről szóló orvosi
igazolást, három vagy több gyermek neveléséről szóló dokumentumot.

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
-

a tanuló anyakönyvi kivonatát;

-

a szülő személyi igazolványát;

-

az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek,
valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola
igazgatója dönt.
6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt
van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az
igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az
érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
7. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
8. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi
kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók
között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a
házirend tartalmazza.
9. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból
a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem
tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt
követelményeknek nem felel 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.
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A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag
feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.
2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is
szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika és életvitel.
3. 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.
4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév
kezdetéig a szülők kötelessége.
5. 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. 

6. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból
egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a
taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.
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A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK
ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.

2. 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.

3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az elsőnegyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó
írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.

4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv,
matematika, környezetismeret, természetismeret, 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. 

5. 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 – csak
egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell
felelnie szóban:


az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 



a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük.)

6. 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.

7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:


Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden
tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 



A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik
évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden
tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 
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Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon
félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük.
A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 


KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 



JÓL TELJESÍTETT 



MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 



FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL 

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon
félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal
minősítjük. 

8. A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és
év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló
év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.

9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes
(3), elégséges (2), elégtelen (1).

10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.

11. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti
az értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta
ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.

12. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért
teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján
végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:

Teljesítmény

Érdemjegy

0-30 %:

elégtelen (1)

31-50 %:

elégséges (2)

51-75 %:

közepes (3)

76-90 %:

jó (4)

91-100 %:

jeles (5)
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Az iskolában folyó mérések rendszere:
Külső mérések tapasztalatait beépítjük a következő tanév éves munkatervébe.
Belső méréseket a szakmai munkaközösségek koordinálásával a tantestület tagjai végeznek
az éves munkatervben meghatározottak szerint.
Az írásbeli számonkérés rendje

Tanév eleji mérés

Formái Célja

A tanévi
kezdőszint
megállapítása.

Feladata

Eljárása

Az előző évi
tananyag
alapismereteinek
A tartós tudás
egész órás
tartalmának és a
felmérése vagy a
felejtés mértékének
tanév első
Nincs meghatározó ereje
megállapítása.
hetében, vagy a minősítésben, csak a
A felelevenítés,
néhány órás
motiváló hatású jegyeket
megerősítés,
ismétlés,
ajánlott hivatalossá
begyakorlás,
rendszerezés
tenni.
hiánypótlás
után, egységes
irányainak
javítókulcs
meghatározása.
alapján
értékelve.

A fél/éves
tananyag
befejezését,

Egy tanulási
periódust lezáró

Félévi, év végi felmérés

Súlya

rendszerezését
A
félév/tanév
során
követő,
értékelés az adott
feldolgozott
tantárgy
teljes áttekintést
tananyag elsajátítási
adó,
tantervi
szintjének mérése.
követelményeinek
egész tanórás
A tanulók féléves
feladatlap
tükrében. A
teljesítményének
megszerzett
megoldása,
értékelése.
értékelése
tudás összegző
számonkérése
egységes
javítókulcs
alapján.
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Az így szerzett
érdemjegy súlyozottan
szerepel a záró
osztályzat kialakításában

Témazáró feladatlapok
Tudásszintmérő feladatlapok
Írásbeli felelet

A tudás nagyobb
egységének
felmérése és a
tantervi
követelmények
kritériumaival
való
összevetése. A
továbbhaladáshoz szükséges
alapfogalmak
ismeretének
ellenőrzése. A
témakörben lévő
általánosabb
összefüggések
meglátásában és
alkalmazásában
való jártasság
feltérképezése.

Az adott
tantárgyi
tantervekben
meghatározott
Objektív tájékozódás számú, előre
és tájékoztatás a
bejelentett
témakörben szerzett írásbeli
ismeretek,
számonkérés a
fogalmak,
témakör
összefüggések
összefoglalását,
felismerésében,
rendszerezését
megértésében és
követő egész
alkalmazásában való tanórán.
elsajátítási szint
Értékelése előre,
mértékéről.
egységesen
kidolgozott
javítókulcs
alapján történik.

Az eredményes Az aktuális téma
A tanításitanulás
tudástartalmainak tanulási folyamat
elősegítése az
felismerése,
bármely
esetleges tanulási megértése,
időszakában
hibák
alkalmazása,
tájékozódó
feltárásával; a
problémaértelmezés jellegű, spontán
fejlesztett
képességének
mérés
képességek,
mérése; a fejlesztés lefolytatása az
készségek
területeinek,
előző órákon
diagnosztizálása; irányainak, a
(vagy korábban)
a feldolgozott
gyakorlás témáinak tanult, gyakorolt
témák elsajátítási kimutatása.
ismeretek,
hiányosságainak
eljárások.
felmérése.
szabályokból.
A folyamatos
Kisebb anyagrészek
tanulás
számonkérése,
szokásának
rendszeres értékelés
kialakítása; az
és visszajelzés
aktuális ismeretek
elsajátítási
szintjének
ellenőrzése.

A félévi/tanév végi
osztályzat kialakításában,
nagyobb súllyal szerepel.
A teljesítmény
jegyértékének
megállapítása egységes
Standard küszöbök
alapján történik.

Az elért teljesítmény
tájékoztató jellegű, nem
szükségszerű jegyre
váltani; egy feleletnyi
súlyú érdemjegyre csak
ösztönző hatása esetén
ajánlott beváltani.

Rövid, max. 15- Érdemjeggyel értékeit
20 perces,
teljesítmény az
néhány, az előző ötfokozatú skála alapján
órák anyagára
a szóbeli
vonatkozó, tömör feleletekkel azonos
kérdés, feladat súllyal.
megoldása.

Eszközei:


Nyomtatásban megjelent, központi feladatlapokkal és javítókulccsal.
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Könyvkiadók,
mérési
központok
ajánlott,
adaptált
mérőeszközei.
 Helyileg összeállított, egyéni feladatsorok, tantárgyi tesztek.
Korlátai: Egy nap két tantárgyi témazáró feladatlapnál több nem íratható ugyanazzal a
tanulóval (tanulócsoporttal).



Témazáró feladatlap íratását meg kell előzze egy összefoglaló, rendszerező
óra.
A témazáró feladatlap íratását legkésőbb az előző órán be kell jelenteni az
érintett tanulócsoportnak.

Az érdemjegyek megállapítása az elért százalékok alapján (írásbeli számonkérés esetén)
Jeles

Jó

Közepes

Elégséges

Elégtelen

Alapismeretek
számonkérése 95%-100%

84%-94%

68%-83%

51%-67%

0%-50%

Témazáró
feladatlapok

91%-100%

76%-90%

51%-75%

31%-50%

0%-30%

Év végi, vagy
félév
végi
felmérés

91%-100%

76%-90%

51%-75%

31%-50%

0%-30%

Írásbeli
vizsgák

91%-100%

76%-90%

51%-75%

31%-50%

0%-30%

Az alapismeretek számonkérésében a szaktanár a tantárgy vagy a tananyag specifikuma
okán eltérhet. Pl. szódolgozat, szorzótábla. Az osztályozó, javító vizsgák osztályzatát a
munkaközösségek által összeállított feladatsorok megoldása alapján egy háromtagú
vizsgabizottság állapítja meg.

13. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon
a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
14. A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap
végén érdemjegyekkel értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a
nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.

15. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példás (5) az a tanuló, aki:
57

-

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
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;

felnőttekkel

szemben

udvariasan,

előzékenyen,

b) 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.

c) Változó (3) az a tanuló, aki.
-

az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;

-

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

16. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a
példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat
használjuk.

17. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév
végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.

18. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) 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.

b) Jó (4) az a tanuló, aki:
-

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.

c) 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.

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:
-

képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;

-

az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
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-

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.

19. Azt a tanulót, aki képességihez mérten
-

példamutató magatartást tanúsít,

-

vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,

-

vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,

-

vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,

-

vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.

20. Az iskolai jutalmazás formái.
a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
-

szaktanári dicséret,

-

napközis nevelői dicséret,

-

osztályfőnöki dicséret,

-

igazgatói dicséret,

-

nevelőtestületi dicséret.

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén
-

szaktárgyi teljesítményért,

-

példamutató magatartásért,

-

kiemelkedő szorgalomért,

-

példamutató
észesíthetők.

magatartásért

és

kiemelkedő

szorgalomért

dicséretben

c) 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.
d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
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f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

21. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
22. Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt,
- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.

23. Az iskolai büntetések formái:
- szaktanári figyelmeztetés;
- napközis nevelői figyelmeztetés;
- osztályfőnöki figyelmeztetés;
- osztályfőnöki intés;
- osztályfőnöki megrovás;
-

igazgatói figyelmeztetés;

-

igazgatói intés;

-

igazgatói megrovás;

-

tantestületi figyelmeztetés;

-

tantestületi intés;

-

tantestületi megrovás.

24. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban
indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.

25. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
-

az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;

-

az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;

-

a szándékos károkozás;

-

az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;

-

ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

26. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
27. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás
indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben
részesíthető.
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AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI
FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI
Elvek:


A házi feladatok meghatározásánál figyelembe vesszük az átlagos felkészültségű és
képességű tanuló terhelhetőségét, a tantervi követelményeket és az életkori
sajátosságokat. 



Tekintettel vagyunk a tanulók napi, heti, iskolai tanulmányi rendjére. 



A házi feladatok kijelölésekor figyelembe vesszük, hogy az osztálynak mennyi írásbeli
beszámoltatásra kell felkészülnie a következő tanítási napra. 



Az 1-4. iskolaotthonos évfolyamon tanító pedagógusok biztosítják a következő
napokra való felkészülést. 



Tanítási napokon írásbeli és szóbeli feladatokat is adhatunk. 

Korlátok:


Hétvégi pihenőnapra, szorgalmi időben biztosított szabadnapra, a szünetek napjaira
szóbeli feladatot adhatunk. Ezek a szóbeli feladatok a következők lehetnek:
verstanulás, hangos olvasás, kötelező olvasmány olvasása, gyűjtő munka, kutató
munka. 
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A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.
2. Ennek alapján
-

az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi
módok valamelyikével teljesíthet:


a kerettanterv testnevelés tantárgyra
meghatározott tanórán való részvétellel, 



iskolai sportkörben való sportolással, 



kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján
kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között
szervezett edzéseken való sportolással. 

vonatkozó

rendelkezéseiben

TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE
1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a
testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május hónapban. A felmérés a NETFIT
alapján került összeállításra.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az
oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési
időszakban, tanévenként megszervezi – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók
kivételével – a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az
évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanulók fizikai
állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát továbbra is az iskola testnevelés
tantárgyat tanító pedagógusai végzik.
28/2015. (V.28.) EMMI rendelet alapján a fizikai fittségi méréshez kapcsolódó
adminisztrációs feladatokat és a mérések lebonyolítását az intézményeknek január és június
között kell elvégezniük.
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.
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A VÁLASZTOTT KERETTANTERV,
AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK
ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV)
1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervre
épül:
2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által
kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
3. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a
készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson:
Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ÉVFOLYAM
1. évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
4. évfolyam
4.évfolyam
5. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
7. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam

A szabadon tervezhető órák
terhére megnövelt tantárgy
megnevezése
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Angol
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Kémia
Matematika
Fizika
Biológia-egészségtan
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A növelés mértéke
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
2 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
2 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra

Szent István Tagiskola
A szabadon tervezhető órák
ÉVFOLYAM

terhére megnövelt tantárgy

A növelés mértéke

megnevezése
1. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

1. évfolyam

Matematika

1 óra

2. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

2. évfolyam

Matematika

1 óra

3. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

2 óra

3. évfolyam

Matematika

1 óra

4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

1 óra

4. évfolyam

Matematika

1 óra

4.évfolyam

Angol

1 óra

4. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és
népismeret tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
5. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben
kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít:
ÉVFOLYAM

szereplő

választható

VÁLASZTOTT KERETTANTERV

1-4. évfolyam

Ének-zene A változat

5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom A változat

5-8. évfolyam

Matematika B változat

7-8. évfolyam

Fizika B változat

5-8. évfolyam

Ének-zene A változat

7-8. évfolyam

Kémia B változat

7.évfolyam

Technika A változat

6. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják.
7. A választható tantárgyak és foglalkozások esetében a pedagógusválasztás az
intézményvezető által összeállított tantárgyfelosztás alapján történik. A
választott órát oktató tanár személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást
kapnak, de a tantárgyfelosztás csak a tanév végén válik véglegessé.
A választható tantárgyra vonatkozó jelentkezés írásban, a szülő aláírásával
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történik legkésőbb május 20-ig. A választott órán való részvétel a tanítási év
végéig kötelező. A választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a
mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell
tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.
8. A csoportbontások szervezésénél a képesség szerinti csoportbontást
alkalmazzuk, ahol az előző tanév végén megírt tudásszint felmérés és az év végi
érdemjegy az irányadó. Az egyéb foglalkozások szervezése az érdeklődés és
igény szerinti jelentkezések alapján történik.

66

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon
Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.

2.

3.

4.

Tantárgyak
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8
Magyar irodalom

5

5

4

Magyar nyelv

3

3

3

Angol nyelv

-

-

-

3

Matematika

5

5

5

5

Hittan

2

2

2

2

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének

2

2

2

2

Rajz

2

2

2

2

Technika

1

1

1

1

Testnevelés
+2
sportjátékok/népi
játékok
3+2
Összes heti óra
26

3+2
26

3+2
26

3+2
28

Választható
Angol

2

2

2

tantárgyak:
1

Magyar nyelv és irodalom 1
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Szent István Tagiskola
1.

2.

3.

4.

Tantárgyak
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 8
Magyar irodalom

5

5

4

Magyar nyelv

3

3

3

Angol nyelv

-

-

-

3

Matematika

5

5

5

5

Hittan

2

2

2

2

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Rajz

2

2

2

2

Technika

1

1

1

1

3+2
26

3+2
26

3+2
28

Testnevelés
+2
sportjátékok/népi
játékok
3+2
Összes heti óra
26
Választható tárgyak:
Angol

1

1

1

Magyar irodalom/nyelv

1

1

1
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2

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon
Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5.

6.

7.

8.

Tantárgyak
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
Magyar

nyelv

és

5

5

4

4

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

5

5

4

4

Hittan

2

2

2

2

2

2

2

2

Természetismeret

2

2

-

-

Fizika

-

-

2

2

Kémia

-

-

2

2

Biológia-egészségtan

-

-

2

2

Földrajz

-

-

1

2

Ének

1

1

1

1

Hon- és népismeret

1

-

-

-

Rajz

1

1

1

1

1

1

1

irodalom

Történelem

Informatika
Technika

1

1

1

-

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki óra

1

1

1

1

Összes heti óra

29

29

32

32

2
1

2
1
1

2
1
1

Választható tárgyak:
Angol
2
Matematika
1
Magyar nyelv és irodalom

A 2011.évi CXC. Törvény 6.sz. melléklet c oszlopa alapján az egyházi intézményekben a
hittan többlet óra kerete évfolyamonként 1 óra. (Ennek értelmében minden évfolyamon a
kötelező hittan órák száma heti 2 óra)
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A 3/2011.(I.26) NEFMI RENDELET HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN
A 2011/2012-ES TANÉVTŐL INDULÓ MŰVÉSZETI OKTATÁS
HELYI TANTERVEI
ÓRATERV
KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK: előképző 1-2. évfolyam és alapfok 1-3. évfolyam
grafika és festészet tanszak: alapfok 4-6. évfolyam

Évfolyamok
Tantárgyak

Előképző
1.

2.

2

2

Alapfok
1.

2.

3.

2

2

2

4.

5.

6.

2

2

2

Főtárgy

Vizuális alapozó
gyakorlatok
Grafika és festészet
alapjai
Grafika és festészet
műhelygyakorlat
Kötelező

Vizuális alkotó

tárgy

gyakorlat
Összesen:

2

2

Az előkészítő évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
A tanítási órák ideje: 45 perc.
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2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

NÉPTÁNC TANSZAK

Évfolyamok
Tantárgy

Népi játék, néptánc

Előképző

Alapfok

Továbbképző

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

2

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1
1

1

4

4

Folklórismeret
Tánctörténet
Kötelezően választható tantárgy

1

1

4

4

(Folklórismeret)
Összesen:

2

2

4

4

4

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam).
A tanítási órák időtartama: 45 perc.
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4

4

4

ZENEMŰVÉSZETI ÁG
a)

Klasszikus zene:

A képzés struktúrája:
Tanszakok és tantárgyak:
-

Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott

-

Rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba

-

Akkordikus tanszak: cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő

-

Billentyűs tanszak: zongora, csembaló, orgona

-

Vonós tanszak: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő

-

Vokális tanszak: magánének

- Zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet –
zeneirodalom, zeneelmélet, egyházzene, improvizáció
-

Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés:
„A” TAGOZAT:
Főtárgy:
hangszeres
tantárgyak
és
magánének Kötelező tantárgy: szolfézs
kötelező1
Kötelezően választható tárgyak: szolfézs,
zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus

zeneismeret,

zenetörténet-zeneirodalom,

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene,
improvizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus,
valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika,
gitár, hárfa tárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező
kiegészítő foglalkozás.
Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző
évfolyamokat. Az első (zárójelben lévő) számjegy az előképző, a második számjegy az
alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző
évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
1

Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a
kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni.
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Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

(1.)

(2.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező
tárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
(0-2)

(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

tantárgy
Összesen:

Képzés évfolyamainak számai: (2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott,
trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba, cimbalom harmonika, hárfa, gitár, ütő, zongora,
hegedű, gordonka

Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

(1.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező
tárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

tantárgy
Összesen:

Képzés évfolyamainak számai: (1)+4+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona.
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Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Főtárgy

Alapfok

(1.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(2)

2

2

2

2

2

2

(2)

2

2

2

2
2

2

Kötelező
tárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

tantárgy
Összesen:

Képzés évfolyamainak számai: (1)+6 évfolyam: magánének

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló
más zenei műfajok (népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene) valamint más művészeti ág
(képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is
bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.
A tanítási órák időtartama:
-

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)

-

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)

-

Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig:


-

-

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc (zenekar, kórus: min. 9 fő, kamarazene: 2-8
fő)

Választható tantárgy: az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2
tantárgy


Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc



Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc (zenekar, kórus: minimum 9 fő,
kamarazene, improvizáció: 2-8 fő)

Korrepetíció ideje:




Hangszeres tanszakok: (minimum):


Ek. 1-2. és 1. évfolyam 5 perc 



2-3. évfolyam 10 perc 



4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszak: teljes képzési időben 20 perc
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„B” TAGOZAT:

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától
javasolt Kötelező tantárgy: szolfézs
Kötelezően választható tárgyak: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak
esetében) a 3. évfolyamtól
Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, improvizáció,
zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a
népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika,
gitár, hárfa tárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező
kiegészítő foglalkozás.
A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a
továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett
előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

(1.)

(2.)

(1.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Kötelező
tárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
(2)

(2)

(2)

0-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

tantárgy
Összesen:

(4-6) (4-6)

Képzés évfolyamainak számai: (2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott,
trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba, ütő, hárfa, gitár, cimbalom harmonika, zongora,
hegedű, gordonka
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Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Főtárgy

Alapfok

Továbbképző

(1.)

(1.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Kötelező
tárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
(0-2)

(0-2)

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

tantárgy
Összesen:

Képzés évfolyamainak számai: (1+1)+3+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona.

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Főtárgy

Alapfok

(1.)

(1.)

2.

3.

4.

5.

6.

(2)

(2)

2

2

2

2

2

(2)

(2)

2

2

2

1

1

1

1

Kötelező
tárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
(0-2)

(0-2)

0-2

1-2

1-2

1-2

1-2

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

tantárgy
Összesen:

Képzés évfolyamainak számai: (1+1)+5 évfolyam: magánének

A tanítási órák időtartama:
-

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)

-

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos)
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-

Kötelezően választható tantárgy:


-

-

Egyéni foglalkozás: min. 1x30 perc

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás


Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc



Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc

Korrepetíció ideje:


Hangszeres tanszakok: (minimum):





2. évfolyam: 15 perc 



3-4. évfolyam 20 perc 



5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak: teljes képzési időben min. 30 perc

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés:
„A” TAGOZAT:
Főtárgy: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene
Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténetzeneirodalom és kamarazene főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres
tárgy
Választható tantárgyak: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus,
szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció valamint
népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai
Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

(1.)

(2.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező
tárgy
Választható
(1-2)

(1-2)

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

(2-4)

(2-4)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

tantárgy
Összesen:

Képzés évfolyamainak számai: (2)+6+4 évfolyam: szolfézs. Az első (zárójelben lévő) számjegy az
előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát
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jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.

Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Alapfok

Továbbképző

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Kötelező
tárgy
Választható
tantárgy
Összesen:

Képzés évfolyamainak száma: (2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene. Az
első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú évfolyam, a harmadik
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.

A zenetörténet-zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően választható, vagy
választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók.

A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, kötelezően
választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható.

Főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje:
-

szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam (előképző 1-2)+alapfok 1-4. évfolyam

-

zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5.
évfolyamától tanulható

-

zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható

-

kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható

-

egyházzene: 2+4 évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától
tanulható

-

improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól
tanulható

A tanítási órák időtartama:
-

Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc (Kamarazene csoportlétszáma: min. 2 fő)

-

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc
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-

Választható tantárgy:


Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc

 Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc (zenekar, kórus: minimum 9 fő,
kamarazene, improvizáció: 2-8 fő)
-

Korrepetíció (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez
szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek. 1-2. és 1.
évfolyamban 5 perc, a továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve
csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak)

„B” TAGOZAT:
Főtárgy: szolfézs
Kötelező tantárgy: zongora
Választható tantárgyak: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus,
improvizáció, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, valamint népzene, jazz-zene,
elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai
Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy
Kötelező

Alapfok

Továbbképző

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

tárgy
Választható
tantárgy
Összesen:

Képzés évfolyamainak száma: 4+4 évfolyam: szolfézs. Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a
továbbképző évfolyamainak számát jelentik. „B” tagozatra a tanulót, a zenei előtanulmányokat követően, az
alapfok harmadik évfolyamától lehet irányítani.

A tanítási órák időtartama:
-

Főtárgy: csoportos 2x45 perc

-

Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc

-

Választható tantárgy:
 Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
 Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc (zenekar, kórus: minimum 9 fő,
kamarazene, improvizáció: 2-8 fő)

-

Korrepetíció: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó
kötelező kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora,
orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak)

SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI ÁG
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Tanszakok és tantárgyak
Színjáték tanszak
Főtárgy: dráma és szìnjáték
Kötelezően választható tantárgyak:


beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)



mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól)



zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól)



szìnházismeret (3. alapfokú évfolyamtól)

Választható tanárgyak: a szìnjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya
Óraterv
Színjáték tanszak
Tantárgy

Évfolyamok
Alapfok

Továbbképző

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Főtárgy

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Kötelezően
választható
tantárgyak

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Választható
tantárgyak

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Összes óra

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

A képzés évfolyamainak száma: 10 évfolyam (6+4 évfolyam).
A tanítási órák időtartama: 45 perc.
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL
KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK
I.

A pedagógiai program érvényességi ideje

Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2016. szeptember 1.
napjától 2020. augusztus 31. napjáig – szól.
II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
-

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a
pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények
megvalósulását.

2. A 2019-2020. tanév során 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.
III. A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
-

az iskola igazgatója;

-

a nevelőtestület bármely tagja;

-

a nevelők szakmai munkaközösségei;

-

a szülői munkaközösség;

-

az iskola fenntartója.

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati képviselői útján
javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé
4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség
hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését.
5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első
napjától kell bevezetni.
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IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www.
fratersajolad.hu
3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola
igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők
fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve
intézményeknél tekinthető meg:
-

az iskola honlapján;

-

az iskola könyvtárában;

-

az iskola igazgatójánál;
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA
VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK
A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai
programját a Szülői közösség 2016. év augusztus hó 24. napján tartott ülésén véleményezte
és elfogadásra javasolta.

______________________
szülői közösség elnöke
A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai
programját a Diákönkormányzat a 2016. év augusztus hó 24. napján tartott ülésén
véleményezte és elfogadásra javasolta.

______________________
DÖK vezető

A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai
programját a nevelőtestület
a 2016 év augusztus hó 24.. napján tartott ülésén elfogadta.

A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai
programját a mai napon jóváhagytam.
Kelt: Sajólád, 2016. augusztus 25.

.................................................
igazgató
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