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Bevezető gondolatok
"Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó
ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják
érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet."
Szent-Györgyi Albert
Intézményünk többcélú nevelési-oktatási intézmény, mely egy általános iskola és egy óvoda
egyesülésével jött létre, és 2015-től kezdve az Egri Főegyházmegye fenntartásába került.
Pedagógiai programunk két részből áll, az első rész az óvoda, a második rész az általános iskola
pedagógiai, illetve nevelési programját tartalmazza.
Intézményünk a keresztény erkölcsi elvek alapján nevel. Mind az óvodába, mind az iskolába
elsősorban a hívő szülők gyermekeit várjuk, de jelentkezhetnek mindazok, akik elfogadják a
keresztény nevelési értékeket. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekeket megismertessük a keresztény életformával, felvértezzük őket a világ kihívásaival szemben.
Intézményünk nevelési célja, hogy felelős, értelmes, aktív és kreatív közösségi emberekké formáljuk a ránk bízottakat. A fiatalt el kell vezetni arra, hogy minden képességét kibontakoztassa.
A teljes embert neveljük: értelmét, akaratát, érzelmeit.
Intézményünk katolikus, ökumenikus jelleggel működik. A közösség minden tagja osztozik a
keresztény világszemléletben, s ezt ki is nyilvánítja. Intézményünk tudatosan vállalja a gyermeke, fiatalok nevelését, hogy vallásos lelkülettel, elkötelezettséggel álljanak helyt az életben.
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Az intézmény adatai
Az intézmény neve:
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda
Az intézmény típusa:
többcélú köznevelési intézmény
- óvoda
- általános iskola
Az intézmény székhelye:
5331 Kenderes, Szent István út 36.
Telephelye: 5331 Kenderes, Szent István út 40.
Tagintézménye:
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Liliom Tagóvodája
5331 Kenderes, Szent István út 60.
Az intézmény alapfeladatai:
-

óvodai nevelés
általános iskolai nevelés-oktatás
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

Az intézmény fenntartója, címe:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi út 1.
Az intézmény OM azonosítója:
035938
Gazdálkodása:
Az intézmény az Egri Főegyházmegye Ordináriusa által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a nemzeti köznevelésről szóló törvény és
az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi
feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a Fenntartó által jóváhagyott költségvetési
kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a Fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.
A programot készítette:
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete
a Liliom Óvoda nevelőtestülete
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Az intézmény története
Az 1930-as évektől működik óvoda településünkön. A régi épület – melyben 3 csoport működik
– 1908-ban épült. Az új épület 3 csoportszobával és tornateremmel 1992-ben került átadásra.
Ebben az épületben kapott helyet a vezetői-, helyettesi-, gazdasági iroda, nevelői-, orvosi-, és
fejlesztőszoba, könyvtár, sószoba, ruhajavító, mosókonyha, melegítőkonyha, élelmiszerraktár.
Iskolánk a város egyetlen iskolája. E helyen 1926 óta folyik a kenderesi gyerekek nevelése,
oktatása. Intézményünk őse a katolikus illetve a református egyház népiskolájaként működött,
később állami iskola lett, 1989-től önkormányzati, majd 2013-tól állami fenntartású.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde a Kenderesi Apáczai Csere János Általános Iskola és a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde összevonásával jött létre 2015-ben az Egri Főegyházmegye által alapított intézményként.

Védőszentünk: Szent Imre (a liliomos herceg)
Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és feleségének, Boldog Gizellának a gyermeke
volt. A legendaíró szerint ,,már gyermekkorában is szorgalmas őrködés alatt nevelkedve'' fejlődött. Mint a korabeli íróknál olvassuk, István szenvedélyesen szerette fiát, nevét nap nap után
belefoglalta imádságos megemlékezésébe, és nem szűnt meg Krisztus kegyes pártfogásába és
a mindenkor szeplőtelen Szűz anyai oltalmába ajánlani. A világi tudományok mellett nevelője
Gellért apát beavatta őt a lelki élet magasabb iskolájának titkaiba is. Így érthető, hogy olyan
ifjú lett belőle - ,, akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek '', mint a krónika mondja róla.
Egy velencei krónika szerint - ,, tudós és szent '' volt. István őt jelölte ki utódjául. Ezért a nemzete jövőjéért annyira aggódó szent király gondosan fölkészítette fiát jövendő uralkodói feladataira, hogy trónját és országában a kereszténység zsenge vetését a jövő számára biztosítsa. Ám
a koronázásra nem kerülhetett sor, mert Imre herceget 1031. szeptember 2-án egy vadászaton
egy feldühödött vadkan halálra sebezte.
A herceget – édesapja, Szent Gellért püspök és két szerzetes után – 1083 novemberében avatták
szentté.
Szent Imre életével az elmúlt 900 esztendőben elsősorban a fiatalok számára igyekeztek követendő példát állítani, főként „kemény tisztaságát” emelve ki erényei közül. A liliomos herceg
az engedelmes és tiszta életű gyermek mintaképe lett.
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SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA
LILIOM TAGÓVODÁJA
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“Szükségünk van megtalálni Istent, de Őt nem találhatjuk meg a zajban és nyugtalanságban.
Isten a csend barátja. Nézzétek a természetet, ahogy a fák, a virágok, a fű csendben növekszik;
nézzétek a csillagokat, a Holdat és a Napot, ahogy csendben haladnak… Szükségünk van a
csendre, hogy megérinthessük a lelkeket.”
(II. János Pál pápa)

1. Az óvoda bemutatása
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda férőhelyeinek száma: 144 fő óvodás.
A népesség csökkenése megfigyelhető az intézmény gyermeklétszámának alakulásában is.
Az óvodáskorú gyermekek elhelyezést hat közel azonos életkorú gyermekekből álló óvodai
csoportban biztosítjuk.
Az óvodába felvett gyermekek több mint 40 %-a a cigány kisebbséghez tartozik.
Intézményünkben a sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan fejlesztjük. Fejlesztésük a
„Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve” alapján történik.
Óvodai nevelési programunkat az „óvodai nevelés országos alapprogramja” alapján készítettük
el. Kiemelt szerepet kapott óvodai nevelőmunkákban a gyermek képességeihez igazodó szabad
játék. Továbbá kiemelten kezeljük az utolsó óvodai évben kezdődő iskolára való felkészítést.
A nevelési területek a külső világ tevékeny megismerésére épülnek.
Tervezésünkre nagy hatással voltak a következő programok elemei:
 Katolikus nevelés irányelvei
 Óvodai nevelés játékkal, mesével
 Tevékenységközpontú óvodai nevelési program
 Játék-mozgás-kommunikáció óvodai program
 Nyelvi, kommunikációs nevelés az óvodában (Zsolnai)
 Lépésről-lépésre óvodai program
 Néphagyományőrző óvodai program (Gödöllő)
Programunk a gyermekek megismerő tevékenységét veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai, pszichológiai feladatokat. Fő hangsúlyt kap a külső világ tevékeny megismerése – melyben a gyermekek nemcsak a szűkebb és tágabb környezetüket ismerik meg, hanem matematikai
tartalmú tapasztalatokhoz is jutnak.
Az így megismert tapasztalatok, élmények megjelennek a mindennapi tevékenységekben.
A gyermekek játék és mozgáslehetőségei megfelelőek (udvarunk és tornaszobánk felszereltsége jó).
A tehetséges gyermekeknek különböző fejlesztő tevékenységeket ajánlunk, melyeket tehetséggondozó műhelyeinkben valósítunk meg. Mindennapjaikat színesíti a napi mese-vers, melybe
a drámajáték elemeit is beleszőjük.
Az óvodai nevelés területei, tevékenységformái között szoros összefüggés van, ezért nevelésünk egész folyamatában komplexitásra törekszünk. Programunk rugalmasan alkalmazható
mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges gyermekek nevelésében.
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2. Az óvoda személyi feltételei
Az óvoda feladata az optimális személyi feltételek biztosítása. Az óvodában a nevelőmunka
kulcsszereplője az óvodapedagógus. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató, szépre,
jóra fogékony, Isten és embertársat szerető attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára.
A köznevelési törvény lehetőséget biztosít a nevelő munkát segítő alkalmazottak foglalkoztatására, így 2 fő pedagógiai asszisztens alkalmazására nyílt lehetőség 2013. szeptember 1-től.
Az ügyviteli munkát óvodatitkár segíti, feladatát megfelelő képesítéssel végzi. Pedagógiai munkánkat szükség esetén gyógypedagógus segíti.
Az elmúlt években helyi nevelési programunk megvalósításához szükséges továbbképzéseken,
tanfolyamokon vettünk részt.
Mivel 2015. szeptember 1-től katolikus óvodaként működünk megújulásra van szükségünk. Az
eredményesebb munkavégzés érdekében élünk a továbbképzési lehetőségekkel, hogy szakmai
felkészültségünk alkalmas legyen az új feladatok ellátására.
A csoportbeosztásnál törekszünk arra, hogy két szakképzett óvónő és egy szakképzett dajka
lássa el a feladatot. Az éves tervben a gyermekek fejlesztését hosszú távon korcsoportokra bontjuk. A tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés 2 heti periódusokban történik. A két óvónő munkája egymásra épül. Ezt a munkát csak magasan kvalifikált, hitükben képzett, a gyerekeket
szerető és értő szakemberek tudják ellátni.
Az óvodapedagógus tevékenysége és a nevelő munkát segítő alkalmazottak összehangolt munkája szükséges az óvodai nevelés eredményességéhez.
Az óvónő szerepe minden korcsoportban más hangsúlyt kap.
A kiscsoportban a testi szükségletek kielégítése, az érzelmi kötődés kialakítása a legfontosabb.
Már itt megalapozzuk a katolikus hitre nevelést, hogy az óvodáskor végére minden képességét
kibontakoztató, Isten felé megnyíló gyermekekké váljanak. Meg kell tanítani az együttélés
elemi szabályait, az „én” és „mi” együtt érzését.
A középső- és nagycsoportban az érzelmi biztonság mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az
egyéni képességek fejlesztése.
A hasonló életkor nem jelent azonos fejlettséget, képességbeli eltérés egyénenként bizonyított
tény. Ennek értelmében a fejlesztés módszere az egyénre szabott differenciált fejlesztés, a csoport keretein belül valósul meg. Kedves, játékos, vidám nevű csoportokba várjuk a gyermekeket.
Az óvoda nevelőközössége rendelkezik az együttműködés, egymásra figyelés képességével.
Jellemző az elfogadó, támogató, segítő, keresztény érzületű attitűd, így a mindennapok során
példaadással tudjuk nevelni a gyermekeket.
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3. Az óvoda tárgyi-dologi feltétele, eszközrendszere
Az óvoda épületei a település központjában közös beltelken helyezkednek el. A telken két épület található. A régi épület 343 m2, az új épület 562 m2. Férőhelye: 69 fő + 75 fő = 144 fő
Régi épületben található helyiségek
3 foglalkoztató szoba,
hozzá külön öltözők, mosdók
gyülekező szoba
tálaló, mosogató
óvónői szoba
öltöző, mosdó (felnőtt)
mosókonyha
logopédiai fejlesztő szoba

Új épületben található helyiségek
3 foglalkoztató szoba,
hozzá külön öltözők, mosdók zuhanyzóval
tálaló, mosogató
tornaszoba, tornaszertár
öltöző, mosdók, zuhanyzók (felnőtt)
átrium
eszközraktár
élelmiszer-raktár
tisztítószer-raktár
nevelői szoba
gazdasági iroda
vezetői iroda
helyettesi iroda
fejlesztő szoba
orvosi szoba
mosó-szárító szoba
varrószoba (ruhajavító)
sószoba

Az új épület csoportszobáinak alapterülete 153 m2, 1 gyerekre 2,04 m2 alapterület jut. A régi
épület csoportszobáinak alapterülete 138 m2, 1 gyerekre 2,00 m2 alapterület jut (összesen 1
gyerekre 2,02 m2).
Az udvar 1919 m2, az 1 gyerekre jutó 13,33 m2 optimális. Felszereltsége jó, hiszen a gyermekcsoportok természetes anyagokból készült játékokkal játszhatnak (fa udvari játékok). Az udvaron az árnyékos és napos területek megfelelő arányban váltják egymást.
Az óvoda épületeiben gázzal történik a fűtés. Az intézmény központi vízvezetékkel ellátott. A
szennyvízelvezetés csatornahálózaton keresztül történik. Az épületek telefonokkal és fénymásoló berendezésekkel felszereltek, az internet elérési lehetőség biztosított. Az óvodapedagógusok számára rendelkezésre áll a nevelői szoba, mely lehetőséget biztosít a szülők fogadására is.
Foglalkoztató termeink több funkciót töltenek be: óvodai tevékenységek, játék, étkezések és a
pihenés színterei is. Felszereltségük esztétikus, gyermekek számára hozzáférhető és biztonságos, bővítése folyamatos. Munkánkhoz - a hagyományok megismertetéséhez - nagy segítségünkre van az új épület emeletén elhelyezett égető kemence, és agyagozó korong.
A játékokat, eszközöket a pályázatokon nyert pénzösszegekből és az alapítványi rendezvények
bevételéből tudjuk bővíteni. Az óvodai tevékenységekhez szükséges fejlesztő eszközök rendelkezésünkre állnak. Igyekszünk az optimális tárgyi feltételeket biztosítani.
Tornaszobánk maximális lehetőséget biztosít a különböző mozgásformák gyakorlásához. Mozgás közben lehetőség nyílik a környezet tapasztalati megismerésére. A közös mozgás öröme
elősegíti a társas kapcsolatok alakulását, a társakhoz való alkalmazkodást. A gyermek mozgása
közben fejlődik önuralma, együttműködő képessége, akarata. A mozgás nem szűkül le a játékra,
a mozgás tevékenységre, mondókás-énekes játékok körére, jelen van az óvodai élet minden
területén.
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4. Az óvoda átfogó globális nevelési terve
4.1. Óvodai nevelésünk célja, alapelvei - óvodakép
A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Alapvető célkitűzésünk, hogy a gyerekek szeressenek
óvodába járni, legyen lehetőségük személyiségük kibontakoztatására, ugyanakkor katolikus lelkiséggel és szellemiséggel is rendelkezzenek.
 Nevelésünk célja a másság, a különbözőségek elfogadtatása.
 A környező világ tevékeny megismerésével ismereteik bővítése.
 Iskolai beilleszkedés elősegítése.
 Óvodai nevelésünk során folyamatosan és fokozatosan alkalmazzuk a komplex pedagógiai hatásrendszert a gyermekek szükségleteinek, képességeinek figyelembevételével,
ezzel elősegítve az iskolakezdéshez szükséges érettség kialakulását.
 Segítjük a családokat a keresztény nevelés helyes értelmezésében, hogy az óvodai és a
családi nevelés egymást kiegészítve tölthesse be szerepét.
 Integrált csoportok szervezésével a sajátos nevelési igényű- és nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek társaikkal való elfogadtatása.
 Biztonságos, szeretetteljes légkör megvalósítására törekszünk.
 Az óvodai nevelés egész folyamatában játékosságra és komplexitásra törekszünk, de meghatározó szerepet kap a környezet megismerésére nevelés.
 Befogadó neveléssel egymás iránti együttérzésre, odafigyelésre, egymás elfogadására neveljük a gyermekeket, az egyenlő hozzáférés biztosításával az esélyegyenlőtlenséget
csökkentjük.
 Óvodánkban szívesen fogadunk nem katolikus gyermekeket is, akik elfogadják a keresztény nevelést.
Gyermekkép:
Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, adottságait, formáljuk értékrendjüket, érzésvilágukat vallási neveléssel, keresztény értékek hordozásával, megismertetésével.
Figyelembe vesszük, hogy a gyermek, fejlődő személyiség, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi- és lelki szükségletei vannak. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.
Keresztény erkölcsi elvek alapján Jézus tanítása és a tízparancsolat szerint neveljük a ránk bízott gyermekeket.

4.2. Az óvodai nevelés alapvető keretei
4.2.1 Az egészséges életmód alakítása
Alapelvei:
 Az egészséges életmód iránti igény megalapozása
 Testi-lelki elégedettség biztosítása (pl. mindennapi lelki percek)
 A környezetvédelem tudatosításának fontossága
 Az egészséges környezet biztosítása (óvoda udvara, helyiségei)
 A gyermekek egészségének védelme, szervezetük edzése és az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása
 Egészségügyi szokások rendszeres gyakoroltatása (készségek, képességek fejlesztése)
 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása
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Az egészséges környezet biztosítása
Az egészséges életmódra nevelés egyik fontos színtere az óvoda udvara. Belépéskor esztétikus
park fogadja az érkezőket. Játszóudvaraink tágasak, gyermeklétszámnak megfelelőek, természetes anyagú, különböző mozgáslehetőségeket biztosító játékokkal, homokozókkal jól felszereltek. Az udvar egy része enyhén lejtős, dombos, így változatos mozgásokra és sportjátékokra
is alkalmas. Az udvarrészeket az óvoda épületei választják el egymástól.
Mindkét épületben elhelyezkedő csoportok rendelkeznek saját öltözővel, mosdóval.
A csoportszobák megfelelő nagyságúak, jól felszereltek, a falak színe világos, korszerű világítással ellátottak. A folyamatos szellőztetés biztosított.
Tágas, szép tornaszobával rendelkezünk, a világítás, a folyamatos szellőztetés, a hőmérséklet
szabályozása ebben a helyiségben is megoldott.
A gyermekek egészségének védelme, óvása, szervezetük edzése, az egészségmegőrzés és a
betegségmegelőzés szokásainak kialakítása
A fertőző betegségek megelőzése érdekében külön jellel ellátott tisztálkodási eszközöket, ágyneműt használnak a gyerekek. A csoportszobai játékokat hetente fertőtlenítik a dajkák.
Jó kapcsolat kialakítására törekszünk a gyermekorvossal. A gyermekek egészségének megőrzéséhez nagyban hozzájárul a rendszeres fogászati ellenőrzés is.
Az egészség megőrzéséhez fontos, hogy a gyermekek szervezete képes legyen alkalmazkodni
az időjárás változásaihoz, ezért igyekszünk minél több időt tölteni a szabadban, mely növeli az
ellenálló képességet.
A gyermekek egészségi állapotát jelentősen befolyásolja életmódjuk. Az egészséges életmódra
nevelés során helyes testápolási és tisztálkodási szokásokat alakítunk ki. Az étkezésnél figyelünk a különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú
ételek fogyasztásának csökkentésére, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzésére. Az óvodában rendszeres időben végzett tevékenységekkel megfelelő
életritmust biztosítunk, ami az egészséges testi-lelki fejlődés alapja.
Az óvodapedagógus feladatai
Az egészséges környezet biztosításakor figyelembe vettük a gyermekek igényeit, így alakítottuk ki udvarrészeinket. A gyermekek edzése szempontjából ügyeltünk arra, hogy napos és árnyékos részeket biztosítsunk.
A játékok, sportszerek biztonságos állapotára mind a baleset megelőzése, mind az esztétikai
igényesség alakítása érdekében figyelünk.
A gyermekek igényeit figyelembe véve ivó kutakat is elhelyeztünk az udvarrészeken. Természetes anyagokból készült pihenőhelyeket biztosítunk a gyermekek számára.
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges, tiszta környezet fenntartására. Óvodánkban csak
egészséges gyermekeket fogadunk. Odafigyelünk a veleszületett vagy kialakult rendellenességek korai kiszűrésére, mielőbbi korrekciójára. Szükség esetén szakemberek segítségét kérjük:
logopédus, gyógypedagógus, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményétől. A helyes életritmust igyekszünk a családdal együttműködve kialakítani,
figyelembe vesszük a gyermek otthoni környezetéből adódó igényeit, és ajánlott napirenddel
segítjük a családi nevelést (lsd.: napirend).
Mindezeken kívül arra törekszünk, hogy a gyermeknél saját egészségének megóvása igénnyé
váljon (pl.: időjárásnak megfelelő öltözködés, egészséges táplálkozás). Családlátogatások során
tájékozódunk a gyermekek esetleges ételérzékenységéről.
Különös figyelmet fordítunk az esztétikus terítésre, a gyermekméretű eszközökre. Folyamatos
példamutatással segítjük a testápolási szokások elsajátítását. Biztosítjuk az intim helyzetű WC
használatot.
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Törekszünk az óvodai és családi gondozási szokások összehangolására. Az év eleji szülői értekezleten a szülőktől kérjük, hogy a gyermekek öltözéke célszerű, önállóságukkal és az óvodai
élettel összhangban legyen (többrétegű öltözködés). A váltócipő használatánál kérjük, hogy a
lábboltozat számára megfelelő lábbelit viseljenek a gyerekek. Felhívjuk a szülők figyelmét a
váltóruha szükségességére a gyermekek jó közérzetének érdekében.
Délutáni pihenés előtt nyugtató mesével, énekkel altatunk. Pihenés, alvás alatt a nyugalmat
igyekszünk fenntartani. A folyamatos szellőztetést biztosítjuk.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásokat próbáljuk kialakítani.
4.2.2. Érzelmi-, közösségi nevelés és szocializáció
Alapelvei:
 A teremtő Isten gondoskodásának és az egyházi, világi ünnepek megélése.
 A gyermekek jussanak el az önérvényesítő énes magatartástól a kezdeményező, önkifejező, együttműködő, keresztény magatartás, viselkedés szintjére.
 Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatát pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.
 Otthonos, szeretetteljes életkörülmények biztosításával kedvező érzelmi hatások érjék a
gyermeket.
 Minden kisgyermek érezze jól magát, és szívesen járjon óvodába.
 Baráti és más társas kapcsolatok kialakulásának segítése.
 Környezettudatos magatartás megalapozásának elősegítése.
 Az egymásban lévő különbözőségek elfogadásának és tiszteletének elősegítése.
A fejlesztés tartalma
Tiszteljék a felnőtteket, csoporttársaikat. Ez nyilvánuljon meg kommunikációs helyzetekben.
Becsüljék meg társaik és a felnőttek munkáját. Tevékenységeik során gyakorolják a tapintatos
magatartást.
Éljék meg a segítségnyújtás számtalan formáját.
Tanulják meg késleltetni vágyaikat, kívánságaikat, legyenek türelmesek.
Fejlődjön önértékelésük.
Bizalommal forduljanak az óvónőhöz vagy társaikhoz, ha valamit közölni akarnak vagy segítségre van szükségük. Vegyék számba a csoport tagjait, érdeklődjenek a hiányzók iránt.
Ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket.
Az óvodapedagógus feladatai
Igyekszünk minden gyermekhez szeretettel fordulni. Segítjük az egymáshoz közeledő gyerekek
tevékenységét, barátságok alakulását.
Tapintatos nevelői magatartással önfegyelemre nevelünk.
Fokozatosan kialakítjuk a gyerekek kudarctűrő, konfliktusmegoldó képességét.
Kiemelten kezeljük a gyerekek beszoktatását.
Igyekszünk betekintést nyerni a családok körülményeibe, ugyanakkor lehetővé tesszük az
óvoda megismerését.
Törekszünk arra, hogy ismerjék fel a közösségi szokásokat.
Gondot fordítunk a HHH-s gyermekek sajátos fejlesztésére.
Modellértékű viselkedésünkkel, kommunikációnkkal, bánásmódunkkal, alakítjuk a gyermeki
magatartást.
A természetben és az emberi környezetben jelen lévő jóra és szépre való rácsodálkoztatás,
mindezek megbecsülésére nevelés.
Elősegítjük a nemi identitás fejlődését, és tiszteletben tartjuk a tradicionális nemi szerepektől
való eltérést, az egyéni különbözőségeket.
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Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Komplex tevékenységi rendszerrel megerősítjük a környezettudatos cselekvési szükségleteket,
szokásokat; elősegítjük az értékek belsővé válását.

4.3. Az óvoda csoportszerkezete
Óvodánkban törekszünk azonos életkor szerint szerveződő csoportokat működtetni. Amennyiben a gyermeklétszám és a szülők igénye indokolja alkalmanként részben osztott csoportok
szervezésére is sor kerülhet. Így tudunk a gyermekeknek egyaránt kedvező fejlődési feltételeket
nyújtani.
Véleményünk szerint azonos vagy közel azonos csoportbeosztásban kiscsoporttól – nagycsoportig a gyermekek több alkalommal találkoznak ugyanazokkal az eseményekkel. A folyamatosság és az ismétlődés segíti a gyermekek biztonságosabb eligazodását a mindennapokban,
tájékozódását időben.

4.4. Az óvodai élet megszervezése
A gyermekek testi és szellemi fejlődéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket a
megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével.
A napi életritmus a rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a
gyermekekben (pl.: étkezések, pihenés, egyéb tevékenységek). A szabályok, szokások kialakításához hosszabb idő szükséges. A gyermekek egyéni képességei, adottságai, fejlettsége a meghatározó.
Bizonyos tevékenységek kezdetét, ill. befejezését időponthoz kötöttük, mert vannak visszatérő
tevékenységek, események, melyek minden alkalommal a nap ugyanazon időszakában valósulnak meg, melyeket rugalmasan kezelünk.
A helyes életritmust fokozatosan, az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően alakítjuk
ki. A hetirend elsősorban az óvodapedagógus munkáját segíti abban, hogy nevelő munkáját a
folyamatosság, a rendszeresség, a tudatosság és a fokozatosság elve szerint végezhesse. A hetirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezéséhez, szervezéséhez.
Ajánlott hetirend:
Tervezetten szervezett tevékenységek
-

Párhuzamosan is végezhető differenciált és
csoportos tevékenységek szervezése
hitre nevelés, lelki percek
- játék
mozgás
- verselés, mesélés
mozgásos játék (mindennapos moz- ének-zene, énekes játékok, gyergás)
mektánc
- rajzolás, festés, mintázás, kézi
munka
- mozgás
- külső világ tevékeny megismerése
- matematikai tartalmú tapasztalatok

Javasolt napirend
Napirendünkben a keresztény szokásokat figyelembe véve, keresztény értékrendünknek megfelelő tevékenység formát is tervezünk. A fő időpontok: étkezés, alvás, közös imádság. Az adott
csoportban ajánlott napirendet az óvodapedagógusok a csoport profiljának megfelelően állítják
össze (lásd: csoportnapló).
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Időtartam
7.00 - 12.00

12.00 - 15.00
15.00 – 17.00

Tevékenység
- Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
- Lelki percek
- Játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban
- Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése
- Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás (teremben, tornaszobában, szabadban)
- Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és
szervezett formában
- Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn
- Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás:
- vers, mese
- ének-zene, énekes játékok, gyermektánc
- rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
- mozgás
- külső világ tevékeny megismerése
- matematikai tartalmú tapasztalatok
- Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
- Pihenés
- Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
- Játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig.

Az óvodai élet megszervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van.
Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel. Segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.
Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét lehetőség szerint óvodapedagógus irányítja.
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5. Az óvodai élet tevékenységformái
5.1 Hitre nevelés
A hit Isten ajándéka. A katolikus embereszmény a katolikus értékrend csakis a hit által alakulhat
ki gyermekeinkben. Három éves kortól a gyermek már rácsodálkozik dolgokra, érdeklődik,
ezért elkezdődhet a vallásos neveléssel párhuzamosan a tanítás is a helyi plébános és a hitoktató
segítségével.
Hitre nevelésünk célja:


A keresztény gondolkodásmód, a Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása.

Ennek érdekében feladataink:







személyes példa;
megfelelő köszönési mód kialakítása;
megéreztetni Isten szeretetét;
közös imádság;
családok bekapcsolása a hitéletbe;
templomlátogatás során ismerkedjenek a gyerekek a helyes viselkedési szokásokkal.

5.2 Játék
A játék a gyermeknek az a fajta öntevékenysége, amelyben kifejezi önmagát, magáért a tevékenységért van, és a gyermek szabad akaratára épül.
A gyermekek úgy, annyit és azt játszanak az óvodában, amit a lehetőségeik megengednek.
Alapelvei:








A játék, örömforrás, ahol a cselekvés, a manipuláció és az elképzelés szerez örömet.
A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó benyomásait rendezi össze a
játék során.
A játékon keresztül tanul meg tájékozódni a világban, ismerkedik a tárgyakkal, a valóság
jelenségeivel.
Az örömteli játék fejlesztő hatásainak kihasználása.
Élmény nyújtás és tapasztalatszerzés biztosítása.
A játékon keresztül szerzett ismeretek hasznosítása.
A gyermekek pszichikumának és kreativitásának fejlesztése, erősítése.

A játék feltételei:
A jó játékhoz szükség van helyre. Az óvodai játék színterei a csoportszoba, az öltöző és az
óvoda udvara.
Nyugalmas játszóhelyeket alakítunk ki a bútorok, eszközök ésszerű elhelyezésével. Figyelembe
vesszük az egyes játékfajták helyigényét. Az állandó játszósarkok mellett a gyermekeknek lehetőségük van - a pillanatnyi játékigénynek megfelelően - a játékhoz szükséges helyet megválasztani.
Óvodánk tágas, füves udvarrészekkel rendelkezik. Több, nagymozgást fejlesztő, ill. szerepjátékhoz is kapcsolódó fajáték található udvarainkon. Emellett homokozóinkkal, a sima és lejtős
talajfelületekkel szabadabb a lehetőség a komplex játékok kibontakoztatására.
A jó játékhoz időre is szükség van. A játékokra fordított időn belül elsőbbséget biztosítunk a
gyerekek önálló játékkezdeményezéseinek, szabad játékának, ugyanakkor próbáljuk őket hozzászoktatni ahhoz, hogy a játékra is meghatározott időkeretek között kerülhet sor.
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Az általunk kezdeményezett játékra fordított időt meghatározza maga a gyermek játékhangulata, igénye.
Fontos játékfeltétel maga a játékeszköz. Óvodánkban megtalálhatóak a természetes anyagok, a
népi hagyományok eszközei, az ismert játékok, illetve a modern játékeszközök is.
Nehéz a feladatunk az otthonról hozott játék esetében, mivel esetenként ezek esztétikailag kevésbé értékesek, de a gyermek érzelmileg kötődik ezekhez. Ezért nem vesszük el tőlük ezt az
örömforrást. Az óvodában igyekszünk jól megválasztani a játékokat, hogy ízlésüket pozitív
irányba tereljük.
Az óvodás gyermek játékának tartalma mindig valamilyen átélt eseményre, a környezetből érkező benyomásokra épül. Tapasztalataik egyéniségtől függően sokfélék lehetnek. Pozitív és
negatív élményeik egyaránt vannak. Az előbbiekre építünk, az utóbbiakat megpróbáljuk ellensúlyozni. Emellett tapasztalatszerzéshez közvetlenül is kapcsolódó játéklehetőségeket is biztosítunk számukra. A közös játékélmény a szociális kapcsolatokat erősíti. A konfliktusok feloldására is alkalmat ad.
A tevékenység tartalma
A játék a gyermek természetes életmegnyilvánulása. Ebben az életszakaszban a fejlődéstől függően más-más az uralkodó játékfajta.
A gyakorló játékoknak szerepe van a hang és a beszéd játékos gyakorlásával az anyanyelvi
fejlesztésben. Jelentős a mozgásfejlődésben, a megismerő folyamatok fejlődésében, a társas
viszonyok alakulásában. Segítségével megismeri a gyermek saját testét, környezete tárgyait.
Mindezeket figyelembe véve biztosítjuk a gyermekek számára a gyakorló játékhoz szükséges
mozgásteret, a húzható, rakosgatható játékszereket, a szórható, kavargatható, gyúrható, téphető
stb. anyagokat.
A tárgyak rakosgatásából jelenik meg az építőjáték. Szerepe az érzékelés-észlelés, a manipuláció fejlesztésében jelentős. Az építő, konstruáló játékhoz a hagyományos építőkockák mellett
összekapcsolható, egymásba illeszthető fa, fém és műanyag építőjátékokat, félkész eszközöket,
kirakókat biztosítunk a gyermekeknek. Fontosnak tartjuk a homok kínálta lehetőségeket. Megtanítjuk a gyermekeket az eszközök használatára. Ezzel ötletet kapnak, majd ezeket továbbfejlesztik. Emellett tapasztalatokat biztosítunk számukra; pl. sétáink során megfigyeljük az építkezéseket, az útburkolat javítását, jelek felfestését, utcai lámpák javítását stb.
A szerepjáték lehetőséget biztosít a kellemes és a kellemetlen, nyomasztó élmények kivetítésére. Ezért segítjük a szabad választást, az önállóság érvényesülését a játék megszervezésében.
Ugyanakkor ösztönzőleg hatunk rájuk a helyi szokások, események felelevenítésével, amely
szerepjátékukban is megjelenik, pl. disznóölés, lovaskocsikázás, szüret, Mihály-napi vásár stb.
A szerepjáték során fejlődik a gyermek megfigyelőképessége, szabálytudata, gazdagodik szókincse, érzelmei, képzelete, alakul empátiás készsége, és jelentős mértékben fejlődik metakommunikációs képessége.
A szerepjátékból fejlődött ki a bábjáték és a dramatikus játék.
A báb jelentősége az elrejtőzés lehetőségében rejlik. Alkalmas a vágyak, félelmek kivetítésére,
de a gyermekben felgyülemlett agresszió levezetésére is, természetesen ellenezve, hogy fájdalmat okozzon társainak, vagy kárt tegyen a bábban.
A dramatikus játék különösen a nonverbális kommunikáció fejlesztésére alkalmas.
Ezek mellett e két játékfajta az erkölcsi, az esztétikai és az érzelmi nevelés hatékony eszköze.
A dramatizáláshoz különféle jelmezeket, kellékeket gyűjtünk; pl. kendők, szoknyák, kalapok,
fejdíszek, bot, pipa, stb. Ebben sokat segítenek a szülők is. A kicsi gyermekek is ismerkednek
ezekkel, de főleg más témájú szerepjátékban használják fel őket. A nagyobb gyermekek mese-
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és filmélményeiket formálják meg, illetve játsszák tovább. Bábelőadások témájául főként népmeséket, dalokat, rövid elbeszéléseket választunk. Bábjátékunkkal igyekszünk kedvet ébreszteni a gyermekekben, alkalmunk van megszólaltatni a számukra legvonzóbb bábokat.
A szerep- és bábjáték során számos eszközre van szükség, ebből az igényből indul ki a barkácsolás. A barkácsolt eszközöket elkészítésük után felhasználják játékaikban. A munka során
megismerkednek a gyermekek különféle anyagokkal (fa, fém, textil, papír stb.), egyszerű eszközökkel. A tevékenység során fejlődik figyelmük, kreativitásuk, tervszerű gondolkodásuk.
A szabályjátékok alakítják a szabálytudatot, a gyermek közösségi érzését, felelősség- és feladattudatát. Fokozzák a kudarctűrő képességet, az akaraterőt. A mozgásos szabályjátéknak ezen
kívül, a mozgáskoordinációban és az önfegyelem kialakulásában van kiemelkedő szerepe. Az
értelemfejlesztő szabályjátékoknak funkciója van a megfigyelőképesség-, az emlékezet- és a
gondolkodás fejlesztésében.
Hagyományőrző tevékenységünk részei a népi játékok, amelyek szinte valamennyi játékfajtához kötődnek.
Népi játékeszközeink nagy részét természetes környezetünk adja. Így készítünk termésekből
babákat, állatfigurákat. Már az elkészítésüket megelőző anyaggyűjtés során közelebb kerülnek
a gyermekek a természethez.
Kedveltek a népi mozgásos játékok, pl. az Adj király katonát!, a Kakasviadal, stb., amelyekben
ügyességüket, erejüket, leleményességüket tehetik próbára.
Az óvodapedagógus feladata
Megismerjük a gyermeki személyiséget, melyhez a játék sokrétű információt nyújt. Biztosítjuk
a felszabadult játékhoz a derűs, nyugodt légkört. A játékban elsősorban a partner szerepet töltjük be, együttműködünk és segítünk, de csak olyan szinten és mértékben amennyiben az adott
gyermeknek, adott szituációban szüksége van rá. Tiszteletben tartjuk a tradicionális nemi szerepektől való eltérést, az egyéni különbözőségeket. Biztosítjuk a megfelelő minőségű játékeszközöket, és azt, hogy azok hozzáférhető helyen legyenek. Figyelünk a balesetveszélyes helyzetekre (csoport szoba, udvar).

5.3 A külső világ tevékeny megismerése
Alapelvei:









A gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten szerezzenek minél több tapasztalatot tevékenységeken keresztül az őket körülvevő szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetről. A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet,
a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben,
az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
Csodálkozzanak rá a teremtett világ szépségeire (öröm, hála).
Fejlődjön megfigyelőképességük, problémamegoldó gondolkodásuk, esztétikai érzékük.
A környező valóság formai, mennyiségi és kiterjedésbeli összefüggéseit ismerjék fel.
A gyermekek pozitív kötődése erősödjön a szülőföldhöz, a nemzeti kultúra hagyományaihoz, jellegzetes ünnepek, népszokások megismerésévelA környezet megismerésére nevelés feladatait a nevelési folyamatban a tevékenységi ágakkal komplex módon igyekszünk megvalósítani.
A „Biztonságos óvoda” nevű pályázat során elnyert „Jógyakorlat” alkalmával megismert
átfogó program részeként fejlesztjük a gyermekek közlekedési kultúráját, a közlekedési szabályokat és a helyes közlekedési magatartásformákat.
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Ismerjék meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi
kultúra értékeit, tanulják meg ezek szeretetét, védelmét.

A fejlesztés tartalma
3-4 éves korban a gyermekek ismerkedjenek meg az óvodai környezetükkel, s a velük foglalkozó felnőttekkel. Játsszanak szimulációs játékot a családról. Séták során gyakorolják a gyalogos közlekedést, s figyeljék meg az évszakokat: ősz, tél, tavasz, jellemző jegyeit élmények által
pl.: levelek hullása, hóemberépítés, nyíló tavaszi virágok stb.
Szerezzenek tapasztalatokat az időjárás és öltözködés összefüggéseiről.
Szerezzenek ismeretet gyümölcsökről, zöldségfélékről azok formájáról, színéről, ízéről.
Nevezzenek meg környezetükben lévő virágokat.
Ismerjenek meg néhány háziállatot.
Ismerjék fel és nevezzék meg környezetük tárgyain az alapszíneket.
Ismerkedjenek a testükkel, nevezzék meg és mutassák meg magukon és másokon a kezet, lábat,
fejet, szemet, fület, orrot, szájat.
Ismerkedjenek a végtagokkal és az érzékszervek funkcióival, ápolásával, s az orvos gyógyító
munkájával.
4-5 éves korban beszélgessenek a családról, játsszanak család játékot. Játékos helyzetekben
ismerkedjenek a család otthonával, a családtagok nevével, lakcímmel, s azzal, hogy ki mivel
tölti az idejét otthon.
Tudatosodjon bennük a testápolás fontossága, az orvos gyógyító munkája.
Séta közben gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait, figyeljék meg a személy- és teherszállító járműveket.
Figyeljék meg az évszakokat: ősz, tél, tavasz, nyár jellemző tulajdonságait, szerezzenek róluk
tapasztalatokat.
Figyeljék meg a különböző évszakokban folyó munkákat.
Szerezzenek tapasztalatot az időjárás és öltözködés összefüggéseiről.
Hajtassanak ágat, csíráztassanak magokat.
Ismerkedjenek a valóságban a sertéssel és szarvasmarhával, kicsinyeikkel, hasznukkal.
Ismerjenek meg néhány vadon élő állatot (pl. róka, mókus, őz, szarvas,) s néhány rovart (pl.
méh, katicabogár).
Ismerjenek meg madarakat (pl. gólya, fecske). Gondoskodjanak a madarakról (téli madáretetés).
Ismerjenek meg újabb színeket. Végezzenek összehasonlításokat, válogassanak különböző tulajdonságok szerint, rendezzenek sorba tárgyakat, személyeket, halmazokat mennyiségi tulajdonságaik szerint. Ismerjék meg a magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb, nehezebb-könynyebb, több-kevesebb kifejezések tartalmát. A gyerekek mozogjanak nagytükör előtt, figyeljék
meg tükörképük mozgását.
6-7 éves korban szerezzenek -szerephelyzeteket teremtve- bővebb ismereteket a családról (idősebb, fiatalabb), a családtagok munkájáról otthon, szüleik foglalkozásáról.
Figyeljék meg az óvónő és dajka, illetve más felnőttek munkáját. Vegyék észre, hogy miben
segíthetnek. (öltözködés, kézmosás, egyéb).
Szimulációs játékban jelenítsenek meg általuk ismert foglalkozásokat (pl.: orvos, fodrász, postás, szerelő stb.).
Ismerjék és nevezzék meg az emberi test részeit és azok funkcióit, különös tekintettel a kéz
szerepére.
Gyakorolják a helyes gyalogos közlekedést.
Látogassanak el vasútállomásra.
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Ismerjék meg a napszakokat.
Tudjanak különbséget tenni az évszakok között. Ok-okozati összefüggéseket ismerjenek fel az
időjárás változás és öltözködés között.
Tevékenyen vegyenek részt környezetük alakításában, a csoportban, az udvaron.
Csoportosítsák az állatokat szempontok szerint.
Ismerjék fel a környezetük színeit, azok világos és sötét árnyalatait. Az összehasonlítás, szétválogatás szempontja bővüljön a gyermekek ismereteinek bővülésével. A sorba-rendezés felismert szabályosság szerint történjen. Halmazok összemérése, elemek párosítása egyéni fejlettségtől függően 10-15 között történjen. Mérjenek hosszúságot, tömeget különböző egységekkel.
Mozogjanak a tükör előtt és a megfigyelteket utánozzák. Különböztessenek meg tükrös és nem
tükrös alakzatokat egymástól. Tájékozódjanak jól síkban, térben egyaránt.
Az óvodapedagógus feladata
Lehetőségeket teremtünk a gyermekeknek a minél több érzékszervvel való tapasztalásra, élményszerzésre a témakörök feldolgozása során.
Segítjük a szülőket, hogy felismerjék a gyermekek környezet iránti érdeklődésének formálását.
A gyerekeket játékos helyzetekben ismertetjük meg az érzékszervekkel és funkcióikkal.
Szervezeti formák: irányított, kötetlen.
Szervezeti keret: szükség szerint csoportbontásban.
Munkaformák: frontális, mikrocsoportos és egyéni.
Jeles napjaink
Ősz:

szeptember 8.
szeptember 29.
október 8.

Tél:

november 30.
december 4.
január
január 20.
február 2.

február
Tavasz:március
március 12.

Kisboldogasszony napja
fecskék gyülekezése
Mihály-napi vásár
állatok behajtása a legelőről – pásztorbér kifizetése
Magyarok Nagyasszonya – látogatás a templomba
szüret, dióverés
Adventi készülődés
Borbála ág – időjóslás
Újévi köszöntők
Fábián, Sebestyén nap kukorica hajtatás,
jóslás a termésre
gyertyaszentelő Boldogasszony,
fény, árnyék
farsangolás – télűzés
Sándor, József, Benedek
Szent Gergely napja
(nagycsoportosok látogatása az iskolába)

5.3.1 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Alapelvei:






A gyermekek képi – plasztikai kifejező nyelvének, ábrázoló és konstruáló képességének
kialakítása.
Az ábrázolás anyagaival és eszközeivel való tevékenykedés igényének kialakítása.
A szépség iránti vonzódás és értékelő képesség és önkifejezés, ill. a környezet esztétikai
alakítása.
Feltételek teremtése a vizuális képességek kibontakozásához.
A gyermekek élményekhez juttatása.
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Művészeti alkotások, népművészeti elemek megfigyeltetése, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés, a szép megláttatása.

A fejlesztés tartalma
A 3-4 éves gyermekek szabadon építgessenek, firkálgassanak, homokot formáljanak, gyurkáljanak.
Készítsenek képet: festéssel (felületfestés), rajzolással, tépéssel, gyűréssel, papírragasztással,
agyaglapba karcolással, nyomattal.
A rajzolás történjen: puha ceruzával, zsírkrétával; homokba – pálcával, táblára vagy aszfaltra –
iskolai krétával, ill. cserépdarabokkal.
Jelenjenek meg munkáikban a természetes anyagok, termések.
Ismerjenek könnyen munkálható anyagokat (homok, kő, agyag, gyurma, textil, fonal).
Építgessenek térbeli alakzatokat, különféle anyagok, tárgyak, elemek felhasználásával.
Vallásos témájú képek bemutatása.
A 4-5 éves korú gyermek képalakítása bővüljön konkrét alakokkal, formákkal (emberalak, tárgyak rajzolása saját elképzelés alapján).
Használjanak egyre több egyénileg választott színt, nevezzék is meg azokat.
Ismerjék meg az ecset kimosásának és a helyes vízhasználatnak a módját.
Próbálkozzanak térviszonyok ábrázolásával.
Próbálkozzanak emberalak, állat, esetleg játékfigura mintázásával.
Ismerkedjenek új technikákkal, ezeket alkalmazzák, gyakorolják (pl.: hajtogatás, bábok készítése, szalvétatechnika alaplépései, stb.).
Készítsenek közösen maradandó építményeket (makettek).
Vallásos témájú képek bemutatása.
Az 5-6-7 éveseknél a képalakítás tovább bővüljön emlékezet alapján való ábrázolással, továbbá
gipszkép, plakett terméssel, nyomattal.
Ismerkedjenek a színkeveréssel és ennek alkalmazhatóságával.
Mintázzanak emberalakot, állatokat, tárgyakat, rendezzék térbeli kompozícióba.
Alkalmazzák az ismert technikákat együttesen is (pl.: nyírás, hajtogatás, ragasztás).
Ismerkedjenek új technikákkal (varrás, batikolás, gyertyázás, fonás-szövés).
Díszítsenek sormintával, építsenek gazdag formavilágú építményeket.
Ismerkedjenek műalkotásokkal, lehetőség szerint látogassanak kiállításokat, múzeumokat.
Vallásos témák megjeleníttetése.
Az óvodapedagógus feladata
Megteremtjük a feltételeket, hogy a gyermekek szabadon alkothassanak érdeklődésük szerint.
Biztosítjuk az ehhez szükséges eszközöket és az állandó elérhetőségüket. Figyelembe vesszük
az egyéni képességeket. Segítjük a gyermekek kezdeményezéseit, kreativitásukat.
Gyűjtjük és időszakonként elemezzük a gyermekmunkákat, az ábrázolásbeli fejlődés követése
és a további feladatok megállapítása céljából. A gyerekek valamennyi rajzát, alkotását értékként
kezeljük.
Szervezeti forma: folyamatos, szükség szerint csoportbontásban
Szervezeti keret: frontális, mikrocsoportos és egyéni
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5.3.2 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Alapelvei:











Az énekes játékok, a zene megszerettetése.
Szép tiszta éneklésre való szoktatás.
Zenei hallás, ritmusérzék zenei emlékezet fejlesztés.
Az esztétikai ízlés és mozgáskultúra formálása.
Ölbeli játékkal segítjük a beilleszkedési időszakot.
Népi dalosjátékok, gyermekdalok felkínálásával megszerettetjük a magyar dallamvilágot.
Közös éneklésekkel, az óvónő példaadó előadásával tiszta éneklésre szoktatjuk a gyermekeket.
Hallás – ritmus – zenei emlékezet fejlesztő játékokkal, mondókákkal elősegítjük ezen képességeik kialakulását.
Körjátékokkal, mozgásos játékokkal, egyszerűbb tánclépések bemutatásával formáljuk
mozgáskultúrájukat, élményekhez juttatjuk őket, gazdagítjuk esztétikai világukat.
Fejlesztjük zenei kreativitásukat, önkifejezésre sarkalljuk őket.

A tevékenység tartalma:
3-4 éves korban ismerjenek meg rövidebb mondókákat, egyszerűbb játékdalokat, műdalokat.
Ügyelünk a dalok hangterjedelmére, mert a tiszta éneklésre csak így törekedhetünk.
Próbálják felismerni, térben érzékeltetni a magasabb és mélyebb hangokat. Figyeljék meg, ismerjék fel a halk-hangos közötti különbséget, alkalmazzák beszédben.
Ismerkedjenek hangszerek hangjaival, egyszerű ritmushangszereket használjanak is.
Érzékeljék az egyenletes lüktetést, mondókázás, éneklés közben játékos mozdulatokkal kísérve.
Hallgassanak különböző jellegű dalokat énekes vagy hangszeres előadásban.
Egyházi zene, vallásos tartalmú dalok megismertetése.
4-5 éves korban ismerjenek és tudjanak rövidebb-hosszabb mondókákat, dalokat.
Játsszanak szabályt tartalmazó körjátékokat, párválasztó, szerepcserélő, sorgyarapító játékokat.
Énekeljenek csoportosan, de próbálkozzanak az egyéni énekléssel is.
Tudják mutatni a magasabb és mélyebb hangokat térben. Éneklésnél próbálják a változó kezdőmagasságot átvenni. Érzékeljék a halk-hangos közötti különbséget, alkalmazzák egyénileg
is. Ismerjenek fel dalokat dúdolásról, hangszerjátékról. Figyeljék meg a természet és a környezet hangjait, ismerjenek fel zörejhangokat.
Érzékeljék és gyakorolják az egyenletes lüktetést változatos mozgással. Ismerkedjenek dalok,
mondókák ritmusával, próbálgassák visszaadni azt. A gyors és lassú közötti különbséget ismerjék fel, és alkalmazzák.
Gyakorolják a nehezebb játékformákat, táncos jellegű mozdulatokat.
Használják a ritmushangszereket. Dallammodellek alapján találjanak ki dallammotívumokat.
Hallgassanak érdeklődve énekes, hangszeres műveket.
Egyházi zene, vallásos tartalmú dalok megismertetése.
5-6-7 éves korban ismerjenek meg és tudjanak több, hosszabb mondókát, gyerekjátékdalt, néhány műdalt. Ismerkedjenek új térformákkal, bonyolultabb mozgást, szervezést igénylő játékokkal.
Próbálkozzanak motívumok pontos visszaéneklésével. Játsszanak felelgetős játékokat két csoportban. Érzékeltessék a halk-hangos közötti különbséget, kössék össze más fogalompárokkal
is. Ismerjenek fel dalokat jellegzetes motívumokról. Gyakorolják a dallambújtatást hallható
jelre.
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Ismerjenek meg néhány hangszert és a ritmushangszereket is használják. Vegyék észre az
egyenletes lüktetés és a ritmus közötti különbséget. Ismerjenek fel dalokat, mondókákat ritmusról.
Hangoztassák dalok ritmusát belső hallás alapján. Érzékeljék motívumok hosszát ritmusvisszhanggal, ismétlődő mozgásformákkal. Ismerjenek fel és fejezzenek ki énekkel, mozgással különböző tempókat. Gyakoroljanak tánclépéseket, táncjellegű mozgásokat.
Találjanak ki dallamokat mondókákhoz, kitalált szövegekhez. Hallgassanak sok énekes és
hangszeres művet.
Egyházi zene, vallásos tartalmú dalok megismertetése.
Az óvodapedagógus feladata
A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve állítjuk össze a csoport zenei nevelési anyagát. Megteremtjük a felszabadult légkört az énekléshez.
Biztosítjuk a szükséges eszközöket, helyet. Megkívánjuk a tiszta éneklést, rendezetté, esztétikussá igyekszünk formálni a gyerekek mozgását.
Változatos zenei tevékenységekkel közös élményt szerzünk a gyerekeknek, de nagy hangsúlyt
fektetünk ezen belül az egyéni fejlesztésre is.
A zenehallgatáshoz gazdag, változatos anyagot válogatunk, a nemzeti, etnikai hovatartozást is
figyelembe vesszük.
Lehetőséget adunk minden korcsoportban a gyermek zenei önkifejezésmódjának gyakorlására,
segítjük az improvizációs megnyilvánulásokat.
Az óvónő sokat énekel játékidőben vagy valamilyen aktualitás kapcsán. Ez példaként szolgál a
gyerekeknek. Más tevékenységi formákba is belevisszük a dalolást, zenehallgatást, mondókázást, ritmikus mozgást.
Szervezeti forma: szükség szerint csoportbontásban
Szervezeti keret: frontális, mikrocsoportos és egyéni
5.3.3 Mozgás
Alapelvei







A mozgás megszerettetése.
Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
Egészséges életvitel kialakítása.
Testi képességek, fizikai erőnlét kialakítása, fejlesztése.
Testi ügyesség fejlesztése.
Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása.

A tevékenység tartalma
A 3-4 évesek ismerkedjenek futásgyakorlatokkal (pl.: futás különböző irányba, futás feladattal),
különböző futásformákkal. Végezzenek ugrásgyakorlatokat (pl.: szökdeléseket), rövid nekifutásból történő fellépéseket, beugrásokat. Ismerkedjenek dobás és labdagyakorlatokkal (pl.:
labda feldobás – elkapás, labda leütés – elkapás, stb.) Végezzenek támaszgyakorlatokat (csúszások, kúszások, mászások). Guruljanak a test hossztengelye körül, játszanak egyensúlyozó
játékokat is (hintázás, billegés nagy labdán).
4-5 évesek az irányított tevékenységek során fussanak 3-4 akadályon át, fel-és lelépéssel, átbújással, tárgyhordozással, stb. Ugráljanak pl.: egy lábon, páros lábon szökdeljenek, ugorjanak fel
két lábról, és le két lábra. Próbálgassák a célba dobást egykezes felsődobással, hajítsanak babzsákot távolba harántterpeszből. Gyakorolják a labdadobást, elkapást különböző testhelyzetek-
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ben. Végezzenek támaszgyakorlatokat, (pl.: csúszás, kúszás, mászás) talajon és szereken. Gyakorolják a gurulóátfordulás és a kézenállás előkészítő gyakorlatát is. Végezzenek egyensúlyozó
játékokat.
5-6-7 éves korban játszanak sorversenyeket, váltóversenyeket. Ismerkedjenek a fokozódó futással (pl.: gyorsfutás, lassú futás) Gyakorolják az ugrásokat (pl.: páros és egy lábon szökdeléssel haladás, sorozatugrás különböző magasságban és különböző távolságban elhelyezett tárgyakon át). Néhány lépés nekifutással gyakorolják a magas-, és távolugrást. Végezzenek dobásgyakorlatokat (egykezes, kétkezes alsó, felső dobással dobjanak célba). Vezessenek labdát járás, futás közben, labdázzanak párokban, kisebb csoportokban. Gyakorolják a támaszugrásokat
(pl.: pók -, rákjárás, talicskázás).
Végezzenek különféle talajtorna elemeket (pl.: gurulóátfordulás, test hossztengelye körüli gurulás, és a lépő láb lendítésével a kézenállást). Gyakorolják az egyensúlyozást padon járással,
fej-, kar- és lábmozgásokkal összekötve.
Az óvodapedagógus feladata
Az egészségfejlesztő testmozgást az óvodai nevelés minden napján – az egyéni szükségleteket
és képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára elérhetővé tesszük. Összeállítjuk
a 3-6-7 éves korban végezhető mozgásfejlesztő játékokat, gyakorlatokat.
A gyermekek mozgásszükségletének differenciált kielégítése érdekében az óvodai nevelés minden napján különböző lehetőségeket biztosítunk. Ha az időjárás engedi, a tevékenységeket az
udvari fa játékokra tervezzük. Biztosítjuk a szabad mozgásgyakorlást (csoportszobában:
WESCO, SCOGYM játékok). A tevékenységeket és az eszközöket mindig a gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségi fokához igazítjuk. Figyelemmel kísérjük egyéni mozgásfejlődésüket, ugyanakkor a társra figyeléssel a gyermek „én határait”és a másik észlelési
képességeit is fejlesztjük.
Szervezeti forma: csoportbontás
Szervezeti keret: frontális
5.3.4 Mese-vers
Alapelvei:






Szeressenek a gyerekek verselni, mesét hallgatni és mondani, kedveljék a mondókákat,
használják ezeket játékaikban is, bővüljön szókincsük.
Szívesen dramatizáljanak, bábozzanak meséket, kitalált történeteket.
Próbálkozzanak önálló vers- és mesealkotással.
Mindennapi meséléssel, verseléssel alakuljon a gyermekekben a mese-vers szeretete.
A felhasznált irodalmi anyag összeállításánál igényességre törekszünk és figyelembe veszszük a külső világ tevékeny megismerésére nevelés témáit, mellyel a komplexitás megvalósítását segítjük elő.

A fejlesztés tartalma
3-4 éves korban ismerkedjenek a lapozó könyvekkel, játsszanak hintáztató, lovagoltató, tapsoltató, vigasztaló, állathívogató mondókákat. Ismerjenek meg néhány rövid, állatokról szóló mesét és láncmesét. Mondogassanak a magyar gyermekköltészet alkotásai közül rövid verseket,
melyeket ritmikus mozgással kísérnek. A népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat,
erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. Halandzsázzanak, mondogassanak kitalált szövegeket. Nemzeti keresztényi tudat megalapozása. Bibliai történetek hallgatása.
4-5 éves korban ismerjenek meg néhány kiolvasót, mondókát, verset, kísérjék ezeket mozgással. Hallgassanak egyszerű szerkezetű mesét, 1-2 verses mesét. Hallgassanak hosszabb verseket
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az óvónő előadásában. Bábozzák el kedvenc meséiket, illetve találjanak ki történeteket. Alkalmazzák a dramatikus játék eszközeit. Nemzeti keresztényi tudat erősítése. Bibliai történetek
hallgatása.
5-6-7 éves korban ismerjenek meg további mondókákat (labdázó, hintázó, párválasztó, felelgető, tréfás jellegű). Ismerjenek meg szép magyar verseket, versrészleteket. Hallgassanak magyar népmeséket, tréfás meséket, tündérmeséket, rövid elbeszéléseket és a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemeit. Próbálkozzanak az önálló meséléssel. Találjanak ki mondókákat, történeteket. Hallgassanak bibliai és kortárs irodalmi műveket, ezáltal erősödjön nemzeti keresztényi tudatuk.
Az óvodapedagógus feladata
Legyen minden óvodapedagógusnak saját mese-vers gyűjteménye. A mesék nagy része a magyar népmesék közül kerüljön ki, de vegyünk néhányat a helyi kisebbség meséiből, verseiből;
néhányat a műmesék, verses mesék közül. Az óvónő minden nap mesével kezdje a tevékenységet. A csoportok alakítsanak ki ismétlődő szokásokat (pl.: mesekígyó, gyertya, furulyaszó,
zene stb.) A mesék, versek kapcsolódjanak más tevékenységek témájához (évszakok, ünnepek,
állatok). Biztosítsunk lehetőséget a bábozáshoz (paraván, bábok, kellékek). Az óvónők alkalmazzák a dramatikus játékot, ezzel is elősegítve a szocializációt. Az óvónő vegyen részt a gyerekekkel a Művelődési Ház báb vagy meseelőadásain.
Szervezeti forma: csoportosan
Szervezeti keret: frontális, mikrocsoportos és egyéni

5.4 Anyanyelvi-, értelmi nevelés
Alapelvei:






Bő szókinccsel, fejlett kommunikációs készséggel rendelkező, mindennemű helyzetben
nyilatkozni tudó, élményeit, elképzeléseit bátran megfogalmazó gyermekek nevelése, akik
tisztán beszélnek, nyelvtanilag helyesen használják a magyar nyelvet.
Az anyanyelv tiszteletére, szeretetére, megbecsülésére nevelés.
Az óvónő modellszerepe érvényesüljön az anyanyelvi nevelésben.
Beszéd és kommunikációs képességfejlesztés, különböző tevékenységeken keresztül.
Beszédtechnikai hibák korrigálása.

A fejlesztés tartalma
3-4 éves korban egyéni fejlettségüknek megfelelően szívesen beszéljenek saját cselekvésükről,
velük megtörtént eseményekről. Ismerjék környezetükhöz tartozó tárgyak, megszokott jelenségek nevét. Ismerjék azokat a legfontosabb szavakat, amelyek a tárgyak, személyek szembetűnő
tulajdonságát, mozgását, cselekvését jelölik. A megismert új szavakat, kifejezéseket, szófordulatokat más hasonló beszédhelyzetben is alkalmazzák. Tárgyi, személyi környezetükkel kapcsolatos gondolataikat próbálják összefüggően kifejezni.
A 4-5 éves gyermekek bátran, szívesen beszéljenek, mondják el korábbi élményeiket. Értsék és
használják az ismert szavakat akkor is, ha az azzal jelölt tárgyakat, személyeket nem szemlélik
közvetlenül. A megismert szavakat, kifejezéseket, szófordulatokat a szokásostól eltérő beszédhelyzetekben is jelentésüknek megfelelően használják, értsék. Gondolataikat érthetően, összefüggően tudják kifejezni. Társaik beszédére figyeljenek, igényeljék, hogy őket is figyelmesen
hallgassák meg. Alkalmazzák a párbeszédet, figyelemfelhívást, köszönést, udvariassági kifejezéseket. Használják helyesen a jelen és múlt igeidőket, a képzőket, ragokat, a határozott és
határozatlan névelőket. Beszédhelyzetben az anyanyelvnek megfelelő hanglejtéssel használják
az állító és tagadó mondatokat, felkiáltást, felszólítást, óhajtást.
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5-6-7 éves korban aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. Páros és csoportos beszédhelyzetekben megfelelő beszédfordulatokkal, viselkedési formákkal teremtsék
meg és tartsák fenn a kapcsolatot. Nyugodtan, figyelmesen hallgassák végig az óvónőt, ha párbeszédben vesznek részt, várják végig a másik megnyilatkozását, saját kérdésüket, válaszukat
ahhoz igazítsák. Használják helyesen a névmásokat, névutókat, jövő idejű igeidőt és igemódokat. Beszédüket személyiségüknek és az aktuális helyzetnek megfelelő természetes gesztussal,
arcjátékkal kísérjék.
Az óvodapedagógus feladata
Hallgassa meg a gyermekek élményeit. Mutasson példát a helyes köszönési és megszólítási
formákra. Szerettesse meg a gyerekekkel a képeskönyveket, meséket, elbeszéléseket. Teremtsen játékhelyzeteket, melyekkel a gyermekek gyakorolják a helyes bemutatkozást és bemutatás
szabályait. Szükség esetén az utazó logopédus útmutatása alapján segítse a gyermekek beszédfejlődését. Ösztönözze a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének kibontakozását. Fordítson kellő figyelmet a gyermekek meghallgatására, kéréseik támogatására. Az
egyházi kifejezések megismertetése a gyermekekkel pl. örökmécses, szent mise, imádság, stb.
Szervezeti forma: kötetlen
Szervezeti keret: egyéni vagy mikrocsoportos

5.5 Munkajellegű tevékenységek
Alapelvei:



A munkajellegű tevékenység során, olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitív hatással vannak a gyermekek közösségi kapcsolatára, saját és mások elismerésére, kötelességeik teljesítésére.
A fokozatosságot figyelembe véve, különböző munkajellegű tevékenységeket biztosítunk,
melyekhez megteremtjük a szükséges feltételeket.

A tevékenységek tartalma
A gyerekek az óvodapedagógus segítségével végezzenek alkalomszerű munkákat, melyek lehetnek esetlegesek, vagy szabályosan ismétlődőek (játékelrakás, teremrendezés) az óvodapedagógus példamutatásával, irányításával gyakoroljanak. Ismerkedjenek meg a növények gondozásával (virágok locsolása). Segítsenek az udvar rendezésében, falevelek, termések összegyűjtésében.
4-5 éves korban, bevezetésre kerül a naposi munka, melyet az önkiszolgáló tevékenység jól
előkészít. Az óvodapedagógus és dajka közösen tervezett munkamenete alapján alakítja ki a
naposi munka sorrendiségét. Egyre önállóbban végezzék a naposi munkát, az esztétikus asztalterítésre törekedve. Az alkalomszerű munkákat önként, egyre kevesebb segítséggel lássák el.
Az élősarok gondozásában (begyűjtés, csere, folyamatos figyelemmel kísérés), legyenek önállóak, a madárvédelem (etetés, etető készítés), váljon igényükké.
Az óvodapedagógus feladata
Minden munkafajtánál mintát adunk az eszközök helyes használatához és az egyes munkafázisok sorrendjének megismeréséhez. A munkajellegű játékos tevékenységek során a cselekvő tapasztalást helyezzük előtérbe. Nagy hangsúlyt fektetünk mindhárom korcsoportnál arra, hogy
saját személyükkel kapcsolatos munkaformákat (önkiszolgálás, testápolás, stb.) megismerjék,
eleinte segítséggel, később önállóan is végezzék. Ügyelünk arra is, hogy a gyermekek által
használt eszközök méreteiknek megfelelőek, számukra elérhető helyen, a csoportokban kialakított szokás szerint legyenek elhelyezve.
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5.6 A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Alapelvei:









Sokoldalú tevékenység közben a gyermekek értelmi képességeinek és teljes személyiségének fejlesztése, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása, felkészítés az iskolai életmódra.
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése.
A gyermekekben a tudás, ismeret bővítése iránti vágy felébresztése.
Tapasztalat és ismeretszerzés folyamatának irányítása, jártasságok, készségek alakítása.
Képszerű szemléletes gondolkodás kialakításának elősegítése.
A gyermekek szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése.
Problémahelyzetek felismerésének, megoldásának elősegítése.
Iskolakezdés előtt folyamatosan és differenciáltan lehetőséget biztosítunk az egyéni fejlődésre, a kisebb csoportokban történő kooperatív, együttműködő tanulásra.

Az óvodapedagógus feladata
Év elején tematikus terveket készítünk minden korcsoportban. A korcsoportonkénti tervek egymásra épülnek, tartalmukban bővülnek.
A környezet megismerésére nevelés témáit a nevelési területek anyagaival összhangban, komplex módon igyekszünk megvalósítani.
Lehetőséget adunk, hogy a tárgyakról, dolgokról minél több érzékszerv segítségével szerezzenek cselekvéses tapasztalatokat. Bővítjük a cselekvéses tanulás formáit. Igyekszünk mindezt
természetes környezetben megvalósítani. Tiszteletben tartjuk az önkéntességet, de figyelemmel
kísérjük azokat a gyermekeket is, akik nem aktív részesei a tevékenységnek. Olyan helyzeteket
teremtünk, ami az addig nem érdeklődő gyermekeket is elvezeti a megismerés élményéhez.
Törekszünk arra, hogy a különböző feladatok megoldása közben a gyermekek egymással is
kapcsolatba kerüljenek. Minden tanulási folyamatot a gyermekek egyéni és a csoport fejlettségi
szintjének megfelelően szervezünk és irányítunk. Lehetőséget adunk a kezdeti irányított megfigyeléseken, tapasztalatszerzéseken túl a hosszabb ideig tartó folyamatos megfigyelésre, felfedezésre. Az utolsó óvodai nevelési évben a tanulás irányítása során minden gyermek személyiségéhez, képességeihez igazodóan, tudatosan választja meg az óvodapedagógus a felfedező
tanulásszervezés formáit. A gyermeki tanulást változatos módszerekkel, hagyományos, korszerű és digitális eszközökkel segíti. A gyermekek kialakulóban lévő szándékos figyelmét változatos eljárásokkal növeljük, értékeljük feladatmegoldásukat és segítjük, hogy tévedéseiket
saját maguk tudják kijavítani. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott,
pozitív értékeléssel segíti a gyermekek személyiségének kibontakoztatását.
A tevékenység megszervezése a nevelési év folyamán
3-4 évesek
4-5 évesek
5-6-7 évesek

október 1 – május 31.
október 1 – május 31.
október 1 – május 31.

Szervezeti formák




Folyamatos:
A gyermekek a számukra legkedvezőbb időpontban kapcsolódhatnak be
a tevékenységekbe.
Irányított: Szervezett időkereten belül a gyermekek egy csoportja irányított tevékenységen
vesz részt, kötelezően.
Kötetlen: A gyermekek, érdeklődésüktől függően kapcsolódhatnak be a tevékenységbe.
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Szervezeti keretek



Csoportos: Minden gyermek részt vesz a tevékenységekben.
Csoportbontás: A gyermekcsoport megosztása életkor szerint vagy létszámtól függően

Munkaformák




Frontális: Központi személyre vagy tárgy(ak)ra figyelve, közösen oldanak meg feladatokat.
Mikrocsoport: Kislétszámú csoport összedolgozva, közösen old meg egy feladatot.
Egyéni: A gyermek önállóan oldja meg az adott feladatot.
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6. Az óvoda hagyományos és egyházi ünnepei
Az óvoda egészére vonatkozó hagyományos ünnepeket, rendezvényeket az éves Eseményterv
alapján szervezzük.
A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok


Közös megemlékezés a gyermekek név- és születésnapjáról csoportonként



Óvodai ünnepélyek, rendezvények
o Veni Sancte tanévnyitó ünnepély
augusztus
o Babazsúr: a leendő óvodások ismerkedése társaikkal és az új környezettel
o Mihály-napi vásár
szeptember
o Idősek világnapja
október 1.
o 1956-os forradalom emléknapja
október 23.
o Védőszentünk Szent Imre napjának megünneplése
november 5.
o Szent Miklós napja
december 6.
o Karácsonyi lelki nap
december
o 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
március 15.
o Húsvéti lelki nap
o Anyák napja: az édesanyákat csoportonként műsorral köszöntik a gyermekek
május
o Gyermeknap
május utolsó hete
o Búcsú az óvodától
június eleje
o Tanévzáró Te Deum
június

Az óvoda kirándulásai



Kirándulás: csoportonként (kis, középső és nagycsoport) Kenderes és a környező településekre gyalog, kerékpárral, lovas kocsival.
Színház, kiállítás látogatások: csoportonként lehetőség szerint Kenderesen és a környező
településeken.

Az óvoda – család közös rendezvényei, tevékenységei


Munkadélutánok: csoportonként
folyamatosan egy-egy ünnephez kapcsolódva szülők, nagyszülők bevonásával
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7. Az óvoda kapcsolatai
7.1 A családdal való kapcsolat
Alapelveink








A nevelésben a család szerepe az elsődleges, az óvoda épít rá és kiegészíti azt.
Az óvodapedagógus felvállalja a kapcsolatkeresésben a kezdeményező szerepet.
A kapcsolat épüljön a tapintatra és mélyüljön el a közös programok együttes tevékenysége
során.
Az óvodapedagógus figyelembe veszi a család szokás- és szabályrendszerét.
Az óvodapedagógus előítélet-mentesen közelít azokhoz a családokhoz is, ahol a gyermeknevelésben hiányosságokat tapasztal.
A szülők tájékoztatása a gyermekek aktuális fejlettségi szintjéről.
A szülők környezettudatos szemléletformálása.

Az együttműködés formái









Napi beszélgetések, információ a gyermek állapotáról,
Családlátogatások,
A család óvodalátogatása (beszoktatás),
Szülői értekezletek,
Nyílt óvodai hét megrendezése,
Fogadó órák,
Közös programok, rendezvények, szervezése szülőkkel,
Segítség nyújtása a keresztény nevelés helyes értelmezésében, hogy az óvodai és a családi
nevelés egymásra épüljön.

7.2 Kapcsolat külső intézményekkel
Plébánia, fenntartó
Folyamatos kapcsolattartás a helyi plébánossal és a fenntartó képviselőivel.
A kapcsolattartás formái:
 nevelési értekezletek,
 szülői értekezletek,
 lelki gyakorlatok vezetése,
 óvoda ünnepei, rendezvényei,
 mise.
Általános iskola
Fontosnak tartjuk az óvodából iskolába történő zavartalan átmenetet, így az óvoda és az iskola
nevelőmunkájának összehangolását, az együttműködést.
A kapcsolat felvétele, az iskola felé nyitás, és a hatékony szakmai együttműködésben a kezdeményező szerep az óvodáé, az óvodapedagógusoké. Az óvoda iskola-előkészítő munkája akkor
eredményes, ha a gyermekek örömmel, bizalommal és érdeklődéssel várják az iskolát. Az óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy a gyermekek pozitív élmények útján megismerkedjenek az
iskolai életmóddal. Az iskolai pedagógusok számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az iskolába készülő gyermekekről készült dokumentációba betekintést nyerjenek.
A kapcsolattartás formái:
 óvodai nyílt hét,
 iskolalátogatás (óvónőknek) iskolai nyílt héten,
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szülői értekezlet a nagycsoportos szülőknek a tanítókkal,
nagycsoportosok látogatása az iskolába.

Könyvtár
A kapcsolattartás formái:
 Könyvkölcsönzés a gyermekekkel,
 Gyermekrajzok kiállítása, rajzverseny,
 Tevékenységvezetés, zenehallgatás, diafilmvetítés a gyermekeknek,
 Mesedélelőtt, mesemondóverseny,
 Kiállítások megtekintése.
Művelődési ház
A kapcsolattartás formái:
 Báb- és színházi előadások látogatása,
 Az óvodai ünnepek, rendezvények lebonyolítása,
 Kiállítások látogatása.
Kenderes Város Önkormányzat
Önkormányzatunk folyamatosan figyelemmel kíséri az óvodában folyó munkát és támogatja
pályázatainkat. Pedagógiai munkánkba az óvodai nyílt héten és rendezvényeinken nyerhetnek
betekintést.
Az óvoda gyermekorvosa, fogorvosa és védőnője
Az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda gyermekorvosa, fogorvosa és
védőnője látja el. Fertőző betegségek esetén a gyermekek vizsgálatát az óvoda orvosa végzi.
Az óvoda fogorvosa elvégzi a gyermekek szűrővizsgálatát évente legalább egyszer. A védőnő
alkalmanként látogatást tesz az óvodában. Rendszeres tisztasági vizsgálatot folytat.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye
A kapcsolat tartalma a logopédiai szűrővizsgálatok elvégzéséből, és a logopédiai fejlesztésre
szorulók szakszolgálati ellátásából áll, melyhez az óvoda a logopédiai fejlesztőszobát biztosítja.
Szaktanácsot kérünk a gyermekek fejlesztéséhez és a beiskolázás zavartalan lebonyolítása érdekében.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság
(Szolnok)
A Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján az átlagtól eltérő, sajátos nevelést igénylő gyermekek fejlesztésére irányuló szakvéleményt kérünk.
Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Kisújszállás)
A Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján az átlagtól eltérő, értelmi fogyatékos gyerekek
elhelyezése érdekében folyamatos szakmai kapcsolattartás.
A helyi családsegítő központ és gyermekjóléti szolgálat
A kapcsolattartás formái:
 Közös megbeszélések, kölcsönös tájékoztatás,
 A gyermekjóléti szolgálat értesítése igazolatlan hiányzás esetén.
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Járási Kormányhivatal
A kapcsolattartás formái:
 Hivatalos ügyek intézése.
Kisebbségi Szervezetek
A kapcsolattartás formái:
 Együttműködési megállapodás alapján.
 Külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszünk
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8. Sajátos feladatok, speciális szolgáltatások
8.1 Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek
Alapelvei:












Elősegíteni a veszélyeztetett, halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek beóvodázását, óvodában tartását.
Elősegíteni, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek elérjék az iskolaérettség szintjét és időben tudják megkezdeni iskolai tanulmányaikat.
A sajátos nevelési igényű gyermekek önmagukhoz képest eljussanak fejlődőképességük optimális fokához és időben a számukra megfelelő fejlesztő intézménybe kerüljenek.
A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülési fokának megfelelő pedagógiai ellátás biztosítása.
Az egyenlő hozzáférés biztosításával az esélyegyenlőtlenségek csökkentése.
Az etnikai programra építve segíteni az etnikai kisebbség szocializációját és személyiségének fejlesztését.
Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek személyiségének kibontakoztatása, szocializációjuk megalapozása, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése.
A gyermeki és szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában.
Biztonságos, egészséges óvodai környezet megteremtése.
A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, hiányzás esetén jogszabályban leírtak
szerint eljárni.
Együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel.

A gyermekvédelmi megbízott feladatai:
 Minden nevelési év elején összegyűjti a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek adatait.
 Segíti az óvónők gyermekvédelmi munkáját (pl. a család helyzetének felméréséhez szempontsor összeállításával).
 Gyermekvédelmi továbbképzéseken részt vesz, az ott hallottakról tájékoztatja kollégáit.
 Munkatervet készít, mely tartalmazza a kapcsolattartás formáit, a feladatokat időrendben
rögzíti.
 Segítséget nyújt a hátrányos helyzetű családoknak a szociális erőforrások felkutatásában,
bemutatja a szociális támogatások rendszerét.
 Segítő szakemberek igénybevételét szorgalmazza, a probléma típusának megfelelően.
Az évente készült gyermekvédelmi kimutatás tartalmazza:







óvodások számát,
ebből a veszélyeztetettek számát,
hátrányos helyzetűek számát,
ebből a halmozottan hátrányos helyzetűek számát,
sajátos nevelési igényű gyermekek számát,
veszélyeztetettség okait.

8.2 Tanulási problémákkal küzdő, magatartászavarok miatt problémás gyermekek,
kivételes képességű gyermekek
Alapelvei:


A gyermekek képességeinek korrekciója.
30





Tehetséggondozás.
A gyermekek képességeinek kibontakoztatása érdeklődésük és tehetségük alapján.
A gyermekek nyelvi, mozgási és értelmi lemaradásának korrekciója, egyéni és mikrocsoportos foglalkozások keretében, speciális szakemberek bevonásával – különös tekintettel az
SNI gyermekekre.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény meghatározása alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a következő csoportokat látja el óvodánk:
- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő
- enyhe értelmi fogyatékos
- enyhébb fokú mozgásszervi fogyatékos
- látássérült (kivétel: vak és aliglátó gyermek)
- hallássérült (kivétel: siket és nagyothalló gyermek)
- beszédfogyatékos
gyermekek nevelését.
Tartalma:










Logopédiai foglalkozás:
Beszédhibák javítása, korrekciója, értelmi fejlesztés.
Kerete:
Heti 2 alkalommal, egyéni és mikrocsoportos foglalkozások.
Szakember: Logopédus, fejlesztőpedagógus.
Gyógypedagógiai foglalkozás:
Keretei:
Heti 2 alkalommal, egyéni fejlesztések.
Szakember: Gyógypedagógus.
Majorett:
Jó ritmusérzékű gyermekek együttmozgása zenére, eszközökkel (bot,
pom-pom, zászló stb.).
Különböző ünnepekre felkészülés műsorszámokkal.
Keretei:
Max. 10-20 fős csoporttal, heti egy alkalommal.
Szakemberek: Óvónők.
Mesekuckó:
A drámajáték eszközeivel mesefeldolgozások, fejlesztő játékok gyakorlása, önkifejezés kibontakoztatása, gátlások oldása.
Keretei:
Heti egy alkalommal, 10 fős csoportokban.
Szakemberek: Óvónő – drámajáték vezető.
Angol:
Játékos ismerkedés az angol nyelv alapjaival.
Keretei:
Heti egy alkalommal, 5-10 fős csoportokban.
Szakember: Óvónő.
Kézműves műhely:
Rajzolás, festés, bábkészítés stb.
Keretei:
Heti egy alkalommal 7-8 fős csoportokban.
Szakember: Óvónő.

8.3 Nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok
Alapelvei:






Az etnikumhoz tartozó gyermekek beilleszkedésének elősegítése.
A különböző területeken tapasztalt elmaradások pótlására való törekvés.
Kultúrájukba való betekintés segítése.
Több odafigyeléssel, egyéni beszélgetésekkel, közösségi játékokban való részvétellel segítjük elő beilleszkedésüket a gyermekcsoportba és az óvodai életbe.
Változatos, színes, hatékony tevékenységekkel, éves felzárkóztatási programmal segítjük
elő értelmi képességeik fejlődését.
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Az etnikum életével, szokásaival foglalkozó kiadványok olvasásával, illetve írók, költők
meséinek, verseinek megismerésével próbálunk kultúrájukba betekintést nyerni.

Az óvodapedagógus feladata:
A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve állítjuk össze „Az etnikai kisebbség felzárkóztatásának programját”. Megvalósítását megértő, elfogadó, türelmes hozzáállásunkkal segítjük. Példaadásunkkal formáljuk önkiszolgálásuk alakulását, szocializációjukat. Egyéni fejlesztéssel, beszélgetésekkel is biztosítjuk értelmi, érzelmi, testi fejlődésüket.
Folyamatos kapcsolatot tartunk a jegyzővel, a járási kormányhivatallal (gyámügyi ügyintézővel) az egészségüggyel (gyermekorvossal, fogorvossal, védőnővel), iskolával (gyermekvédelmi
felelőssel, a leendő első osztályos tanítónőkkel, ill. az iskolába került gyermekek nevelőivel), a
helyi gyermekjóléti szolgálattal. Előzetesen családlátogatásokat végzünk, környezettanulmányokat készítünk. A felvételre jelentkezett hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett
gyermekek helyzetének vizsgálata után probléma estén családsegítő intézkedések kezdeményezünk. Segítjük a beóvodázást, a család egyéni helyzetét figyelemmel kísérjük. Az óvodában a
gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követjük, egyénre szabott fejlesztési tervet készítünk.
Részletes éves program, határidők, felelősök
Június-augusztus


Egyeztetés a beóvodázást segítő és óvodai hiányzást ellenőrző munkacsoporttal az óvodáskorúak névsorával, társintézményekkel, bekerült-e minden gyermek az óvodába.
Családlátogatások – környezettanulmány.
 Tervezett csoportok kialakítása
Határidő:
június 15.
Felelős:
tagintézmény-vezető.
 Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek sorsának figyelemmel kísérése.
Határidő:
folyamatos.
Felelős:
gyermekvédelmi felelős, csoportos óvónők, tagintézmény-vezető.
Augusztus



Csoportok kialakítása, véglegesítése, az adott csoportban dolgozó felnőttek megnevezése
Beóvodázás előkészítése: szülői értekezlet témája: óvodás lesz a gyermekem, jelek, szükséges felszerelések, napirend.
Határidő:
augusztus 30.
Felelős:
tagintézmény-vezető, gyermekvédelmi felelős, csoportos óvónők.
Szeptember








A gyermekek megismerése, egyénisége optimális fejlesztésének megtervezése, azok lefektetése nevelési-oktatási tervekben.
Ismerkedés az óvodával, társaikkal, óvodai dolgozókkal.
Alapvető egészségügyi szokások (WC, mosdó használata, fogmosás, öltözködés) megismerése.
Étkezési szokások alakítása (evőeszközök helyes használata, 2 tányér használata, asztal
rendje, viselkedés, étkezés közben stb.).
Játékszint felmérése, fejlesztése.
Gyermekvédelmi felelős jelentést készít a szeptemberi állapotnak megfelelően.
Óvodára kötelezettek óvodába járásának ellenőrzése, újabb kapcsolat keresése a családdal.
Határidő:
szeptember 30.
Felelős:
tagintézmény-vezető, munkaközösség-vezető, gyermekvédelmi felelős.
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Október





Logopédiai fejlesztés feltételeinek megteremtése.
Egészségügyi szokások kialakításának, színvonalának ellenőrzése.
Egészségügyi és étkezési szokások továbbfejlesztése.
Szintfelmérések (színismeret, számfogalom, rajz-, mozgás-, beszédkészség felmérése, beszédhibák kiszűrése).
 Szükségesnek mutatkozó felszerelések, játékok, taneszközök beszerzése, tevékenységek
szervezése.
Határidő:
október 30.
Felelős:
tagintézmény-vezető, gyermekvédelmi felelős, csoportos óvónők.
November


Fogadó órák, rendkívüli családlátogatások előkészítése, lebonyolítása (különös tekintettel a
problémás gyerekekre).
 Védő- óvó intézkedések egyeztetése az önkormányzat gyámügyi előadójával.
 Kialakult szokások, szabályok színvonalának ellenőrzése.
 Értelmi nevelés színterei, kialakult színvonal ellenőrzése.
 Szókincsbővítés, érzelemvilág alakítása, kifejezőkészség fejlesztése mesével.
 Tevékenységek szervezése. Szabadidőben színismeret fejlesztése, mennyiségfogalom
szintre hozása.
 Játékkal relációk, térirányok (jobb, bal), azonosságok, különbözőségek észrevétele.
 Közösségi magatartás fejlesztése (társaikhoz, felnőttekhez való viszony).
 Helyes ceruzafogás kialakítása, mintázás alapfogásainak elsajátítása (gömbölyítés, stb.)
Határidő:
november 30.
Felelős:
tagintézmény-vezető, gyermekvédelmi felelős, csoportos óvónők.
December












Óvodalátogatás rendszerességének nyomon követése.
Játékszint alakulásának felmérése.
Tevékenységek szervezése:
o alapszínek gyakorlása, színezés technikájának gyakorlása, ceruzafogás rögzítése,
o mennyiségfogalom továbbfejlesztése (6-8),
o személyi adatok gyakorlása (név, lakcím, család tagjai).
Mesével – képzelet fejlesztése, bensőséges „kuckó” hangulat alakítása, szókincsgyarapítás.
Diafilmvetítés.
Játékkal:
o szerepjátékon belül a közösségi magatartás, ill. különböző élethelyzetekben való viselkedés (pl. orvosnál, boltban) alakítása;
o szabályjátékkal a kitartás, önfegyelem egymásra figyelés, győzni, veszteni tudás (kudarctűrő képesség) erősítése.
Közösségi magatartás alakítása (konfliktusok megoldása gyerek-gyerek között), egymás
iránti felelősségérzet.
Helyes ceruzafogás ellenőrzése, folyamatos javítása, festés, gyurmázás alkalmával a kéz
aprólékos mozgásának fejlesztése, eszközök szabályos használatának gyakorlása.
Az ünnepek előkészítése, a családok helyzetének nyomon követése, ha kell segítség szervezése (segély, ruhacsomag akció).
Féléves szülői értekezlet megtartása, melynek egyik kiemelt fontosságú témája a tankötelezettség teljesítésének eltérő eseteire vonatkozó lehetőségek, eljárások ismertetése, a kérelem benyújtásához szükséges információk megadása.
Határidő:
december 30.
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Felelős:
tagintézmény-vezető, csoportvezető óvónő, gyermekvédelmi felelős,
csoportos óvónők.
Január


Az iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése. A nagycsoportos gyermekek egyéni fejlesztésének tervei, a megvalósulás szintje, további teendők megbeszélése.
 Téli szünet utáni beszoktatás, az eddig elsajátított közösségi szabályok felelevenítése, elmélyítése.
 Tevékenységek szervezése:
o alapszínek gyakorlása, színárnyalatok megismerése, felismerése,
o mennyiségfogalom továbbfejlesztése (8-10),
o személyi adatok rögzítése, felelevenítése.
 Mese: emberi kapcsolatok a mesében (pozitív, negatív) önismeretre nevel, s a világ, a környezet megismerését segíti elő. A könyv megbecsülésére, szeretetére nevelés.
 Játék:
o szerepjáték témáihoz minél több tapasztalatot, megfigyelési alkalmat biztosítani (pl.
munkahely-látogatás),
o logikai, memória, puzzle játékkal a rész-egész szabályok észrevetetése, összefüggések
megláttatása,
o barkácsolással a kézügyesség fejlesztése, eszközök használatának gyakorlása (olló, ragasztó stb.).
 A családoknak segítségadás az iskolára készüléshez, a szülők tájékoztatása a gyermek érettségéről.
Határidő:
január 30.
Felelős:
tagintézmény-vezető, gyermekvédelmi felelős, csoportos óvónők.
Február




Kapcsolatkeresés a Pedagógiai szakszolgálattal.
Óvodába nem járóknál védő-óvó intézkedések kezdeményezése.
Tevékenységek szervezése:
o alapszínek, színárnyalatok folyamatos gyakorlása,
o mennyiségfogalom továbbfejlesztése (10-12),
o sorbarendezés gyakorlása,
o tájékozódás a térben és a síkban,
o személyi adatok, a család fogalma, testünk.
 Mese: kedvenc mese dramatizálása, bábozása, s ezzel beszédkészség, szereplési vágy, kifejezőkészség fejlesztése.
 Játék: téri tájékozódó képesség fejlesztése
o társasjátékok megismertetése, szabályok megismerése, elfogadása, betartása
(önuralom, pozitív érzelmi viszonyulás),
o puzzle, memória játékok továbbgyakorlása,
o tépés, nyírás, ragasztás, gyurmázáshoz eszközök biztosítása.
Határidő:
február 28.
Felelős:
tagintézmény-vezető, gyermekvédelmi felelős, csoportos óvónők.
Március





Óvodai szakvélemények elkészítése, ezek közlése a szülővel, iskolával.
Délelőtti, délutáni munka összhangjának ellenőrzése, teendők megbeszélése.
A felzárkóztatás, tehetséggondozás eredményei, hiányosságok, további teendők.
Tevékenységek szervezése:
o képalakítás festéssel, rajzzal (nyírás, tépés, ragasztás gyakorlása),
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o számlálás, sorszámlálás gyakorlása (több, kevesebb, ugyanannyi),
o évszakok jellemzői, állatokról tanultak gyakorlása,
o egyenletes lüktetés, ritmus tapsolása.
 Mese: tanult versek gyakorlása, önálló verselésre ösztönzés bábbal, meseszereplőkkel stb.
 Játék:
o szabályjátékok gyakorlása,
o találós kérdések,
o társasjátékok, puzzle, konstruáló játékok fejlesztése.
Határidő:
március 30.
Felelős:
csoportos óvónők.
Április



Iskolai beíratások előkészítése.
Tevékenységek szervezése:
o hozzáadás, elvevés, ugyanannyivá tétel játékosan,
o mintázás, rajz, festés, nyírás stb. gyakorlása, a fantázia fejlesztése,
o közlekedésről tanultak felidézése, gyakorlása játékosan,
o dallamkitalálás, dallam visszaéneklés, ritmus visszatapsolása.
 Játék:
o dramatizálás, bábozás,
o társasjátékok, memóriajátékok, konstruáló játékok fejlesztése,
o udvari játékoknál: egyensúlyérzék fejlesztése, összetett mozgás fejlesztése, labdakezelés gyakorlása.
 Mese: diafilmvetítés, videó nézés.
Határidő:
április 30.
Felelős:
tagintézmény-vezető, csoportos óvónők.
Május








Az óvodai előjegyzés előkészítése.
Információk gyűjtése óvodáskorú hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint,
veszélyeztetett gyermekekről.
Az etnikai népesség gyermekeinek helyzete az intézményben, eredmények, hiányosságok
megbeszélése. További tervekhez ötletek gyűjtése.
Tevékenységek szervezése:
külső világ tevékeny megismerése változatos formában
o tér- és formaérzék fejlesztése játékosan,
o zene- tánclépések összekapcsolása, ritmusérzék fejlesztése,
o ismerkedés az iskolával, iskolalátogatás.
Játék: Szabadtéri szabályjátékok, ill. mozgásos játékok gyakorlása
o rajzolás és mintázás technikáinak gyakorlása; tépés, nyírás, ragasztás,
o puzzle, memóriajáték, stb.
Mese: Iskolára előkészítés a mese varázsával.
Határidő:
május 31.
Felelős:
tagintézmény-vezető, csoportos óvónők.
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8.4 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése
Alapelvei:
Nevelési gyakorlatunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, azon gyermeki jog érvényesítésével, hogy minden gyermeknek biztosítani kell a neki megfelelő gondoskodást, nevelést, ami igazodik egyéni szükségleteihez szocio-, és szubkulturális hátteréhez,
életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermeket elfogadás, befogadás, tisztelet, szeretet,
megbecsülés és bizalom övezze. Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel, pedagógiai gyakorlatunkkal biztosítjuk az esélyegyenlőséget, a hozott hátrányok kompenzálását.
Szervezési feladatok
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása, az igazolatlan
hiányzások minimalizálása.
Az óvoda nyitva tartása alkalmazkodik a szülők munkába járásához.
A nevelőtestület együttműködése
Törekszünk együttműködő partneri kapcsolat kiépítésére – a szülői házzal, a gyermekjóléti és
családsegítő szolgálattal, a védőnői szolgálattal, szakmai és szakszolgálatokkal, általános iskolával, a kisebbségi önkormányzattal – annak érdekében, hogy az együttműködés, szakmaközi
kapcsolat segítse az integrációt, integrált nevelést. Az együttműködés formáit, szintereit együttműködési megállapodásokban rögzítjük.
A pedagógiai munka kiemelt területei
A gyermekek óvodába lépésekor részletes anamnézis felvétele, komplex állapotfelmérés történik. Az óvodai élet minden területén kiemelt figyelmet fordítunk a kommunikációs nevelésre,
az érzelmi nevelésre, szocializációra. Kiemelt jelentőségű az egészséges életmódra nevelés, a
társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése.

36

9. Az ellenőrzés, értékelés rendszere
Minden ellenőrzést értékelés követ, s minden értékelés ellenőrzésre épül, vagyis e két mozzanat
elválaszthatatlan.

9.1 Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése és értékelése
A pedagógiai munka belső ellenőrzése
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése.
Az ellenőrzési tervet a tagintézmény-vezető készíti el, melyet az óvoda nevelőtestülete véleményez. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a tagintézmény-vezető, a szakmai munkaközösség és a szülői közösség.
Az intézményvezető és a tagintézmény-vezető az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzését
a nevelési év során az ellenőrzési terv alapján végzi. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe
bevonhatják a szakmai munkaközösség vezetőjét. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra észrevételt tehet.
A nevelési év, záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.
Az óvodai csoportok ellenőrzési és értékelési rendszere
Fontosnak tartjuk a gyermekek folyamatos megfigyelését kiscsoporttól nagycsoportig, mert nevelni csak akkor tudunk, ha megismerjük és megértjük a gyermeket, akit alakítani, formálni
akarunk.
Minden gyermekről egyéni fejlődési lapot vezetünk, melyben az alábbi szempontok
szerint rögzítjük a gyerekek fejlődését:
Szociális fejlettség:
 kapcsolatteremtés a felnőttel, társakkal,
 beilleszkedése a tevékenységbe,
 feladatmegoldás, feladattartás,
 a gyermek érzelmi élete,
 önállóság,
 feladatvégzés,
 munkatempó,
 válasz a tevékenységek akadályozására.
Nyelvi fejlettség mutatói:
 szókincs,
 beszédhiba,
 beszédtempó,
 képolvasás,
 szövegmondás.
Értelmi fejlettség:
 időbeli relációk felismerésének mutatói,
 a figyelem jellemzői.
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Téri tájékozódás:
 téri tájékozódás (fent, lent stb.).
Térbeli mozgás:
 mozgás a térben (jobb, bal stb.).
Mozgásfejlődés:
 testséma,
 finommotoros koordináció fejlettsége, (emberábrázolás, dimenzió, érintkezés) (Lásd: II. sz.
melléklet).
A fejlesztés természetes közegben, játék közben történik, csak egyes esetekben emeljük ki a
gyermeket rövid időre a csoportból (részképesség pótlás, gyógypedagógiai fejlesztés). Szükség
esetén kérjük a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét. Problémás esetben az ő tanácsaik alapján
folytatjuk a fejlesztést.
A pedagógiai munka dokumentálásának rendszere
A pedagógiai munka tervezése, elemzése, a gyermekek egyéni megfigyelése folyamatos írásbeliséget kíván:
 működési terv,
 eseményterv,
 vezetői ellenőrzési terv,
 gyógypedagógiai fejlesztő napló vezetése,
 csoportok tervezőmunkája:
o éves nevelési terv,
o éves tevékenységi terv,
o csoportnapló vezetése,
o mulasztási napló vezetése,
o étkezők nyilvántartása,
o megfigyelési lap vezetése,
o év végi értékelés.
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10.

Az óvodába és az iskolába lépés feltételei

10.1 Az óvodába lépés feltételei
A beíratáshoz szükséges feltételek
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő
- tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt
kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.” (Nkt. 8 §. (2) )
A beíratáshoz szükséges adminisztratív, formai feltételek
Az óvodai beíratás minden évben a fenntartó által meghirdetett időpontban történik, melyet a
helyi újságban, illetve az óvoda hirdetőtábláján is közzéteszünk. Az óvodánkba felvételt nyerhet az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2,5
éves), feltéve, ha a településünkön lakhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített és a férőhely engedi.
Beiratkozáshoz kérjük a szülőket, hogy gyermekükkel együtt jelenjenek meg. Hozzák magukkal gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, oltási lapját, TAJ kártyáját, lakcímkártyáját és
az egyik szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját.
Az óvodába lépéskor fontos és elengedhetetlen követelmények:
 védőoltások,
 szobatisztaság,
 minimum beszéd.
Óvodai felvételek elbírálásánál a tagintézmény-vezető partnerei:
 gyermekvédelmi felelős,
 gyermekorvos, védőnő,
 gyámügyi ügyintéző.
A döntésekkor figyelembe vesszük az egyes gyermekek szociális helyzetét, körülményeit.
Nagy figyelmet fordítunk a veszélyeztetett, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek beóvodázására. Amennyiben a szülő nem ért egyet az óvoda döntésével, úgy fellebbezéssel élhet az önkormányzat jegyzőjénél.

10.2 A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési
évben
 igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, a tagintézmény-vezető értesíti a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot
(A gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával intézkedési tervet készít a mulasztás okának feltárására, megszüntetésére.);
 az igazolatlan mulasztása eléri a tizenegy nevelési napot, a tagintézmény-vezető a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot;
 igazolatlan mulasztása eléri a húsz nevelési napot, a tagintézmény-vezető haladéktalanul
értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot
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az öt napot meghaladó távolmaradás eljárásrendjét az óvoda házirendje szabályozza.

10.3 Az iskolába lépés feltételei
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
Az iskolaérettségnek az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai
vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres
iskolai munkához. „A gyermek várhatóan 6. életéve környékén belép a lassú átmenetnek abba
az állapotába, amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá érik”.
Az óvoda maximális lehetőséget biztosít arra, hogy a rugalmas beiskolázás keretein belül a
gyermekek fejlettségüknek és életkoruknak megfelelően vegyenek részt az óvodai nevelésben.
Az óvodai nevelés akkor éri el célját, ha a gyermekek az iskolai életet minél zökkenő mentesebben szokják meg, és a követelményeknek személyiségük zavara nélkül képesek eleget tenni.
 Testileg egészségesen fejlődő gyermek eljut az első alakváltozáshoz. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezett, harmonikus. Erősen fejlődik a mozgáskoordináció
és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan
irányítani képes.
 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A 6 év körüli kisgyermek vágyik az iskolába. A tanuláshoz szükséges képességei
folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. A téri észlelés fejlettségnek, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli
mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának különös jelentősége van.
Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és
felidézés, megnő a megőrzés időtartama. Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos
figyelem, fokozatosan növekszik tartalma, terjedelme. Kialakulóban van az elemi fogalmi
gondolkodás.
Érthetően, folyamatosan beszél, kommunikál, érzelmeit érthető formában, megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni. Minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat, végig tudja hallgatni
és megérti mások beszédét.
Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről: tudja nevét, lakcímét, szülei
nevét, foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos
közlekedés alapvető szabályait, ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat. Ismeri az időjárás összefüggéseit, az alapvető viselkedési szabályokat, amelyek a környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. Elemi mennyiségi ismeretei
vannak.
 Az óvodáskor végére szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan érett gyermek
készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes az együttműködésre.
 Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, az akarat és önfegyelem megfelelő szintje jellemzi.
 Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok
egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Ezt a tevékenységet kitartásának, önfegyelmének, munkatempójának, önállóságának alakulása biztosítja.
A tankötelezettségi korhatár figyelembevétele mellett a beiskolázás lehet rugalmas, hiszen lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre, az Oktatási Hivatal felé benyújtott szülői kérelem alapján.
A tankötelezettség megkezdésének feltétele:
„Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy
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gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.”
A gyermek 6 éves kora előtt szülői értekezlet keretén belül tájékoztatjuk a tanköteles gyermekek szüleit a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos követelményekről, a megváltozott
eljárásrendről, az ehhez kapcsolódó szülői teendőkről, lehetőségekről
Az óvoda feladatai a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban:


az óvodapedagógus a gyermek fejlődését követi és rögzíti (gyermekfejlődését nyomon
követő dokumentációk, egyéni fejlesztési terv), melyről a szülőket tájékoztatja
 amennyiben a gyermek nem érte el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt jelzi a
szülőknek/gondviselőnek, időben tájékoztatást nyújt a tankötelezettség teljesítésének eltérő
eseteire vonatkozó lehetőségekről, az eljárás menetéről, a kérelem benyújtásához szükséges
információkról, dokumentumokról
 amennyiben szükséges, a tagintézmény-vezető, az óvodapedagógus segíti a szülőt a megfelelő nyomtatványok elérésében, kitöltésében, a szülő kérésére az óvoda biztosítja az óvodapedagógusi szakvéleményt, egyéni fejlesztési tervek feljegyzéseit
 az óvoda befogadja és differenciált egyéni fejlesztésben részesíti, az iskolába lépéshez szükséges fejlettséghez segíti azokat a gyermekeket, akiket további egy évig óvodai nevelésben
való részvételre javasoltak
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12.

Mellékletek

12.1 I. számú melléklet

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció
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5-6 éves

4-5 éves

3-4 éves

44

Változó magatartású

Erőszakos

Nyugtalan

Feladatmegoldás, feladattartás

Kiegyensúlyozott

Kapkodó, szétszórt

Elmélyült, kitartó

Önállóan teljesíti

Irányítással, segítséggel elvégzi

Részben teljesíti

Érti, de nem teljesíti

Beilleszkedése a tevékenységbe

Teljesíti
Nem érti

Együttműködő
Kezdeményező
Irányító
Megérti
Elfogadja

Alkalmazkodó

Bekapcsolódó

Társakhoz sodródó

tevékenyke-

Gyermek

Elutasító
Magányosan
dők

Visszahúzódó

Felnőtt

Elfogadó

Elutasító
Kezdeményező

Elfogadó
Visszahúzódó

Kezdeményező

SZOCIÁLIS FEJLETTSÉG

Név: …………………………...
Érzelmi élete

Kapcsolat teremtése felnőttel, társakkal

5-6 éves

4-5 éves

3-4 éves
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Egyéb

Szétszórt figyelmetlen

Könnyen elterelhető

Csak a játék köte le

Időbeli relációk felismerésének mutatói

Rövid ideig figyel

Összpontosításra képes

Ok-okozati viszony

Szövegmondás

Időrendiség

Lényeges mozzanatokat viszszaad
Teljes, pontos

Képolvasás

Hiányos

Nem képes visszaadni

Összefüggéseket felismer

Egyszerű cselekvést megnevez

Beszédtempó

Felsorol

Lassú

Gyors

Beszéd
hiba

Akadozó

Folyamatos

Szókincs

Milyen

Szegényes, hiányos

Átlagos

Gazdag, árnyaltan kifejező

NYELVI FEJLETTSÉG MUTATÓI
ÉRTELMI FEJLETTSÉG

A figyelem jellemzői

TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS, TÉRBELI MOZGÁS

TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS

Lent

Alatt

Fölött

Föl

Le

Előre Hátra Mellett

5-6 éves

4-5 éves

3-4 éves

Alá Fent

MOZGÁS A TÉRBEN

46

Között

KíJobb
vánságra
irányt
tud
változtatni

Bal

Jobbra Balra Túl

Közé

47

5-6 éves

4-5 éves

3-4 éves

48

Regresszióval

Személyek elleni
agresszióval

Feladja

Indulatkitöréssel
válaszol

Munkatempó

Kivárásra képes

Nehezen áll át más
tevékenységre

Könnyen vált át
más tevékenységre

Feladatvégzés

Lassú, nehézkes

Átlagos

Gyors, dinamikus

Kapkodó, kitartásra
nem képes

Kitartó a tevékenységben

A feladat nem köti
le

Önállóság

Tevékenységei elmélyültek

Motiváltság hiánya
jellemzi, erőtlen

Motivált, jó megoldásra törekvő

Állandó személyi
igényel
kontaktust igényel

Időnként személyi
kontaktust igényel

Személyi kontaktus
nélkül is teljesít

A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSÉGE
Válasz a tevékenységek akadályozására

5-6 éves

4-5 éves

3-4 éves

49

Csípő

Derék

Váll

Lábujjaksarok

Lábfej

Boka

Csukló

Könyök

Áll

Homlok

Térd

Comb

Kar

Arc

Mell

Láb

Ujjak

Kéz

Fül

Szám

Orr

Szem

Fej

TESTRÉSZEK ISMERETE

A GYERMEK FINOMMOTORIKUS KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE
3-4 éves
Év
Év
eleje
vége

Részletek
feltüntetése

Arányok
Dimenzió
Érintkezés

Kusza firka
Van feje
Van lába
Van karja
Van törzse
Van nyaka
A fej részletei: haj, fül
Az arc részletei: szem, orr, száj
Ruha, ruha részletei
Kéz részletei
Láb részletei
Fej, kar, láb, törzs aránya helytelen
Fej, kar, láb, törzs aránya helyes
A végtagok kétdimenziósak
Több szempontú profil
A négy végtag összefügg a törzzsel
A nyak vonala átmegy a fej, törzs vonalába
A törzs vonala átmegy a láb vonalába

Megjegyzés
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4-5 éves
Év
Év
eleje
vége

5-6 éves
Év
Év
eleje
vége

Év
eleje

Év
vége

Egyéni beszoktatási terv
Csoport neve:

…………………………………………………………………………

Gyermek neve:

…………………………………………………………………………

Anyja neve:

…………………………………………………………………………

Születési dátuma:

…………………………………………………………………………

Lakcím:

…………………………………………………………………………

Honnan érkezett?

…………………………………………………………………………

Részt vett-e/ vettek-e a szülők tájékoztató szülői értekezleten?

………………………….

Családlátogatás tapasztalatai:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Óvodába lépés tapasztalatai I.
Megfigyelés intervalluma:

…………………………………………………………………

A gyermek kapcsolatteremtése az óvónőkkel, dajkákkal:

………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A gyermek kapcsolatteremtése társaival:

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Érzelmi életének jellemzői a beszoktatás idején:

…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Hogyan alkalmazkodott az óvoda szokás-szabályrendszeréhez:

…………………………..

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dátum: .............................................................
......................................................

................................................

szülő/k aláírása

óvodapedagógus aláírása
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Óvodába lépés tapasztalatai II.
Megfigyelés intervalluma:

…………………………………………………………………

A gyermek kapcsolatteremtése az óvónőkkel, dajkákkal:

………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A gyermek kapcsolatteremtése társaival:

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Érzelmi életének jellemzői a beszoktatás idején:

………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Hogyan alkalmazkodott az óvoda szokás-szabályrendszeréhez:

…………………………..

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dátum: .............................................................
......................................................

................................................

szülő/k aláírása

óvodapedagógus aláírása
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Személyiséglap
A gyermek

vezetékneve:

…………………………………………

keresztneve:

…………………………………………

születési helye:

…………………………………………

ideje (év, hó, nap):

…………………………………………

A családra vonatkozó adatok:
Kikből áll a család?
Apa vezeték- és keresztneve: ……………………………………születési éve: ………………
foglalkozása: …………………… iskolai végzettsége: ………………………………………..
Anya leánykori neve: …………………………………………… születési éve: ……………...
foglalkozása: …………………… iskolai végzettsége: ………………………………………..
Együtt élnek-e a szülők, ha nem, milyen kapcsolatban állnak a gyermekkel?
(Szülők, nevelőszülők) …………………………………………………………………………
testvérek neve

életkora

foglalkozása

………………………….

………………………

…………………………

………………………….

………………………

…………………………

………………………….

………………………

…………………………

………………………….

………………………

…………………………

Testvérei egészségesek-e?

…………………………………………………………………...

Milyen kapcsolata van a családnak, a gyermeknek a nagyszülőkkel? ........................................
Ha a gyermek nem a szüleivel lakik együtt, ki neveli? ...............................................................
Oka? .............................................................................................................................................
Mióta? ..........................................................................................................................................
Lakáskörülmények (tulajdonjog, szobaszám, m2 komfortja, lakók száma) …………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Kivel osztja meg a szobáját? .......................................................................................................
Van-e a gyermeknek olyan önálló helye (szoba, szobasarok, asztal), ahol zavartalanul tevékenykedhet? .................................................................................................................................
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A gyermek korai fejlődésére vonatkozó adatok
1. A terhességgel kapcsolatosan:
a) az anya hányadik terhessége volt? .........................................................................................
b) az anya egészségi állapota a terhesség alatt: ……………………………………………….
c) szedett-e az anya gyógyszert? ............... mit?.........................................................................
2. A szülésről:
a) hányadik szülés? .....................................
b) időre, vagy korábban született a gyermek? ......................................
a szülés lefolyása:
sima, könnyű, nehéz, fogós
azonnal felsírt-e? .....................................
kellett-e élesztgetni? .....................................
mennyi ideig volt sárga? .....................................
kellett-e kék fénnyel kezelni? .....................................
kellett-e vércserét alkalmazni a gyermeknél? .....................................
oxigént kapott-e? .....................................
az újszülött súlya .................................... hossza .....................................
3. Csecsemőkori fejlődés jellemzői (0-1 éves korig)
a) szopott-e? ..................................... meddig? .....................................
Mikortól kapott az anyatej mellé kiegészítő táplálékot, és mit? ...............................................
Altatási szokások
Jó alvó volt-e .....................................
Ha nem, ringatták, simogatták-e .....................................
Sokat sírt vagy keveset? .....................................
b) milyen betegségei voltak az első évben? ..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Volt-e magas láza? .....................................
Került-e kórházi kezelésre sor? .....................................
Milyen fertőző gyermekbetegségeken esett át? .........................................................................
c) betegség alatt ki gondozta? .....................................
d) érte-e valamilyen baleset, sérülés? ..................................... mikor? .....................................
Milyen kezelést kapott? ............................................................................................................
4.) Fejlődési jellemzői:
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a) Mozgásfejlődésével kapcsolatban volt-e bármilyen problémája?...........................................
…………………………………………………………………………………………………..
Hasra fordulás ideje: ..........................................................
Mikor kezdett mászni? ..........................................................
Mikor állt fel önállóan? ..........................................................
Mikor kezdett önállóan járni? ..........................................................
b) Beszéd
Első értelmes szava: ..........................................................
Mikor kezdett mondatokban beszélni? ..........................................................
Volt-e, van-e beszédhibája? ..........................................................
c) Kezesség
Jobb kezét vagy bal kezét használja gyakrabban? ..........................................................
Bal kéz használata esetén történt-e kísérlet az átállításra? ..........................................................
Egészséges-e általában? ..........................................................
Fáradékony-e általában? ..........................................................
Mennyit alszik naponta? (ebéd után + éjszaka) ..........................................................
Alvása nyugodt vagy nyugtalan? ..........................................................
A gyermek étkezésével kapcsolatos közlendők (jó evő-e, mit szeret, mit nem) ……………...
…………………………………………………………………………………………………
Allergiás-e ételre, italra? ...........................................................................................................
A szülő elvárásai az óvodával szemben: ………………………………………………………
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12.2 II. számú melléklet
A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
1. Játékok, játékeszközök
a) Udvari eszközök: udvari fa játékok szabványosság szerinti javítása, folyamatos ellenőrzése, bővítése
b) Csoportszobai eszközök: különféle játékformák (építő, konstruáló, szerepjáték, bábjáték és dramatikus játék, szabályjáték, népi játékok – barkácsolás) eszközeinek gyermekcsoportonkénti
folyamatos bővítése
pl:.
 Építőkockák, barkácskészletek, szerelőjátékok
 Társasjátékok
 Babaszobai-, babakonyhai-, boltos játékok, babák
 Közlekedési játékok
 Homokasztal, homokozó eszközök, vizezős játékok
2. Külső világ tevékeny megismerése
a) Környezet megismerésére nevelés: a természeti - emberi - tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök, anyagok gyermekcsoportonkénti folyamatos bővítése
pl.:
 Élő és élettelen környezet megismerését,
 Színek felismerését,
 Tapintás észlelését,
 Cd-n hallható hangok, zörejek felismerését,
 Állatok megismerését,
 Finommotorikát (öltözködés, cipőfűzés, gombolás, csatolás) fejlesztő játékok
 Évszakok-, időjárás-, öltözködés játékok
 Testséma fejlesztés, testrészek megismerése játékok
 Ismerkedés az állatokkal, növényekkel játékok
 Sorrendiség érzékeltetése, az ember fejlődése játékok
 Érzelmek felismerése játékok
 Egészségnevelés, környezetvédelem,
 Foglalkozások felismertetése játékok
 Közlekedési táblák
 Gyermekjárművek
b) Matematikai gondolkodás fejlesztése: a környező valóság formai, mennyiségi és kiterjedésbeli
összefüggéseinek megismerését segítő eszközök, anyagok gyermekcsoportonkénti folyamatos
fejlesztése
pl.:
 Matematikai fejlesztés eszközei
 Alaklátás és formaállandóság fejlesztő játékok
 Logikai, ügyességi játékok
 Soralkotás, halmazalkotás, szimmetria fejlesztésére szolgáló játékok
 Szám – számkép és mennyiségfogalom fejlesztő játékok
 Súly, látás, hallás észlelést fejlesztő játékok
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 Geometriai testek és síkidomok
 Térbeli kirakójátékok
c) Vizuális nevelés: ábrázoló tevékenységet fejlesztő (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka) anyagok, eszközök gyermekcsoportonkénti folyamatos pótlása
pl.:
 Kézügyességet fejlesztő játékok
 Szem – kéz koordinációt fejlesztő játékok
 Gyöngykészletek, zsenilia fonalak
 Hagyományos és speciális papírok
 Fűzés, varrás, dekorálás eszközei
 Gyurmázás eszközei
 Festékek (hagyományos és speciális)
 Ragasztók, ecsetek és rajzeszközök
d) Zenei nevelés: az ének, zene, énekes – dalos játékok eszközeinek gyermekcsoportonkénti folyamatos bővítése
pl.:
 Hangszerek (csörgők, dobok, kasztanyetta stb.)
 Óvodai ritmuskészlet
e) Mozgás: a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök folyamatos
pótlása
pl.:
 Egyensúlyozó rendszert fejlesztő játékok (ugrálók, lépegetők)
 Testzónák kialakítását fejlesztő eszközök (testséma fejlesztés)
 Rudak, karikák, téglák stb.
 Labdák
 Ügyességi játékok
f) Mese – vers, anyanyelvi nevelés: az anyanyelv és a kommunikációs képességek fejlesztésének,
valamint a bábozás és dramatikus játékok eszközeinek bővítése gyermekcsoportonként folyamatosan
pl.:
 Beszédfejlesztő játékok ( - összeillő fogalmak megismerése
- ellentétes fogalmak megismerése
- térbeli viszonyok, térirányok
- helyhatározók)
 Szókincsfejlesztő játékok (szókapcsolat, mondatalkotás, szócsaládok)
 Ujjbábok, kesztyűbábok, óriásbábok, fejmaszkok, bábtartó
 Szerepjátékok ruhái
3. Munkajellegű tevékenységek
A naposi munka, alkalomszerű munkák, óvoda udvar gondozása, élősarok gondozása, madárvédelem stb. tevékenységei eszközeinek gyermekcsoportonkénti bővítése.
pl.:
 Kerti gyermekszerszámok
 Madáretető, élelem
 Naposi munka kellékei
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4. Tanulás
Az értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a
kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök gyermekcsoportonkénti folyamatos fejlesztése.
pl.:
 Alaklátást és formaállandóságot fejlesztő játékok
 Analízis – szintézist fejlesztő játékok
 Memóriajátékok
 Érzékelést fejlesztő eszközök
 Íráselőkészítő játékok (fából, fűzőcske stb.)
 Audiovizuális eszközök
5. Sajátosságok, specialitások
(logopédiai-, gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, gyógytorna)
Egyéni fejlesztést szolgáló speciális fejlesztések folyamatos beszerzése a korrekciónak megfelelően.
pl.:
 Preventív, terápiás fejlesztő eszközök
 PC konfiguráció, notebook, projektor, fejlesztő programok
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Iskolánk küldetésnyilatkozata
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit
nem tud, és nagyobb jótétemény sem.”
(Móricz Zsigmond)
Az iskola története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet
fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza
iránti szeretet felébresztésére. Tanulóink olyan emberekké váljanak, akik tudnak keresztényként úgy élni, hogy hasznára váljanak embertársaiknak.
Alapfeladatunk a városunkban élő tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános
iskola működik.
A városunkban élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben
eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül
megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az
életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször
változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja:
emberséget, tudást és hitet adni a felcseperedő kenderesi gyerekeknek.
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1 Az iskola nevelési programja
1.1

A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
1.1.1 Oktató-nevelő munkánk alapelvei
Társadalmunkban, amelyet a kulturális pluralizmus jellemez, az Egyház nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy biztosítsa a keresztény gondolkodás jelenlétét. Az Egyháznak így sajátos
feladata a nevelés, „…mert el kell ismernie, hogy nevelésre képes közösség, legfőképpen pedig
azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek, a hívők számára fel kell
mutatnia Krisztus életét és állandó szorgoskodással segítenie kell őket, hogy ennek az életnek
teljességére eljussanak.”
Oktató-nevelő munkánk során a személyiségfejlesztés érdekében az alábbi alapelveket tartjuk
szem előtt:
 Iskolánkban a nevelés és oktatás szoros egységben áll annak érdekében, hogy a fiatalokat a
szabadság felelős használatára nevelje, hogy érzékük legyen a transzcendencia és az igazi
értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a
középszerűségen és egyre jobban elkötelezzék magukat Isten és az emberek szolgálatára.
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.
 A tanulókat az intézménynek fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és önművelésre.
Ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk
mindazon ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását
és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy
fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat.
 Az intézményben minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokulturális hátrányainak leküzdésére. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára van szükség.
 A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük kibontakoztatására.
 Az emberi szuverenitás magába foglalja a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás
képességét. Ehhez fejlett kommunikációs képességre és viselkedéskultúrára van szükség.
Ez mind a társadalmi beilleszkedésnek, mind az egyén boldogulásának egyik alapvető feltétele.
 A megfelelő továbbtanulási irány reális önismeret kialakítását feltételezi.
 A harmonikus személyiségfejlődés a testi és lelki egészséget egyaránt magába foglalja.
 Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét.
1.1.2 Oktató-nevelő munkánk pedagógiai értékei
Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg,
törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az európai
klasszikus értékrend alapján.
Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, kiváltképpen a tanulók,
pedagógusok, a gyerekek szülei.
Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. században jogosan elvárhatónak.
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A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az
alábbi értékekkel kapcsolatban:
 keresztény világszemlélet,
 nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrendünk,
 az emberiség közös keresztény értékei,
 a demokrácia értékei,
 európai, humán, illetve transzcendentális értékek.
A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartásának alakítását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások leépítésére.
A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be az evangéliumi elvek, a jó szokások, példaképek, eszményképek és meggyőződések.
1.1.3 Oktató-nevelő munkánk céljai
Pedagógiai tevékenységünk 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.
Ennek érdekében célunk:
 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása.
 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.
 A tehetség kibontakoztatása érdekében az önbizalom, a versenyszellem kialakítása, amely
azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képességet.
 A nyolcadik osztály elvégzése után minden tanuló továbbtanuljon.
 Olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket,
hogy a gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi
és érzelmi fejlődéshez.
 A szülőkkel olyan szemléletben működjünk együtt, hogy az iskola és a szülő egyaránt
érezze: közösek a céljaink és érdekeink.
1.1.4 Az oktatás-nevelés feladata, hogy








az intézményben együtt élők, dolgozók kapcsolata az egymás tiszteletén, megbecsülésén és
az önzetlen keresztényi szereteten alapuljon;
a nevelő, oktató munkát a gyermek tisztelete, szeretete, érzelmi viszonya jellemezze;
az egymással szembeni tolerancia jegyében az iskola elfogadja a másságot, az egyéniséget,
az adottságbeli különbözőséget;
kiépüljön felelősségtudatuk, amely együtt jár a követeléssel;
a követelés személyre szabott és fejlesztő legyen;
az iskola tartsa tiszteletben az egyén és a közösség szabadságát;
a tanulás szervezési eljárásaiban törekedjen
- a katekézis és a tantárgyak megfelelő színvonalú oktatására,
- a humán és reál műveltségi területek, valamint a tárgyi tudás és a kommunikációs készségek egyensúlyára,
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- a gyerekek aktív foglalkoztatására,
- gyerekek hazaszeretetének, magyarságtudatának erősítésére;
a sokszínű tevékenységével biztosítson lehetőséget a tehetségekkel és a tanulásban lemaradókkal történő együttes foglalkozásra;
a testi, lelki egészséges életmódra nevelést kiemelten kezelje, hangsúlyozza a környezeti
nevelés fontosságát;
iskolánk tanulóitól elvárjuk a keresztényi értékek és normák elfogadását.

1.1.5 Elvárások a nevelők célmegvalósításához
A keresztény pedagóguskép
„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.)
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 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 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, 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.

64







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.

A pedagógiai munka színvonalának emelését a következő tényezőkön keresztül valósíthatjuk
meg:
 szilárd, biztos ismeretek nyújtása a tanulóknak,
 a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása,
 az önálló ismeretszerzési igényének kialakítása,
 hatékony tanulási módszerek elsajátítása,
 a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása,
 a műveltségbeli különbségek kiegyenlítése.
1.1.6 Az oktató-nevelő munka pedagógiai eszközei
A felsorolt értékek elsajátítását szolgáló eszközeink a nevelési program különböző fejezeteiben
később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e
tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.
1.1.7 Az oktató-nevelő munka pedagógiai eljárásai
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink a szokások kialakítására, magatartási modellek közvetítésére, tudatosítására két nagy csoportra oszthatóak:
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Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra (segítségadás, gyakoroltatás, ösztönzés, példamutatás, magyarázat, beszélgetés stb.).
Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül (tanulói közösségi tevékenységek megszervezése, hagyományok kialakítása, követendő egyéni és csoportos minták kiemelése stb.).

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

1.2

A mai magyar társadalom nagyon sokféle. Így a gyermekek is sokféle hatásnak vannak kitéve.
Egy-egy iskola tanulóifjúsága különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból
gyűlik egybe. Éppen ezért egységes erkölcsi elvárások nehezen adhatók meg feléjük.
Alapvető, hogy elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre és felelős tudásra irányuló tevékenységét, és ezt tudatosan ne akadályozzák. Tartsák be az emberi kapcsolatok szabályait, ellenálljanak a fogyasztói társadalom csábításainak, észre vegyék a média által reklámozott tárgyak, célok silányságát. Ehhez segíthetjük hozzá a fiatalt, ha megismertetjük vele az körülötte
lévő értékeket, megszerettetjük vele a természetet, értékes irodalmat, műalkotást, zeneművet
adunk a kezébe.
Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ világossága.”
(Mt. 5,14)
Összefoglalva az elvárások a következők:








belső igény a szentre, a szépre, a jóra, és az igazra,
részvétel a vallásának megfelelő (római katolikus, református, görög katolikus) egyházi
programokban,
tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt,
mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása,
alapos, rendszeres és pontos munka,
a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése,
a házirend felelős betartása.

Az iskola a diákok nevelését a tanórákon túlmenően különböző, a lelki fejlődést szolgáló vallási
programokkal, szakkörökkel, tanulmányi kirándulásokkal, sport- és kulturális események szervezésével biztosítja. Ezen a diákoknak erejükhöz mérten részt kell venniük.

1.3

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok
A tanulói személyiség fejlesztésére 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 közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie
mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével,
beszédstílusával.
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A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink
 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.
 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.
 A közösségi tudat erősítése.
Feladata: A közösségi tudat erősítését elősegítik a mindennapos, illetve rendszeres vallásgyakorlásunk – az ima (iskolában tanítás előtt és után), a szentmisék (a közösségünk és az Egyház
ünnepein) és a lelkigyakorlatok.
 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.
 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.
 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.
1.3.1

A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok

Az iskola pedagógia sajátosságának megjelenése az egyes képzési szakaszokban a következő
közösségfejlesztő nevelőmunka folyik:
Alsó tagozatban (1-4. évfolyam)
Az iskola kiemelt feladata a szilárd alapkészségek tanítása. Az 1-4. osztályban tanítók a tanulók
már meglévő tudását fejlesztik, tervszerűen alakítják, illetve gazdagítják az olvasást, számolást
és a szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot. Az osztály-, illetve órakeretben folyó tevékenységek
feladata az anyanyelvi és matematikai jártasságok, készségek, képességek fejlesztése. A keresztény értékrend megismerése és elmélyítése a hittan órák feladata.
A szociális hátrányok és a tanulási nehézségek leküzdését segítő felzárkóztató tevékenységek
az órarendbe illesztve történnek. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal gyógypedagógusok, a beszédhibás gyerekkel logopédus
foglalkozik.
A kiemelkedő képességű tanulók lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására nemcsak a
tanórai differenciálások alkalmazásával, hanem a különböző szakkörökben is.
A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését szolgálják a mindennapos testnevelés, a
gyermekjáték órák, az iskolai sportfoglalkozások.
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Felső tagozat (5-8. évfolyam)
A tantervben rögzített művelődési anyag feldolgozása során a tanulók alapvető készségeinek,
képességeinek és gondolkodásának folyamatos fejlesztése elsődlegesen a szaktárgyi és hittan
órákon folyik.
Az önálló ismeretszerzés, az állandó önművelés igényének, készségének és képességének kialakítása tanítási órákon, szakköri foglalkozásokon történik.
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása tanítási órákon, valamint tanórán kívüli kiscsoportos és egyéni foglalkozások szervezésével valósul meg.
A tehetséggondozást szolgálják a tanórai differenciálás és a tanórán kívül szervezett szakkörök.
A világban történő eligazodás képességének fejlesztésében fontos szerepe van az idegen nyelvek tanulásának. Iskolánkban angol és német nyelv tanulására van lehetőség.
Az informatika ismeretek megkönnyítik a tájékozódást a szűkebb és tágabb környezetben. Célunk, hogy minden általános iskolai tanuló részesüljön informatikai oktatásban, melynek egyik
célja, hogy a tanulók a számítógépet hasznos eszköznek tekintsék.
A tanulók továbbtanulásának és helyes iskolaválasztásának megkönnyítése érdekében osztályfőnöki órák keretében, valamint a szak- és középiskolák által szervezett nyílt tanítási napok
keretében értesülnek a választható iskolatípusokról, szakirányokról.
A tanulók harmonikus testi-lelki fejlődésének megalapozása fontos célunk. A családdal együttműködve kialakítjuk tanulóinkban a legfontosabb egészségmegőrző és betegségmegelőző szokásokat, felkészítjük őket az egészséget károsító dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztás
veszélyeinek felismeréseire.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően erősítjük bennük a rendszeres mozgás iránti igényt.
Ennek érdekében tömegsport foglalkozásokat szervezünk.
Környezetünk felismerésének és megóvásának igényét tudatosan alakítjuk tanulóinkban ennek
érdekében a környezet védelmére és fejlesztésére, okos és mértéktartó felhasználására neveljük
tanulóinkat a szaktárgyi és az osztályfőnöki órák keretében.
A valahova tartozás tudatának elmélyítésében, az értékek megbecsülésére és védelmére a nemzet, a haza és a szűkebb közösség hagyományainak megismerésére, ápolására és megbecsülésére nevelés fontos célunk. Szaktárgyi és osztályfőnöki órák, szakköri foglalkozások és a diákönkormányzat (DÖK) által szervezett programok keretében a jelképek, a hagyományok és az
értékek tiszteletére, megbecsülésére és védelmére neveljünk tanulóinkat:
Ki kell fejleszteni a nyitottságot, megértést, a másság – a különböző szokások (életmódok) kultúrák iránt. Elsődleges feladat a roma tanulóink saját másságának a tudatosítása, ezért amenynyiben a köznevelési törvény által meghatározott számú szülő igényli, lehetőséget biztosítunk
gyermekének a magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés-oktatásra.
1.3.2


Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai
Hagyományőrző tevékenységek
o Iskolai hagyományok ápolásával összefüggő rendezvények

Minden tanévben megszervezzük a mikulásdélutánt, a karácsonyi ünnepséget, a farsangot, a
leendő 1. osztályosok ismerkedését az iskolával és a ballagást. Osztálykeretben emlékezünk
meg az anyák napjáról. Minden évben tartunk nyílt tanítási hetet.
o Nemzeti ünnepek és emléknapok
Iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: Aradi vértanúk napján
október 6-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján október 23-án, az 1848/49es forradalom és szabadságharc évfordulóján március 15-én, június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján.
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o Egyházi ünnepek és események
Egyházi ünnepeink közül a Veni Sancte, Te Deum, a karácsonyi és a húsvéti lelki nap alkalmából a teljes iskolaközösség szentmisén vesz részt.
A tanítást imával kezdjük, és imával fejezzük be. Az egyházi köszönés gyakorlása folyamatos.
A többi esetben a helyi plébános és a hittan tanár segítségével törekszünk a megünneplésre,
illetve megemlékezésre; mindezek történhetnek a faliújságon, az iskolarádión keresztül, célunk,
hogy diákjaink tudják, értsék, hogy az adott év adott ünnepe mit jelent.
 Kisboldogasszony (szept. 8.)
 Szent Gellértnek, a magyar egyházi iskolák védőszentjének a napja (szept. 24.)
 Magyarok Nagyasszonya (okt. 8.)
 Árpádházi Szent Imre (nov. 5.)
 Mindenszentek, halottak napja
 Adventi gyertyagyújtások (dec. hónap)
 Szent Miklós napja (dec. 6)
 Szeplőtelen Fogantatás (dec. 8.)
 Vízkereszt (jan. 6.)
 Árpád-házi Szent Margit ünnepe (jan. 18.)
 Gyertyaszentelő Boldogasszony, Balázs-áldás (febr. 2., ill.3.)
 Hamvazószerda, Nagyböjt
 Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.)
 Bérmálkozás (kétévente júniusban)


Napközi otthon

Amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-8.
évfolyamon napközi otthon működik.


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 1-7. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek
fejlesztésére felzárkóztató foglalkozást 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.
További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és
az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete
dönt.


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. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete javaslatot tesz.
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Versenyek, vetélkedő, 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.


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 önkéntes.


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.


Tanulmányi kirándulás, tábor, zarándoklat

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok, tanulócsoportok számára tanulmányi kirándulásokat szervezhetnek. Magyarország híres kegyhelyeinek megismertetésével segítjük elő a keresztényi nevelést,
a nevelői példa felmutatását.
A tanulmányi kirándulásokon, táborokban, zarándoklaton való részvétel önkéntes, anyagi hátterét pályázatokon való részvétellel, hulladékgyűjtéssel, alapítványi és szülői támogatással fedezzük.
1.3.3

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai

Az iskolában folyó nevelő munka sajátos területei között az egyik legjelentősebb a diákönkormányzat tevékenysége. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola keretein belül végzi, a
tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére. Jelentőségét az emeli ki, hogy átfogja az
iskolában tanuló diákok többségét. Rendkívül alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység maximálisan előtérbe kerüljön. Szervezeti keretei, vezetési mechanizmusa, tartalmi tevékenysége
alkalmas arra, hogy a gyermekek ezen kereten belül tanulják meg a közösséghez tartozás és
alkalmazkodás formáit, lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, és ezen kereten belül elsajátíthatják a közösségi lét, demokrácia játékszabályait.
Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek.
A szabadidő tartalmas felhasználása érdekében a tanulóknak meg kell ismerni az értékes szórakozásnak és az egyéni érdeklődésnek a lehetőségét. Az erkölcsi esztétikai igényesség jegyében meg kell kívánnunk, hogy a fiatalok a társas szokásaikra is legyenek igényesek, fordítsanak
figyelmet a magatartás kultúrájára, esztétikumára a színházban, társas összejöveteleken, előadásokon.
Cél- és feladatrendszere



Az iskolai és szabadidős tevékenységek gondos előkészítése a tanulók bevonásával.
A tanulók igényének felkeltése az iránt, hogy szabadidejüket sokféleképpen, igényesen és
hasznosan töltsék el.
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Tevékenységrendszere




Az iskola tanulóinak véleményét, igényeit, elképzeléseit, problémáit közvetíti az iskolavezetőségnek.
Az iskolavezetőség és a tantestület által megfogalmazódott értékek, célok követelmények
közvetítése az osztályoknak.
Aktívan bekapcsolódik az iskolai rend és fegyelem biztosításába.

Hagyományápolás


1.3.4

A diákönkormányzat által szervezett hagyományos rendezvények (lásd tanórán kívüli nevelési - oktatási tevékenység).
Kulturális és sporttevékenységek, túrák szervezése.
A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez. A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes.
A szabadidős tevékenységek szervezésénél a legfontosabb célok









A személyiségfejlődés elősegítése.
Pihenés, regenerálódás biztosítása.
A művelődés biztosítása.
Mindehhez kapcsolódnia kell az élményeknek, az érzelmi élet fejlesztésének és a társas
kapcsolatok alakításának.
Mindenekelőtt a sokoldalú ”széleskörű” ismeretszerzés, tapasztalatszerzés lehetőségein, útjain keresztül egyén és közösség számára önfejlesztő hatású.
A jól szervezett, szakszerűen irányított szabadidő fejleszti a testi-lelki és szellemi egészséget, az akaratot, a jellemet, a cselekvési képességeket, az erkölcsi arculatot, a művelt magatartást, a kulturált viselkedést, az értékeket, az emberi érintkezési formákat, a közösségi és
társadalmi tudatot, a nemzeti tudatot.
Az igényes szabadidő kultúremberhez illő életmódbeli szokásrendszert alakít ki. Fejleszti a
személyközi kapcsolatokat a különböző nemű, adottságú, eltérő képességű fiatalok között
a pozitív irányú kötődéseket. Jelentősen hozzájárul a társadalmi beilleszkedési zavarok
csökkenéséhez, a szocializációs folyamatok tudatosabb vezérléséhez.

Cél
A szabadidős tevékenységgel kössük le jó irányba a tanulók energiáját és tanítsuk meg őket a
szabadidő sokszínű, igényes és hasznos eltöltésére. Közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet
gazdagítása.
Feladat
Alapvető kultúrtechnikák elsajátíttatása, a kommunikáció fejlesztése.
Elégítsük ki az egyéni érdeklődést, segítsük a tehetségek fejlődését: szakkörök, sportkörök működtetése, versenyek, vetélkedők, bemutatók szervezése.
A szülők körében a gyermekek szabadidős tevékenysége iránti felelősség ébrentartása.
Diákönkormányzat segítése.
Tevékenység-eszköz



Aktív tanulás
Szakkörök az igények és lehetőségek figyelembevételével
Felkészülés szaktárgyi versenyekre, vetélkedőkre, bemutatókra
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Információs központ - könyvtár és számítógép - használata
Egyéni foglalkozások igénybevétele: felzárkóztatás, tehetséggondozás






Aktív művelődés
Könyvtár- és számítógép-használat
Kiselőadásokra, tanórákra gyűjtőmunka végzése és feldolgozása
Feladatvállalás közösségi és iskolai rendezvényeken
Részvétel a diákönkormányzat munkájában







Passzív művelődés
Szervezett látogatások a környékre
Kiállítások, múzeumok, színházi előadások, koncertek látogatása
Részvétel az intézmény ünnepi rendezvényein
Sportolási alkalmak, tömegsport-foglalkozásokon való részvétel
Sportversenyekbe való bekapcsolódás



1.3.5

Szórakozások, társas együttlétek
Diáknap
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata a tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés és tanári felügyelet mellett
Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói
közösség ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség aktív részvétele.
Mindez az iskola szereplőinek – a tanulóknak, a pedagógusoknak, a szülőknek – hatékony
együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása révén érhető el.
A tanulók, annak érdekében, hogy:
- megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;
- érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak;
- gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség szolgálatát,
az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez;
- a tanuló egyéni problémáival keresse meg tanárát
az intézmény feladata:
o az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének pedagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálni;
o az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása;
o az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán kívüli
programjainak meghatározása.
A pedagógusok, annak érdekében, hogy:
- képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a mindennapos kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg véleményüket, javaslataikat;
- rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-, döntési-,
szervezési- és elemzőkészséggel
az intézmény feladata:
o kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony működtetésének
feltételeiről gondoskodni;
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o a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével;
o a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit megteremteni;
o a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, egyeztető
fórumok);
o a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szolgáló pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a továbbképzési és
beiskolázási tervek kialakításánál.
A szülők (gondviselők) annak érdekében, hogy:
- mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy problémáikkal
a pedagógusokhoz;
- kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához;
- együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermekük nevelésében
az intézmény feladata:
o a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, az érintettek neveléssel kapcsolatos kérdések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű bevonásával;
o intézményvezetői tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával;
o a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét;
o a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba.
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.
Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési alapelveit.
Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. Ennek formái az osztályés fogadóórás szülői értekezletek, szülői fórumok, szülői levelek, és természetesen a személyes
beszélgetés.
Fontos feladat a plébániával való élő kapcsolatok erősítése, melynek érdekében 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.
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1.4

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

1.4.1

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő pedagógiai feladatok

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési
program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít.
A megvalósítás alapvető irányai
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a nevelésioktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű bevonásával:
 egészséges táplálkozás megvalósítása (bekapcsolódás az iskolagyümölcs, iskolatej programba);
 mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek;
 a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai
módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének,
tánc, rajz, mesemondás, népi játékok stb.);
 egészségfejlesztő iskolai programok, szabadidős közösségi mozgásprogramok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás
iránti igény viselkedésbe épülése érdekében.
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén
eredményezi a hatékonyság növekedését:










1.4.2

a tanulási eredményesség javítása;
az iskolai lemorzsolódás csökkenése;
a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése;
a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek elsődleges megelőzése;
bűnmegelőzés;
a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal;
az önismeret és önbizalom javulása;
az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása;
érett, autonóm személyiség kialakulása;
a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi
és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia,
valamint testnevelés óra) valósul meg.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának céljai




Jól használható, gyakorlati ismereteket nyújtsunk tanulóinknak betegség vagy baleset esetén fennálló veszély helyzetére.
A testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az egészséges
életvezetésre való felkészítés szakszerű segítség nyújtása a rászorulóknak.
Sürgősségi szemlélet kialakítása, a hirtelen bekövetkező egészségkárosodás alapszintű ellátásának elsajátítása.
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái




elméleti,
gyakorlati,
alkalmazó és komplex gyakorlás.

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 előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

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 elsősegélynyújtás alapismereteit;
a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten tanórai foglalkozások keretében foglalkoznak
az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:


a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
Biológia
- rovarcsípések
- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
- komplex újraélesztés
Kémia
- mérgezések
- vegyszer okozta sérülések
- savmarás
- égési sérülések
- forrázás
- szénmonoxid mérgezés
Fizika
- égési sérülések
- forrázás
Testnevelés
- magasból esés



az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki
óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
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1.5

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai

1.5.1

A pedagógusok helyi feladatai

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri
leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.
 a diákok iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk, készségeik fejlesztése;
 törekedni az egészséges életmódnak megfelelő szokások, követelmények megismertetésére, gyakoroltatására;
 a tanulók – az életkornak megfelelő – fejlesztő foglalkoztatása a NAT követelményeinek és
az iskola pedagógiai programjának szellemében;
 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészülni, nagy gondot fordítva a
diákok életkori sajátosságainak, képességeinek, megfelelő, azokat fejlesztő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására;
 tanítási tevékenységét jóváhagyott tanmenet alapján végezni;
 tanórai munkáját a tanulók adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan
szervezni, gondot fordítva a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására is, amit a tanórai differenciáláson kívül szakkörökre való javaslat, tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet;
 gondoskodni arról, hogy lehetőleg minden tanuló – ha különböző ütemben is – megszerezze
a NAT követelményeiben meghatározott készségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket;
 rendszeresen ellenőrizni és értékelni a diákok tanulmányi munkáját úgy, hogy az értékelés
motiváló hatású legyen. Az értékelésnél alkalmazza a belső szabályzatok előírásait;
 tanításában kiemelten kezelni az írásbeli és szóbeli kommunikatív képességek fejlesztését;
 a tanulók személyiség fejlesztését a tanulás-tanítás folyamatában tervszerűen végezni. Ennek érdekében feladata a tanulók minél alaposabb megismerése;
 biztosítani tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, de egyidejűleg igényes környezetben fejlődjenek;
 a tanulók számára a tanulás, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások felfedeztetése,
spontán érdeklődésük fenntartása;
 gondoskodni a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek
segítéséről, a felmerült problémákat idejében jelezni az osztályfőnököknek, illetve az ifjúságvédelmi felelősnek;
 a sajátos nevelési igényű diákok speciális oktató-nevelő formáinak személyre szabott alkalmazása;
 adminisztratív tevékenységet végez:
o naplók vezetése,
o a tanulók előmenetelének rendszeres érdemjeggyel és más formában történő értékelése,
o felkérésre statisztikák készítése az általa ellátott feladatokkal kapcsolatban.
Kötelessége az iskolai munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeletesi teendők ellátása, az iskola rendezvényein, ünnepségein való megjelenés.
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1.5.2

Az osztályfőnöki munka tartalma

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.
A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán kívüli
programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések stb.
Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai
szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a torz családi nevelési
minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése.
Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka.
1.5.3

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre

A pedagógus osztályfőnöki megbízatásából eredő feladatai:
 Osztálya közösségének felelős vezetője.
 Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint nevelni
osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit is figyelembe véve. Segíti az osztályközösség kialakulását.
 Együttműködik az osztályban tanító kollégáival, segíti munkájukat, látogatja óráikat.
 Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli.
 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványait
oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére.
 Értékeli, minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé terjeszti.
 Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat.
 Az ellenőrző füzet útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Az ellenőrző könyvben havonta ellenőrzi a kapott érdemjegyek
bejegyzését.
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló vezetése, félévi és év
végi statisztikák, továbbtanulással, ifjúságvédelemmel kapcsolatos tennivalók, stb.).
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére (a tanulók véleményét figyelembe
véve)
 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.
 Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét.
 A nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít.
 Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében.

1.6

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

1.6.1

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az egyéni77

ség, személyiség erőteljesebb fejlesztése. A magasabb szintű gondolkodási képességek erősítése, a természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a probléma megoldási technikák megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás.
A tehetség kibontakoztatását serkenti:
 a megfelelő légkör megteremtése,
 a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,
 a bizalom,
 a megfelelő szervezeti strukturáltság,
 a játékosság.
Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s készségeiket
az adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni.
A tehetséggondozás szervezeti formái:








1.6.2

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás, csoportbontás megszervezése;
a tehetséggondozó foglalkozások;
a szakkörök;
versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);
a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata;
a továbbtanulás segítése;
a témához kapcsolódó pályázati lehetőségek kihasználása.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program

Az iskolába járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. Felzárkóztatásukhoz a csoportbontások, a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások
nyújtanak segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való foglalkozást differenciáltan oldjuk meg.
A felzárkóztatás célja







A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése.
Készségek, képességek fejlesztése.
A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás révén a
napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezése.
Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása.
Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános emberi
normák, valamint az iskolai házirend szellemében.
A pályaválasztás, a beiskolázás segítése.

Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a fejlesztő tevékenységben





A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, tempójában
igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni.
A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. Fokozottan figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából adódóan is
– vagy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy utasítás végrehajtására képes.
Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, szakkifejezéseket. A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.
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Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak megtanulása.
Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre.
Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az ismeretek
befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális képességek szempontjából
is fontosnak tartjuk.
Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk.
Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A felmérő feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelés azonban
azonos norma szerint történik. A tanulók aktivitása szintén beleszámít az értékelésbe.

A tanulásban akadályozott tanulók iskola fejlesztése
Az egyéni fejlesztés színterei elsődlegesen a tanítási órák. A tanulásban akadályozott tanulók
esetében speciális nevelési szükségleti igényként jelentkezik az egyéni megsegítésnek ez a formája, amely folyamatosan, fejlesztési koncepcióban megjelenve, egyéni fejlesztési tervekben
konkretizálva, a tanórai és tanórán kívüli fejlesztő folyamatban elégíthető ki.
A folyamatosság biztosítéka a fejlesztés egyes szakaszaiban a fejlesztést végző pedagógus/gyógypedagógus által felállított fejlesztő diagnózis alapján kidolgozott fejlesztési stratégia,
amely az adott tantárgy éppen aktuális cél- és követelményrendszerére épül. Ezért a tantervi cél
és követelményrendszer lényegi vonása a képességekre vonatkozó megfogalmazás, amely képességek kialakulásához éppen a pedagógiai rehabilitáció feladatai, gyakorlatai teremtik meg
az előfeltételeket, illetve segítheti azok fejlődését.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során történik:










1.6.3

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a napközi otthon;
az egyéni foglalkozások;
a felzárkóztató foglalkozások;
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata;
a továbbtanulás irányítása, segítése,
a lemaradás okainak leküzdésében segítségnyújtás,
a tanulás tanítása,
a kommunikációs képességek fejlesztése,
fokozottabb ellenőrzéssel a rendszeres tanulásra szoktatás.
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel
küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek

Az oktatás hatékonysága érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a sajátos nevelési igényű és a
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való egyéni bánásmódra. E két kategóriába tartozó tanulóknak egyénre szabott fejlesztési tervet kell készíteni,
amely a pszichológiai és logikai elemzések és okkeresések utáni segítés módozatainak rögzítését jelenti. Ezt a munkát a nevelő részben az órán, részben külön konzultáció, egyéni foglalkozás formájában végzi.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény meghatározása alapján a sajátos nevelési igényű tanulók közül a következő csoportokat látja el iskolánk:
 mozgásszervi fogyatékos,
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enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő tanulókat.

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók hatékony segítésének feltételei, eszközei:











szoros kapcsolat a helyi óvodával, nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal;
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a napközi otthon;
az irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi tantervének
(enyhe értelmi fogyatékos tanuló esetén);
a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
kapcsolattartás a szülőkkel, családlátogatások;
képességfejlesztő játékok, eszközök alkalmazása;
fejlesztő foglalkozások (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus alkalmazása);
folyamatos kapcsolattartás szakemberekkel (pszichológus, logopédus);
a Szakértői Bizottság, ill. a Pedagógiai Szakszolgálatok javaslata alapján az intézményvezető mentesíti a tanulókat az egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alól.

A pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók közös nevelése-oktatása integráltan a többi tanulóval együtt történik.
Az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesése, fejletlensége, lassúbb
ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetősége, a korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. A heti kötelező órán felül, egyéni
és/vagy kiscsoportos foglalkozások szakértői vélemény, szakvélemény javaslata szerint egyéni
fejlesztési terv alapján valósulnak meg.
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 és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók
egyéni fejlesztésében közreműködő pedagógus évente legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. A tanulók teljesítményének értékelése a szakértői véleményben, szakvéleményben meghatározottak alapján történik.
1.6.4

Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a
gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola
a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.
Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:
 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,
 meg kell keresni a problémák okait,
 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,
 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.
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A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk együttműködik
a területileg illetékes:
 család- és gyermekjóléti szolgálattal,
 család- és gyermekjóléti központtal,
 a kormányhivatal gyámügyi osztályával,
 gyermekorvossal, védőnői szolgálattal.
Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
 a felzárkóztató foglalkozások,
 a tehetséggondozó foglalkozások,
 fejlesztő foglalkozások,
 az indulási hátrányok csökkentése,
 a differenciált oktatás és képességfejlesztés,
 a pályaválasztás segítése,
 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
 a családi életre történő nevelés,
 a napközis foglalkozások,
 az egészségügyi szűrővizsgálatok,
 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok),
 a szülőkkel való együttműködés,
 tájékoztatás a család- és gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
1.6.5

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység

Az egyenlő esély biztosítása és a művelődési esélyegyenlőség oktatásunk követelménye.
Céljaink a segítésben:
 szociális háttér megismerése,
 a problémák feltárása,
 a szociális hátrányok enyhítése,
 felvilágosító munka,
 kapcsolatfelvétel, együttműködés a szakszolgálatokkal,
 értékrendbeli zavarok felismerése, leküzdése,
 a szülőkkel való harmonikus kapcsolat kiépítése,
 megfelelő információáramlás kiépítése.
Tevékenységek:










az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
a napközi otthon;
a felzárkóztató foglalkozások;
az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata;
a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;
a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;
a családlátogatások;
a továbbtanulás irányítása, segítése;
szoros kapcsolat a gyámügyi hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében,
hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek,
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fejlesztő foglalkozások.
Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje

1.7

A tanulók, a tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. Az
osztályközösségek (4. osztálytól 8. osztályig) a tanév első hetében választják meg a diákönkormányzat tagjait, akiket delegálnak a diákönkormányzat vezetőségébe (Diáktanács). A Diáktanács havonta ülésezik. Gyermek vezetői: a diákönkormányzat elnöke és helyettesei.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A nevelőtestületi értekezleten és az iskolavezetés értekezletein a diákönkormányzatot segítő
tanár képviseli a diákok érdekeit.
Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, amelyet évente egy
alkalommal hívnak össze. A közgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi.
Résztvevői: az iskola tanulói, az iskola intézményvezetője, a diákok felnőtt segítői. A diákok
az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket tehetnek fel, új megoldási javaslatokat tehetnek.
A diákönkormányzat, a tanulóifjúság és a nevelőtestület közös feladata az iskola hagyományainak ápolása, új hagyományok teremtése.

1.8

Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel

1.8.1

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az intézményvezető, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
 az intézményvezető legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén
és az iskolarádión keresztül,
 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel,
a nevelőtestülettel.
1.8.2

A szülők közösségét érintő együttműködési formák

A tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban,
illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
intézményvezető és az osztályfőnökök tájékoztatják:
 az intézményvezető legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén,
 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a
gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
Szülői értekezlet
Feladata:
 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása;
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a szülők tájékoztatása
- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
- 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.
Fogadó óra
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló
egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése,
egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
Nyílt tanítási nap
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba,
ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az
osztályközösség iskolai életéről.
Írásbeli tájékoztató
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
Programok, rendezvények a szülők közreműködésével
Véleménykérés az iskola szolgáltatásairól
A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv
évenként határozza meg.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.

1.9

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

1.9.1

A tanulmányok alatti vizsgák

A tanulmányok alatti vizsgák (a továbbiakban: vizsga) a következők:
 javítóvizsga,
 osztályozó vizsga,
 különbözeti vizsga,
 pótló vizsga.
Vizsgaforma, vizsgarészek:
 szóbeli vizsga,
 írásbeli vizsga.
1.9.2

A vizsgaszabályzat hatálya

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára, aki a 1.9.1 pontban felsorolt vizsgára jelentkezik, vagy akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vagy javító vizsgára utasít.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
1.9.3


A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend
A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni,
azzal, hogy az intézményvezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet.
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1.9.4
















A vizsga időpontjait az intézményvezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint az intézmény honlapján közzétesz.
A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt
10 nappal értesítést kap.
Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni.
Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az intézményvezető engedélyezi. Az osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán történik, az intézményvezető által
meghatározottak szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a
gondviselő is aláírja. Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának
kötelezettsége alól.
A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A
vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap.
A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított vala-menynyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében
foglaltak alapján az intézményvezető adhat engedélyt.
A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai
Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek
kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc.
Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.
A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az intézményvezető által kijelölt vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki
a tanulót előzőleg tanította.
Az elnöki teendőket az intézményvezető vagy a megbízottja látja el.
A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell
lennie.
A tanulónak az írásbeli vizsgán kapott feladat(ok) kidolgozására legalább 20 percet kell
biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.
A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre
is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.
A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem
megengedett eszközt használ, az intézményvezető a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami
nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak
megismétlésére.
A vizsga a vizsgázó számára díjtalan.
A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában
a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.
A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.
A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.
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1.10

A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja. Az írásbeli feladatlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.
A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell vezetni.
Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.
A tanulók felvételének és átvételének helyi szabályai

Iskolánkba a tanulók felvétele és átvétele A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet előírásai szerint történik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az intézményvezető dönt.
Az első osztályba történő beiratkozás előtt a leendő első osztályos tanítók iskolaelőkészítő foglalkozásokat szerveznek, tájékozódnak a tanulók fejlettségi szintjéről. Az első osztályba történő
besoroláskor a szakmai munkaközösség véleménye és a szülői igény figyelembevételével az
osztályba sorolásról az intézményvezető dönt. Felvételi vizsga nincs.
Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki:
 az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él,
 illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az intézményünket választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók.
Az évfolyamon az osztályok közötti mozgásra folyamatosan van lehetőség, elsősorban a tanítók
javaslata alapján.
Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló,
 aki beiskolázási körzetünkbe költözött,
 körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi.
Az átvételi kérelemhez beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
szükség esetén a nevelési tanácsadó, ill. a szakértői bizottság véleményét, valamit jogszabályban meghatározott a tanuló azonosítására, nyilvántartására szolgáló minden dokumentumot. Ha
körzeten kívüli tanuló jelentkezik, az intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt,
kikéri az intézményvezető-helyettes véleményét.
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2 Az intézmény helyi tanterve
2.1 A választott kerettanterv megnevezése
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi kerettantervekre épül:
 Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára,
 Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára
 Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven százalékát fedik
le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott
kompetenciák fejlesztésére használják fel.

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám
A kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órakeret terhére az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson:
ÉVFOLYAM
1. évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam

Melyik tantárgy óraszáma
lett megnövelve a szabadon
tervezhető órakeretből?
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Digitális kultúra
Digitális kultúra
Magyar nyelv és irodalom
Digitális kultúra
Magyar nyelv és irodalom
Digitális kultúra
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Hány órával lett megnövelve
a szabadon tervezhető órakeretből?
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
2 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
1 óra
0,5 óra
0,5 óra
1 óra
1 óra

2.3 Kötelező tantárgyak és óraszámok
2.3.1 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben
1
7+1
4+1

2
7+1
4+1

3
5+1
4+1

4
5+1
4+1

5
4
4
2

6
4
4
2

7
8
3+0,5 3+1
3
3
2
2
1

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
1
Hit- és erkölcstan
1
1
1
1
1
1
1
1
Környezetismeret
1
1
Természettudomány
2
2
Kémia
1,5
1,5
Fizika
1,5
1,5
Biológia
1,5
1,5
Földrajz
1,5
1,5
Angol/német nyelv
2
3
3
3
3
Ének-zene
2
2
2
2
2
1
1
1
Vizuális kultúra
2
2
2
1
1
1
1
1
Dráma és színház
1
Technika és tervezés
1
1
1
1
1
1
1
Digitális kultúra
1
1
1+1 1+1 1+0,5 1+1
Testnevelés
5
5
5
5
5
5
5
5
Közösségi nevelés (osztályfőnöki)
1
1
1
1
Kötelező alapóraszám:
22
22
22
23
27
26
28
28
Szabadon tervezhető órakeret
2
2
2
2
1
1
1
2
Óraszám összesen:
24
24
24
25
28
28
30
30
Hittan
1
1
1
1
1
1
1
1
A hon- és népismeret tantárgyat a 6. évfolyamra, a dráma és színház tantárgyat a 7. évfolyamra
építettük be.
A hittan tantárgyat a 110/2012. Korm. rendelet (NAT) 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint a
tanuló napi és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak alkalmazásakor figyelmen kívül kell hagyni. Ezért csak a hit- és erkölcstan heti 1 óraszámát vettük az alapóraszámnál figyelembe, a másik hittanóra nem számít bele a napi terhelés óraszámába.
A helyi tanterv tantárgyakra lebontott része tartalmazza a kerettantervben meghatározottakon
felül a tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát.
A helyi tanterv a 2020/2021. tanévtől felmenőrendszerben került bevezetésre az 1. és 5. évfolyamon.
2.3.2 2020/2021. tanévtől kifutó rendszerben
Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
1. évf.
2. évf.
3. évf.
Magyar nyelv és irodalom
7+1
7+1
6+2
Idegen nyelvek
Matematika
4+1
4+1
4+1
Hittan
2
2
2
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4. évf.
6+1
2
4+1
2

Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Informatika
Szabadon tervezett órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1
2
2
1
5

1
2
2
1
5

1
2
2
1
5

2
26

2
26

3
26

1
2
2
1
5
+1
3
28

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Hittan
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Dráma és tánc/Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezett órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

5. évf.
4
3
4
2

6. évf.
4+1
3
3+1
2

7. évf.
3+1
3
3+1
2

8. évf.
4+1
3
3
2

2

2

2

2

2

2

1

1,5
1,5
2
1+0,5
1

1,5
1,5
1+1
2
1

1
1+1
1
5
1
3
29

1
1+0,5
1
5
1
3
32

1
1+1

1
1
1
+2
1
5
1
2
29

5
1
3
32

Szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma /A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet 8.§
(3) bekezdésének alkalmazásával/:
Tantárgy/évfolyam
Idegen nyelv
Gyermekjáték
Furulya
Emelt óraszámú idegen nyelv
Emelt óraszámú matematika

1.
1
0,5
0,5

2.
1
0,5
0,5

3.
1
0,5
0,5

4.

5.

6.

7.

8.

2

2
1

2
1

2
1

2
2

A helyi tanterv a 2013/2014. tanévtől felmenőrendszerben került bevezetésre, a 2020/21. tanévtől a 2. és 6. évfolyamon kifutó rendszerben alkalmazzuk.
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2.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánkban a neve lő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az emberi erőforrások minisztere hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl
néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika és tervezés, vizuális
kultúra, ének-zene.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve az egyes szaktanárok) határozzák meg
az iskola helyi tanterve alapján.
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.

2.5 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
2.5.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése:
 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe;
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük;
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása,
 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával.
2.5.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat
elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat:
 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével;
az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
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a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása;
a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük;
a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával;
a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával.

2.5.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása:
 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével,
az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele;
 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával;
 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.
2.5.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint
az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra:
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembevétele,
 tovább bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
2.5.5 Hittan oktatása
A hitoktatás szervezése, tartalmának meghatározása és felügyeletének ellátása a katolikus egyház nevében eljáró jogi személy hatásköre. A hittan tantárgy tanítását osztályonként heti két
órában hittantanár végzi.
2.5.6 Természettudományos nevelés
A természettudományos nevelést az 1-2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom óra keretében
megjelenő olvasmányokon keresztül, 3-4. évfolyamon a környezetismeret, 5-6. évfolyamon a
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természetismeret tantárgy keretében folytatjuk. 7-8. évfolyamon diszciplináris bontásban jelenik meg a fizika, kémia, biológia földrajz tantárgy. A tehetséges tanulók versenyekre és a középiskolára való eredményes felkészítése érdekében a 7-8. osztályosoknak – megfelelő számú
érdeklődő esetén – természettudományi vetélkedőt szervezünk.
2.5.7 Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg heti öt testnevelés órában, osztálykeretben, órarendbe építve.
2.5.8 Mindennapos művészeti nevelés
A mindennapos művészti nevelés megvalósítása alsó tagozaton elsősorban tanórák keretében
valósul meg, emellett alsó és felső tagozaton is – igény esetén – délutáni foglalkozások indításával, versenyekre való felkészítéssel, alkalmakhoz kötődő kézműves foglalkozások szervezésével teremtünk alkalmat a tanulók művészti tevékenységeinek fejlesztésére
2.5.9 Idegennyelv-oktatás
Az idegen nyelv oktatása 4. osztályban kezdődik heti 2 órában, majd folytatódik felső tagozaton
heti 3 órában.
Intézményünkben lehetőséget biztosítunk – szülői igény esetén – az alsó tagozat 1-3. évfolyamán tehetséggondozó foglalkozás keretében heti egy órában idegennyelv-oktatásra. Az első
évfolyamon kialakított tehetséggondozó csoportok heti egy órás foglalkozásai 4-8. évfolyamon
tovább folytathatók.
2.5.10 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatása
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési
feladatokat kell alapul venni. Intézményünk feladatának tartja a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelését-oktatását. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi
tanulóval való együtt haladása tekinthető.
A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazása
A NAT a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban
meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi
területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek.
A pedagógiai programunk, helyi tantervünk elkészítésénél figyelembe vettük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a NAT rájuk vonatkozó előírásait.
A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása
A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket a pedagógiai program és helyi tanterv kialakításakor figyelembe vettük.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós,
habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti
szükségessé.
A köznevelési törvény által megadott egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásainak órakeretén belül a tanuló annyi foglalkozáson vesz részt, amennyi hátránya csökkentéséhez szükséges.
A foglalkozások óraszámát integráltan oktatott tanuló esetében a 2011. évi CXC. törvény 6.
számú melléklete figyelembevételével kell meghatározni.
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A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és
szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását
teheti szükségessé.

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében és a pedagógusválasztás szabályai
Választható tantárgyak esetén a szülő a beiratkozáskor, ill. a tanév megkezdése előtti tanév
végén nyilatkozik arról, hogy gyermeke számára a választható tantárgy tanítását, tanulását
igénybe kívánja venni. A szülő írásbeli nyilatkozata alapján a következő tanév kezdetétől a
tanuló számára kötelező a választott tantárgy tanóráinak látogatása, illetve a tananyag elsajátítása.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
A tanárok kiválasztásában szakmai szempontok mellett az iskola tárgyi, anyagi és személyi
feltételei és órarendi szempontok játszanak szerepet.
A hittan tantárgy választhatósága a tanuló felekezeti hovatartozásától függ. A tanulónak római
katolikus és református hittan között van választási lehetősége. Ha a tanuló olyan egyházhoz
tartozik, amelynek hitoktatását nem tudjuk biztosítani, akkor egyéni elbírálás történik. Alapesetben római katolikus hitoktatást tudunk felajánlani. Alapos indok, illetve megfelelő igazolások bemutatása után menthető csak fel a tanuló a hittan tantárgy alól. (Adott egyház igazolása
arról, hogy a tanuló részesül rendszeres hitoktatásban).

2.7 Az iskola által alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek
Hagyományos tanítási órák
Minden tantárgynak vannak olyan részei, amelyeknél elengedhetetlen a régi, már bevált frontális osztálymunka alkalmazása. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a tanuló 45 percig csak
a tábla felé fordulva passzívan a pedagógust hallgatja, hanem kisebb-nagyobb megszakításokkal más pedagógiai módszer is alkalmazásra kerül.
Differenciált tanítási órák
Ezeken a tanórákon jobban előtérbe tudjuk helyezni a tanulók egyéni képességeit, egyénre szabott feladatokkal: lehetőséget adva a felzárkózásra és a tehetséggondozásra. A pedagógusoktól
ezen órákra való felkészülés több előkészületet igényel, hiszen szinte minden különböző képességű gyereknek a neki megfelelő feladatot kell biztosítani az előrehaladáshoz. A differenciálásra kiválóan alkalmasak a különböző csoportmunkák is.
Csoportmunka
A gyerekek által leginkább kedvelt munkaforma a csoportmunka, mivel a heterogén csoportokban a gyengébb képességű tanuló társai segítségével tanulhat.
A csoportmunka során megtanulják tanulóink egymást elfogadni, együttműködni, együttdolgozni. Ez a módszer sikerélményt biztosít minden csoporttagnak, hiszen mindenki jó valamiben, és így kiegészítik egymás munkáját. Ebben a munkaformában a pedagógus szerepköre is
megváltozik, partnerként támogatja diákjait.
Interaktív tananyagok alkalmazása a tanítási órákon
Iskolánk jól felszerelt interaktív tantermekkel és interaktív tananyagokkal rendelkezik. A gyerekek nagy érdeklődéssel és élvezettel vesznek részt ezeken az órákon. Szívesen kihasználják
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a technika lehetőségeit. Ezzel a módszerrel könnyebbé tesszük a tanulási folyamatot, mivel több
érzékszervet is bevonunk az ismeretek elsajátításába.
Hátránykompenzáció
Iskoláink tanulóinak nagy százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, ezért a
megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazása mellett fontos megtalálnunk azokat az egyéb
megoldásokat, amelyek a hátrányok csökkentésén keresztül a tanulási sikerekhez és az iskolai
kudarcok leküzdéséhez hozzájárulhatnak.
A legfontosabb módszereinket az alábbiakban foglaljuk össze:
A belépő tanulók felzárkóztatása
Célja a tanulók olvasás – írás – számolás terén mutatkozó hiányosságainak feltérképezése és
pótlása (tantárgyi szintfelmérés).
A sikereket elősegítő iskolai és tanórai szintű programok
Annak érdekében, hogy az oktatás megfelelő hatékonyságú legyen, az átlagos közoktatási képzéstől eltérően igyekszünk néhány fontos változtatást is megvalósítani a tanórákon, amelyek az
alábbiakban foglalhatók össze:
 kiscsoportokban (max. 15 fő) történő tanítás,
 modern pedagógiai módszerek alkalmazása (differenciálás, projekt).

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az iskola elősegíti a város közoktatási esélyegyenlőségi programjának a teljesülését.
Különös figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű csoportokba tartozó tanulók helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel, részt vesz a gyermekvédelmi
jelzőrendszer működtetésében.
Minden tanulónkat képességeinek megfelelő iskolába irányítjuk. A diákönkormányzat rendszeresen szervez délutáni szabadidős foglalkozásokat. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait valamennyi tanulónk igénybe veheti.
Az intézményvezető folyamatosan jelzi a fenntartó felé az intézmény elérését nehezítő esetleges
körülményeket.
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatási esélyegyenlőségét megerősítő speciális intézkedések:
Az iskola a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés előmozdításával, a szükséges eszközök, felszerelések folyamatos beszerzésével segítik elő az SNI tanulók képzésekbe való bekapcsolódását, képzésnek folyamatát.

2.9 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módjai, formái, az
ismeretek számonkérésének rendjét
2.9.1 Írásbeli és szóbeli feladatok értékelése
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
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.
A félévi és a tanév végi felmérések rendjét a munkaközösségek éves munkaterve tartalmazza.
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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. A témazáró dolgozatok feladattípusait a tanulókkal a témazáró
megírása előtt ismertetni kell;
 év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. (A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.)
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.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:
 Az első évfolyamon tanév közben novemberben és áprilisban szöveges értékelést alkalmazunk.
 Második évfolyamtól a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból
érdemjegyekkel minősítjük, amennyiben nem kapott a tanuló mentesítést az értékelés és
minősítés alól.
 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 az harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és
év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.
Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók
munkáját az egyes tantárgyakhoz készült szempontsor segítségével szövegesen értékeljük.
A félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év
közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
A 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.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti.
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:
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Teljesítmény
0 - 29 %
30 - 54 %
55 - 74 %
75 - 89 %
90 - 100 %

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

A második-nyolcadik évfolyamon, tanév végén az értékelés a bizonyítványba és a törzslapra a
következő formában kerül: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. A tantárgyi dicséretben részesített tanuló tantárgyi osztályzata jeles helyett kitűnő.
Általános tantestületi dicséret kétféle lehet:
 Kiemelkedő tanulmányi munkájáért és magatartásáért az a tanuló kaphatja, aki
minden tantárgyból jeles eredményt ért el,
legalább öt tantárgyból kitűnő,
a magatartása példás.
 Kiemelkedő tanulmányi munkájáért az a tanuló, aki
minden tantárgyból jeles eredményt ért el,
legalább öt tantárgyból kitűnő,
a magatartása jó.

2.10 Az otthoni, napközis felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása; kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy mennyisége megfeleljen az életkori sajátosságoknak;
 az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik
óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi
feladatot;
 a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztálylyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni, s
a felmérések időpontját legalább egy héttel előtte egyeztetni kell a tanulókkal.

2.11 A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden
tantárgyból az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz (amennyiben nem kapott mentesítést a minősítés és értékelés alól).
Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, a tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, a tanév végén háromnál több tantárgyból
szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles.
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A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak a meghatározott tantárgyakból osztályozó vizsgát kell tennie ha:
 az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
 az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;
 egyéni tanulói munkarendben tanult.
A nevelőtestület engedélyével a tanuló osztályozó vizsgát tehet, ha:
 egy tanítási évben igazoltan és igazolatlanul együttesen 250 óránál többet mulasztott,
 mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
s emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető.
A nevelőtestület megtagadhatja az osztályozó vizsga letételét, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a jogszabályban
előírt értesítési kötelezettségének.

2.12 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Iskolánkban – ha az osztály létszáma meghaladja a 20 főt – csoportbontásban tanítjuk az idegen
nyelvet és az informatikát. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a
kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
Lehetőség van a magyar nyelv és irodalom, illetve a matematika tantárgyak esetében is csoportbontásra, ha az osztály létszáma meghaladja a 23 fős átlaglétszámot és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az adott osztályban eléri az 50%-ot. Célunk ezzel
a tanulás egyéni lehetőségeinek, illetve a személyre szabott nevelés-oktatás biztosítása, a családi, településszerkezeti, kulturális hátrányok enyhítése, kiküszöbölése, a különleges bánásmódot igénylő tanulók megfelelő szintű fejlesztése.
Iskolánkban lehetőség van a tanulók érdeklődése alapján szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások szervezésére, melyeket iskolánk pedagógusai tarthatnak.

2.13 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos mérések
sorába. Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés elvégzése tekintetében.
A mérésre előírt időintervallum adott év január-április hónap, tanévenkénti időzítéssel. A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk.
A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem
az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jellemzője az egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő. E képességek szintjének emelését
az oktatásnak kell megoldania a megújított iskolai testneveléssel és sporttal. A jövőben az alapoknál – a 6-14 éveseknél – kell kezdeni. A fizikai képességek folyamatos, fokozatos teljesítésére nagyobb gondot kell fordítani. Tudatosítani kell a tanulókban a mozgásos tevékenységek,
a testnevelés és a sport preventív értékeit. El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése motivációs tényezőként hasson a tanulókra,
és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is.

2.14 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
2.14.1 Az iskola egészségnevelési elvei
Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és
tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetősége96

ket felismerő és használni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, s az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak
legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg.
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;
a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából
lényeges területek legfontosabb ismereteivel:
- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete;
- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága;
- az értékek ismerete;
- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe;
- a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat;
- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében;
- a személyes krízis helyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete;
- a tanulás és a tanulás technikái;
- az idővel való gazdálkodás szerepe;
- a rizikóvállalás határai;
- a szenvedélybetegségek elkerülése;
- a tanulási környezet alakítása;
- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége.

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.
Tevékenységformák
Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
 Osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak megfelelő legyen (asztalok és
székek mérete; világítás; táblák; munka és szemléltető eszközök elhelyezése).
 Az osztálytermek rendszeres, megfelelő szellőztetése.
 Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulói ülésrend kialakítására (egyéni adottságok figyelembevétele; szem és gerincterhelés; testtartás)
 A tanulók tanulást is befolyásoló egészségi állapotáról, a részképesség zavarokról igyekszünk naprakész információkkal rendelkezni, s ehhez felhasználjuk kapcsolatrendszerünket: tanuló, szülő, védőnő, családsegítő, nevelési tanácsadó, szakértői és rehabilitációs bizottság.
 A napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik az egyenletes terhelésről,
a mozgásigény kielégítéséről.
Tanórán kívüli foglalkozások
 Napközis foglalkozások
Délutáni játékok, játékos foglalkozások, naponta legalább egy óra mozgás a szabadban.
 Délutáni szabadidős foglalkozások
Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos
programok, csoportfoglalkozások.
 Egészségnap
Az iskola egészét átfogó előre tervezett programok.
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Túrák, sportprogramok

Iskolán kívüli rendezvények
Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz.
Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele:
 az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában;
 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez;
 szakkörök vezetéséhez.
2.14.2 Az iskola környezeti nevelési elvei
Erőforrások
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai
élet résztvevői egymással, valamint a külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki.
Belső és külső személyi erőforrások:
Pedagógus:
Tantárgyában segít a környezeti nevelési célok megtalálásában, tantárgyába beépíti ezeket.
Odafigyel példamutató magatartására.
Részt vesz a környezeti nevelési programokon, segít azok szervezésében.
Diák:
Részt vesz a környezeti nevelési programokon.
Magatartásával, aktív részvételével elősegíti a környezeti nevelési célok megvalósulását.
Tantermek, zöld területek rendszeres rendezése, hulladékgyűjtés.
Szülők:
A szülők erősítsék meg gyermekükben a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is
közvetíteni kíván.
Civil szervezetek, egyéb partnerek:
Programok segítése.
Anyagi források:
Pályázatok nyújtotta lehetőségek figyelemmel kísérése és kihasználása.
Alapelvek, célok, feladatok
A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni akarást a
problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konfliktuskezelés cselekvő képességét,
aktivitást és jó együttműködést.
Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos magatartás kialakítását.
Megvalósítani a helyes döntések hozatalához szükséges ismeretek átadását, a magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika kialakulásához nélkülözhetetlen élményhelyzetek biztosítását.
Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni, akkor a környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a gyerekekben a károsodásokat megelőző gondolkodást, megismertetni a gyerekekkel a takarékos és mértékletes életvitel
lehetőségeit.
A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba (technika, történelem, művészeti tárgyak), ez lehetővé teszi, hogy az összetett és bonyolult jelenségeket, folyamatokat könnyebben megértsük több tudomány eredményeinek felhasználásával, a sokoldalú megközelítéssel.
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Célok
A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi
területén jelenjen meg.

Tevékenység, feladat
A helyi tantervben szerepelnek a környezeti neveléshez kapcsolódó tartalmak.

A pedagógusok, a felnőtt
dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a környezettudatos életvitel hiteles terjesztői.

Képzések, továbbképzések, szülői értekezletek az
adott témában.

A tanulók ismerjék meg
szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat, ápolják a hagyományokat!

A természetben, környezetben végzett szemlélődés, vizsgálódás, kutatómunka; kiállítások, vetélkedők előadások szervezése.
Faültetés, madáretetés.
Beszélgetéseken, osztályfőnöki
órákon, kirándulásokon egyre
többször téma a szülőföld értékei, érzik megóvásának fontosságát.
Faliújság-szerkesztés.
Egyre több gyerek kér feladatot,
tart kiselőadást, tudja használni a
szakirodalmat.

Legyenek a tanulók környezetük, szülőföldjük védelmezői!
Fejlesszük a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódját, az önálló ismeretszerzés képességét, megalapozva ezzel az élethosszig
tartó tanulást!

Sikerkritériumok
Az iskolai élet egészét átfogó
környezeti nevelés valósul meg:
-több környezeti nevelési tartalom tanórákon;
-változatosabb környezeti nevelési módszerek.
Az iskolai programok szervezésekor szempont, hogy a lehetőségekhez képest minél környezetkímélőbb legyen a program.
Egyre több szülő, tanár vesz részt
a programokon.
Egyre többen érdeklődnek, tudnak a helyi környezetről, és ezt a
többieknek is szívesen elmondják.

Hagyományok ápolása:
Hulladékgyűjtés szervezése.
Osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában.
Szaktárgyi célok:
A szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei).
A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a tanórákon (a környezetszennyezés hatása a természeti, és az épített környezetre, az emberre).
Interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok).
Természetvédelmi versenyekre felkészítés.
A számítógép felhasználása a tanórákon.
Tanulásszervezési és tartalmi keretek:
Tanítási órák
Az egyes tantárgyak környezeti nevelési lehetőségei a tantervekben megtalálhatók.
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Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli komplex foglalkozások:
 kézműves foglalkozások: főként természetes anyagokkal, építve a népi mesterségek hagyományaira,
 vetélkedők, versenyek, akadályverseny,
 pályázatok.
Módszerek
A környezeti nevelésben a különféle módszerek variációit használjuk /játékok, aktív, kreatív
munka, közösségépítés, művészi kifejezés/.
Iskolai környezet
Az iskolai környezet jelentős hatást gyakorol a gyerekek személyiségének formálására, ezért
célunk olyan körülményeket létrehozni, hogy a gyerekek örömmel érkezzenek iskolába, úgy
érezzék, hogy az iskola értük van.
Célok, feladatok:
Közlekedési biztonság növelése, a kerékpáros és gyalogos közlekedés segítése közlekedésbiztonsági ismeretek tanításával.
Tiszta, egészséges, otthonos környezet kialakítása, az iskola tisztaságának javítása /festések,
felújítások, dekorációk/.
Takarékos energia-felhasználás.
Betonozott rész felújítása, ápolt, gondozott udvar kialakítása a gyerekek segítségével, hogy az
iskolaudvar a pihenés színtere lehessen.

2.15 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
2.15.1 A magatartás minősítésének, értékelésének elvei
A tanulók magatartását a 2-8. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök a példás, jó, változó, rossz osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
Az első évfolyamon erre a példás, jó, változó osztályzatokat használjuk.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az osztály tanulói és az osztályban
tanító nevelők véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben, az osztályban tanító nevelők
többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi érdemjegyeket az ellenőrzőbe, az év végit a
bizonyítványba és a törzslapra is fel kell vezetni.
A második-nyolcadik évfolyamon évközben a tanuló magatartását az osztályfőnök havonta érdemjeggyel minősíti.
A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei iskolánkban:
példás
jó
változó
Házirend isme- A Házirendet is- A Házirendet is- Nem minden esetmeri, szabályait meri, szabályait ál- ben ismeri a Házirete, betartása
mindig betartja.
talában betartja.
rendben leírtakat,
a
szabályokat
gyakran megszegi.
Jó.
Gyakran kifogáÓrai magavise- Kifogástalan.
solható.
let

100

rossz
A Házirendet felületesen ismeri, a
szabályait gyakran, súlyosan megszegi.
Megtagadja
a
munkát, zavarja
társai munkáját.

Tisztelettudó, udFelnőttekkel
szembeni visel- varias. A figyelmeztetéseket minkedés
dig figyelembe veszi.

Tisztelettudó. A figyelmeztetéseket
általában
figyelembe veszi.

Elfogadó, figyel- Alkalmazkodik
Társakkal
társaihoz.
szembeni visel- mes, udvarias.
kedés

Viselkedése gyakran kifogásolható,
udvariatlan. A figyelmeztetéseket
gyakran figyelmen
kívül hagyja.
Kötözködő, csúfolódó,
időnként
durva.

Tiszteletlen. A figyelmeztetéseket
nem veszi figyelembe.

Durva, erőszakos,
veszélyezteti saját
vagy társai testi
épségét.
Viselkedése, be- Viselkedése, be- Viselkedése gyak- Viselkedése kultuKulturáltság,
neveltségi szint széde mindig kul- széde többnyire ran kulturálatlan, rálatlan, beszéde
turált.
kulturált.
hangoskodik,
gyakran trágár.
használ
csúnya
szavakat.
alkal- Viselkedésével
Szerepe az osz- Jól beilleszkedett, Alkalmazkodik az Nehezen
segít másokat a be- osztályközösségmazkodik a közös- rombolja az osztályközösség
illeszkedésben.
hez.
séghez.
tályközösséget.
formálásában
Aktív, önálló, se- Feladatait ellátja.
Vonakodva vesz Közösségi feladaKözösségi
részt,
feladatait tokat nem vállal.
munka, felada- gítőkész.
nem mindig hajtja ill. a rábízott feltok ellátása
végre.
adatokat
nem
végzi el.
2.15.2 A szorgalom minősítésének, értékelésének elvei
A tanulók szorgalmát a 2-8. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök a példás,
jó, változó, rossz osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
Az első évfolyamon erre a példás, jó, változó osztályzatokat használjuk.
A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az osztály DÖK és az osztályban
tanító nevelők véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben, az osztályban tanító nevelők
többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi érdemjegyeket az ellenőrzőbe, az év végit a
bizonyítványba és a törzslapra is fel kell vezetni.
A második-nyolcadik évfolyamon évközben a tanuló szorgalmát az osztályfőnök havonta érdemjeggyel minősíti.
A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei iskolánkban:
A tudás megszerzésének igénye, motivációja
Egyéni képességének megfelelő
teljesítmény

példás
Érdeklődése sokirányú, a tananyagon felül is produkál, tanórán kívüli
tevékenységeket
vállal.
Mindig képességeinek megfelelően teljesít.

jó
Érdeklődése megmarad az iskolai
tananyag keretein
belül, néha motivációra szorul.

változó
rossz
Érdeklődése vál- Érdektelen,
kötozó, gyakran kö- zömbös, alig motizömbös, nehezen válható.
motiválható.

Többnyire képes- Teljesítménye
Teljesítménye
ségeinek megfele- gyakran elmarad a sokkal gyengébb,
lően teljesít.
képességétől.
mint amit képességei lehetővé tennének.
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Figyelem, órai Aktív,
kitartó.
aktivitás
Munkavégzés

Házi feladatok

Felszerelés

figyelme Igyekszik figyelni, Figyelme gyakran
aktivitása
hul- elkalandozik, nem
lámzó.
vesz részt aktívan
az óra menetében.
Pontos,
precíz, Igyekvő, pontos- Munkavégzése
megbízható.
sága időnként ki- nem megbízható,
fogásolható.
ingadozó.

Figyelme
szétszórt, nem követi
az óra menetét,
lusta.
Munkája hanyag,
felületes,
vagy
munkáját
nem
végzi el.
Hiánytalan, pon- Mindig készít házi Időnként hiányos, Nem
megfelelő
tos, esztétikus.
feladatot, de minő- minősége változó. minőségű,
hiásége időnként kinyos, vagy el sem
fogásolható.
készíti.
Mindig hiányta- Általában hiányta- Időnként hiányos, Hiányos,
nem
lan, tiszta.
lan.
nem megfelelő ál- megfelelő
állalapotú.
potú.

2.15.3 A tanulók jutalmazásával és elmarasztalásával összefüggő elvek
Azt a tanulót, aki képességihez mérten
 példamutató magatartást tanúsít,
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 vagy az osztály, az iskola, illetve az egyházközség 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.
A tanulók jutalmazásának fokozatai és elvei
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 szaktanári dicséret,
 napközis nevelői dicséret,
 osztályfőnöki dicséret,
 intézményvezetői dicséret,
 nevelőtestületi dicséret.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév
végén
 szaktárgyi teljesítményért,
 példamutató magatartásért,
 kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók könyvjutalmat
kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.
Könyvjutalmat kapnak azok a tanulók is, akiknek
 tanulmányi eredménye kitűnő és magatartása jó;
 akiknek egy négyesük van és magatartásuk, szorgalmuk példás.
Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek.
A versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók könyvjutalmat kapnak az alábbiak szerint:
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 iskolai verseny
1-3. helyezett
 körzeti verseny
1-3. helyezett
 területi verseny
1-3. helyezett
 megyei verseny
1-6. helyezett
 országos levelezős verseny
1-5. helyezett
 országos verseny
1-10. helyezett
Három szakmai vagy osztályfőnöki dicséretet követő jutalmazás az intézményvezetői dicséret.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A jutalmazásról a nevelőtestület véleményének meghallgatásával a nevelőtestület dönt.
A tanulók elmarasztalásának fokozatai és elvei
Elmarasztalásban részesül az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget.
Az elmarasztalás nem lehet megtorló, megalázó.
Formái:
 szaktanári figyelmeztetés
 napközis nevelői figyelmeztetés
 osztályfőnöki figyelmeztetés
 osztályfőnöki intés
 osztályfőnöki megrovás
 igazgatói figyelmeztetés
 igazgatói intés
 igazgatói megrovás.
A bejegyzés az ellenőrzőbe az osztályfőnök feladata. Valamennyi fegyelmező intézkedést a
szülővel tudatni és aláíratni kell. Ismétlődő, vagy súlyos probléma esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható. A szülőt erről tájékoztatni kell. Iskolánkban a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapítása A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 21. pontja alapján történik.
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3 Mellékletek
3.1 Az egyes tantárgyak tantervei (CD melléklet)
3.2 EFOP-3.3.7-17-2017-00014
Intézményünk az EFOP-3.3.7-17-2017-00014 azonosítószámú, „Informális és nem formális
tanulási lehetőségek kialakítása az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben” című projekt
keretében informális tanulási tevékenységek megvalósítása során kidolgozott módszertan beépítésére törekszik a tanítási órákba, illetve a tanórán kívüli tevékenységekbe.
Az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a cél a neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó
kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő
tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói
és a kreatív készségek fejlesztése.
Informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek
kerülnek kialakítása az iskolán belül, amelyek:
- eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem
formális tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és
tanáraik számára egyaránt;
- megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot.
Tematika

I. a) 1.alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák
erősítése elsősorban projektmódszer keretében - kiemelten, (pl. kommunikációs
szolgáltatások (iskolaújság, iskolai honlap, iskolarádió) vállalkozói készségfejlesztés;
Tematika 1: Újságíró szakkör
Célja az alap- és kulcskompetenciák
fejlesztése:
 anyanyelvi
 digitális
 a tanulás tanulása
 személyközi, interkulturális és
szociális
 állampolgári
 vállalkozói

Illeszkedés a Nemzeti
alaptanterv (110/2012.
Kormányrendelet) Fejlesztési területeihez
Az erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias
nevelés
Állampolgárságra,
demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas
kultúra fejlesztése
A családi életre nevelés
A testi és lelki egészségre
nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi
nevelés
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Tantárgyi illeszkedés
magyar nyelv és irodalom
idegen nyelv
történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek
hon- és népismeret
hittan
informatika
technika, életvitel és
gyakorlat
vizuális kultúra




kulturális
természettudományi és technológiai matematikai
 értelmi képességek fejlesztése
 speciális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó elemek (alkotóképesség, kreativitás, kifejezőképesség)
A tevékenység kimenete, eredménye:
A résztvevők alap- és kulcskompetenciái
fejlődnek.
A közös munka elősegíti a közösségi tudat erősítését, az együttműködést.
A tanulók nyelvi, kommunikációs készségei fejlődnek.
I. a) 2. a problémamegoldó gondolkodás
és a kreatív készségek fejlesztése, pl
„szabaduló szoba” logikai-, társas- és
táblajáték tematikák elkészítése
Tematika 2: Logika szakkör
Célja:
A logikai játékok alkalmazásával a hagyományos módszerekkel kevésbé eredményes gyermekek motiválása, fejlesztése, a tehetségek felismerése és gondozása.
Fejleszteni kívánt készségek:
 kapcsolatteremtés, együttműködés,
 a szabályok betartása, fegyelmezettség
 lényeglátás-lényegkiemelés
 összpontosítás, tartós figyelem
 logikus gondolkodás
 kreativitás
 emlékezet
 képzelet
 térszemlélet, tájékozódás, viszonyítás
 kategorizálás,
csoportosítás,
rendszerezés
 véleményalkotás, döntés
 nyerő stratégiák keresése
A tevékenység kimenete, eredménye:
A játékokkal a gyerekek hagyományos
értelemben játszanak, amelyeket saját
maguk készítenek és megosztanak egymással, ezáltal fejlődik közösségtudatuk.

Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

Az erkölcsi nevelés
Az önismeret és a társas
kultúra fejlesztése
A családi életre nevelés
A testi és lelki egészségre
nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulás tanítása
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magyar nyelv és irodalom
matematika
környezetismeret
vizuális kultúra
technika, életvitel és
gyakorlat
ének-zene
testnevelés és sport

A résztvevők kreatív készsége, problémamegoldó, illetve logikus gondolkodása fejlődik.
I. a) 4. a lelki és fizikai egészség fejlesztése (mentálhigiénés és egészségmegőrző tematikák mentálhigiénés ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából;

Az erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias
nevelés
Állampolgárságra,
demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas
kultúra fejlesztése
A családi életre nevelés
Tematika 3: Ép testben ép lélek szak- A testi és lelki egészségre
nevelés
kör
Felelősségvállalás másoCélja:
 Egészséges életmódra nevelés
kért, önkéntesség
 Keresztény értékek közvetítése, Fenntarthatóság, környeátadása
zettudatosság
 Látható világban történő eligazodás segítése
Fejleszteni kívánt készségek:
 érzelmi és szociális intelligencia
fejlesztése
 aktivitás és egészségtudatosság
fejlesztése
 mozgáskultúra fejlesztése
 együttműködés, társas kapcsolatok fejlesztése
 személyiségfejlesztés
A tevékenység kimenete, eredménye:
A tanulókban kialakul az igény az egészséges életmód, a mozgás iránt.
Az aktív együttlét során jól összeszokott
közösség alakul ki a résztvevő tanulókból.

környezetismeret
testnevelés és sport
vizuális kultúra
technika, életvitel és
gyakorlat
ének-zene

3.3 A Pedagógiai Program alapjául szolgáló jogszabályok
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
Egyházi Törvénykönyv
II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
110/2012. (VI.4.) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
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331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati
feladatairól
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
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A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések
A pedagógiai program hatályba lépése
A módosított pedagógiai program 2020. év szeptember hónap 1. napjával lép hatályba.
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
- A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.
A pedagógiai program módosítása
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
- az intézmény igazgatója;
- a nevelőtestület bármely tagja;
- a nevelők szakmai munkaközösségei;
- a szülői munkaközösség;
- az intézmény fenntartója.
2. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkormányzati képviselők útján az iskolavezetésnek javasolhatják.
3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató és a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni a szülői szervezet véleményét.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
1. Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
2. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az intézmény igazgatójától,
igazgatóhelyetteseitől, a tagintézmény-vezetőtől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
3. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:
- az intézmény honlapján;
- az intézmény fenntartójánál;
- az iskola könyvtárában;
- az intézmény igazgatójánál;
- a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén.
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A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék

A

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda pedagógiai programjának
módosítását az ővodai szülői közösség 2020. év június hó 10. napján tartott ülésén

véleményeúeés elfogadásra javasolta.
Kelt: Kenderes,2020. 06. 10.

képviselője

A

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

módosítását

az ővoda nevelőtestiilete 2020.

Liliom Óvoda pedagógiai programjrának
ev június hó 11. napján tartott értekezletén

eS

elfogadta.

Kelt: Kenderes, 2020. 06. 1 l.
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hitelesítő nevelőtestületi tag

A

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Ovoda pedagógiai programjának
módosítását a diákönkormányzat 2020. év június hó 10. napján tartott ülésénvéleményerteés
elfo gadásra

j

avasolta.

Kelt: Kenderes, 2020, 06. 1 0,

di

A

ákönkorm ány zat képvi s előj e

Szent Imre Katolikus Altalános Iskola és Liliom Óvoda pedagógiai programjának

módosítását az iskola szülői közösség 2020. év június hó 10. napj án tartott ülésén véleményezte
és elfo gadásra j avasolta.

Kelt: Kenderes, 2020. 06. 1 0.
...../.........,,. " ",
szülői közösség
képviselője

A

Szent Imre Katolikus Általános Iskola es Liliom Óvoda pedagógiai programjának
módosítását az iskola nevelőtestülete 2020. ev június hó 11. napjan tartott értekezletén
elfogadta,

Kelt: Kenderes,2}2}.06.

1

l.
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)>.a

hitelesítő nevelőtestÚ;;il;;''

A

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

módosítását a mai napon jóvráhagytam.

Kelt: Kenderes, 2020.június 1 2.

és

Liliom Óvoda pedagógiai

programjának
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H-3300 Eger. Széchenyi u. l.
Telefon: (+36-36) 5l7-589, Telefax: (+36_36) 5l7-75l
Mobil: (+36-30) 688-6994
Postai cím: H-330l Eger, Pf. 80.
Honlap: www.eger,egyhazmegye.hu
E-mail : eger @e gyhazmegye.hu

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda
Nagyné Lenge Margit igazgatő asszony részéte

533l Kenderes
Szent Istvrán itt 36.

Iktatő szátm: I 19 l 8 l 2020 .07

.0

6.

Tárgy: fenntartói jóváhagyás

programhoz

OT.lq

a

pedagógiai

Fenntartói nyilatkozat

AzEgríFőegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u.1. képviseli: Dr. Ternyák Csaba
egri órsek vagy távolléte esetén Ficzek László általános helynök; nyilvantartásba vételének
száma;0000112012-003; adószáma:I9924601-1-10), mint a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola és Liliom Óvoda fenntartója, az itrtézménypedagógiai programját a nemzeti
köznevelésről szóló 20It. évi' CXC. törvény 26, 31-32,70. és 83. és a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznrá.laüáról szőIő 20l20I2.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 4-6.patagrafusai alapján jővtíhagyom.
Eger,2020. július 6.
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Dr. Németh Zaltán
osztályvezető
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