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1. Nevelési program
1.1. A pedagógiai munka alapelvei
A sajátos nevelési igényű tanulóink nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Alapelveiben, céljaiban
illeszkedik a Nat-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési területekhez. Ennek
során tanulóink lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva szervezzük meg
nevelő-oktató munkánkat. Iskolánk segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg segíti
tanulóinkat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve.
A fejlesztő iskolai tanulói a súlyos, halmozott fogyatékossággal élő tanulók, jellemezheti őket:





jelentősen átlag alatti intellektuális teljesítmény,
gyakran súlyos, agyi eredetű mozgáskorlátozottság,
az adaptív működés károsodása,
kommunikációs zavar.

A pedagógiai munka alapelvei, értékei
Magyarország Alaptörvénye, a nemzeti köznevelésről szóló törvény, a Nemzeti Alaptanterv és
az Irányelvek szellemében a nevelő-oktató munkánkat a következő alapelvek és célok határozzák
meg.
A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei közül, intézményünk számára a legfontosabb a
gyermekközpontúság és az elfogadás: a gyermek sajátosságait figyelembe véve a tanuló
autonómiájának tiszteletben tartása, képességeinek, akadályozottságának ismeretében teljes
személyiségének elfogadása.
Alapelveink:
 nyugodt, bizalmas, szeretetteljes, elfogadó légkör kialakítása, mely a fejlesztőmunka, és
habilitációs/rehabilitációs folyamatok alapfeltétele;
 személyre szabottság, egyéni bánásmód, differenciáltság. A pedagógiai sokszínűség
megengedhető, amely feltételezi nevelő-oktató program, a helyi tanterv, a tankönyv, a
taneszköz, a pedagógus-továbbképzést összehangoltságát. Így a tanulók képességüknek
megfelelő ütemű nevelésben-oktatásban vehetnek részt, megvalósítva a komplex
személyiségfejlesztést;
 szakmai alázat és igényesség
 gyógypedagógusi, etikai alapelvek: a gyógypedagógus tiszteletben tartja minden ember
méltóságát és önrendelkezési jogát, előítélet, hátrányos megkülönböztetés nélkül végzi
munkáját. Kommunikáció és interakció elve: A nevelési folyamat kölcsönös párbeszéden
alapuló interperszonális kapcsolatként épül fel, intenzív testi kontaktuson keresztül a
kommunikatív szituációkra építve lehetségesek.
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1.2. A pedagógiai munka értékei, céljai
Az emberi létről és a fogyatékos létről vallott filozófiánk

„Egymás kölcsönös tisztelete nélkül nincs ép társadalom, se kicsi, se nagy.
A gyermekek abban a küldetésben születnek, hogy a közös szépség egy-egy darabját közénk
elhozva, a maguk hozzájárulásával újjáteremtsék az emberiséget.
Ezzel a teremtő erővel mindegyikük rendelkezik, akkor is, ha fél keze van, vagy egy se, ha vak, ha
béna, ha mongoloid, vagy ha süketnéma.
Nincs szebb, felemelőbb, nemesebb feladat, mint az ő újjászülető munkájukban segédkezni, és
igen nagy megtiszteltetés, ha engedik...”
(Kokas Klára)

Első és legfontosabb axiómaként megállapítjuk, hogy az ember alapvető értékét csak egy dolog
adhatja meg: az emberi lét maga. Akik csak felszínesen ismerik a sérültek társadalmát, azok
hajlamosak arra, hogy utilitarista szemszögből vizsgálják helyzetüket. Azonban az érintett
szülők, és a sérültekkel foglalkozó szakemberek tudják, hogy a sérült ember is vágyódik a
szeretetre, a boldogság után. A szeretet, a boldogság utáni vágyat egy értelmi fejlődésben
bekövetkezett akadályozottság, vagy testi, érzékszervi defektus nem tudja eltörölni. Ez
megmarad tulajdonuknak ugyanúgy, amint ez minden ember tulajdonsága.
A sérült ember jogai az emberi jogokban érhetők tetten. A fogyatékos ember a társadalom
egyenrangú tagja, ahol a többségnek meg kell teremteni azokat a feltételeket, körülményeket,
hogy a sérült ember emberhez méltó életet éljen. A XXI. század társadalmában is elvitathatatlan
joguk van a fogyatékosoknak az emberhez méltó élethez, amely életet nemcsak a jelen, hanem a
jövő számára is el kell ismerni.
Az emberi létezés minden ember szubjektív átélésén keresztül nyeri el értelmét. Ezért az emberi
élet minden ember számára abszolút értéket jelent, ami kizárja a különböző emberi életek
egymással történő szembeállítását. Így tehát minden fogyatékos egyszeri és megismételhetetlen
individuum. A sérült ember legfontosabb tulajdonsága tehát az ember mivolta, s nem a hiány,
ami a testi, érzékszervi, értelmi vagy egyéb területet érint.
A nevelhetőség és a nevelési folyamatban történő személyiség megnyilvánulása az ember
legáltalánosabb tulajdonsága. A nevelhetőség sérült biológiai feltételei nem indokolhatják még a
legsúlyosabb fogyatékosság esetén sem a nevelés megtagadását.
A sérült embertársaink hozzátartoznak társadalmunkhoz. Létük kihívás a többség számára, esély
és lehetőség a humanista értékek gyakorlására. A sérültekkel való együttélés folyamán az épek
társadalma tanulhat elfogadást, másság tiszteletét, empátiát, szolidaritást, segítségnyújtást,
teherviselést, toleranciát. Ezen alapvető értékek nélkül egyetlen társadalom sem mondhatja
magát emberi társadalomnak.
Nevelő-oktató munkánk során tanulóink számára olyan életmintát és hétköznapi feltételeket
teszünk lehetővé, amelyek a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető
legnagyobb mértékben megfelelnek. A normalizáció ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy
olyan tapasztalatokat közvetítsünk, amelyek az életciklus – adott fizikai és mentális állapotához
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képest – megközelítőleg egészséges fejlődésének felel meg. Így védett biztonságos gyermekkort,
azokkal a fejlődési lépcsőkkel, amelyek a kisgyermekkornak megfelelnek, iskoláskort, amely a
környezet megismerését, kommunikáció fejlesztését, a képességek fejlődését és a tapasztalatok
szerzését szolgálja. Ifjúkort, amely felkészít a felnőtt életre és az abban rejlő lehetőségekre.







lehetőségek alapján kibontakozni hagyó nevelés-oktatás
lemorzsolódási veszély csökkentése, elkerülése
támaszkodni kell a tanulók pozitív tulajdonságaira, érzelmi kötődéseik gazdagságára
a képességelőnyöknek valamennyi nevelési helyzetben való érvényesítése
a nevelői hatások egységének az elve
az aktivitás elve

Összességében ez a normalizációs szemlélet azt jelenti, hogy tanulóink életkörülményeit, a velük
való bánásmódot közelítjük a lehető legnormálisabbá. Ezáltal a nevelésünk-oktatásunk végső
célja annak a megkísérlése, hogy az állapotukhoz mérten a lehető legoptimálisabb társadalmi
integrációt elérjük. Mindez természetesen az akadályozottság súlyosságának mértékétől függ.
Az intézmény általános célkitűzéseit meghatározza a fogyatékos gyermekek különleges
gondozási és nevelési-oktatási igénye, a biológiai, pszichológiai és szociális tulajdonságok
együttese, amely az életkori sajátosságokhoz hasonlóan a gyermekek nevelhetőségének,
oktathatóságának jellegzetes különbségeit fejezi ki. Az intézményi nevelés-oktatás legfőbb célja
gyermekeink képességeinek kibontása, mind teljesebb beillesztése a társadalomba, ennek
érdekében hiányosságaik lehetőséghez mért kompenzálása, képességeik, készségeik és
ismereteik optimális fejlesztése a nevelési-oktatási folyamat során, miközben biztosítjuk
számukra a gyermeki lét örömeit, és a mind teljesebb emberi életre való felkészülés lehetőségét.
Célok, feladatok
 A sérült funkciók javítása érdekében a gyermek képesség-fejlesztése a kötelező
egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások keretében, a tanulók egyéni
fejlődési igényei és megfelelő szintű képességek, készségek kialakítása, szükségletei
szerint.
 A gyermekek megismerése, képességeik feltérképezése.
 Környezetükkel való együttműködés kialakítása.
 Az általános műveltség megalapozása az életkor, a tanulási akadályozottság, a fejlettség
figyelembe vételével.
 Az egyéni adottsághoz mért ismeretközvetítés, minden gyermeknél a legközelebbi
fejlődési zóna elérésére való törekvés.
 A tanulók jól működő képességeinek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik
megismerése, önbecsülésük erősítése.
 Valamennyi tanuló képességeinek reális feltérképezése.
 Az önálló tanulás képességének kialakítása, fejlesztése.
 Egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kiépítése a tanulóknál.
 Testi és lelki egészség megóvása, állóképesség, erőnlét fejlesztése:
 Rendszeres testmozgás iránti igény felkeltése és fenntartása.
 A lelki egészség megóvását elősegítő pedagógiai eljárások tervszerű, tudatos alkalmazása.
 Alapvető tanulási képességek fejlesztése, az ismeretek megszerzése a továbbtanulás
érdekében. Továbbfejleszthető, továbbépíthető tudás nyújtása az egyéni adottságokhoz, a
sérüléshez viszonyítottan, felkészítés a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre.
 A reális tervek kialakítása.
 Önálló vagy minél kevesebb segítséget igénylő életmód kialakítására nevelés.
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 Kitartó munka vállalása, illetve a monotónia tűrésének kialakítása.
 Állóképesség, kitartás, akaraterő fejlesztése. A rendszeres és állandó munkavégzés iránti
igény felébresztése.
 A magántulajdon tiszteletének tudatosítása.
 A gyermekek szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása a
teljesebb társadalmi beilleszkedés érdekében.
 A szabadidő hasznos eltöltésére, a társadalom nyújtotta lehetőségek felismerésére és
felhasználására való nevelés.
 Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségnek
megfelelően. A szokások, hagyományok megismertetése, elfogadtatása a tanulókkal, más
értékek tiszteletére nevelés, az erkölcsös viselkedés, önzetlenség, szeretet, segítőkészség,
szorgalom, rend megkövetelése.
 Az élő és az épített környezetünk értékeinek felismertetése, védő-óvó cselekedet,
viselkedés kialakítása. A népcsoport, a gyökerek elfogadása szégyen nélkül.
 Az értékek felismerésére, óvására nevelés.
Célok, feladatok az autizmus spektrumzavarral élő tanulók esetében
 Szűkebb-tágabb környezetbe való beilleszkedés elősegítése a megfelelő viselkedési minták
beépítése révén
 Életminőség javításához hozzájáruló ismeretek oktatása
 Mások segítségére minél kevésbé szoruló, független emberként tapasztalhassák meg
magukat
 Szociális, kommunikációs, kognitív funkciók hiányának kompenzálása
autizmus
specifikus módszerekkel
 Önállósági, önellátási, szabadidős készségek fejlesztése
 Környezet adaptálása, bejósolhatóvá tétele
 Vizuálisan segített kommunikáció rendszer kialakítása
 Fejlesztési területek: szociális és kommunikációs (verbális és non-verbális) készségek,
érzelemtanulás, tájékozódás, önkiszolgálás, munkavégzés, kognitív és akadémikus
készségek, mozgás.
Fejlesztő iskolára jellemző speciális célok, feladatok:
A súlyos, halmozott fogyatékossággal élő gyermekeknél a fejlesztő iskolai oktatás során
speciális, egyéni képességekhez igazodó fejlesztéssel, kommunikatív-partneri kapcsolatban, a jó
testi-lelki
közérzet
kialakulásának
elősegítésével,
a
szűkebb-tágabb
környezet
megismertetésével, önmaga autonóm személyként való megtapasztaltatásával, hiányzó
kommunikációs készségek kompenzálásának segítésével a kiszolgáltatottság mértékének
csökkentése, az emberhez méltó élet lehetőségének megteremtése.






Egyénre szabott fejlesztéssel a sérült funkciók fejlesztése egyéni lehetőségek szerint
Szűkebb-tágabb környezet megtapasztaltatása, elemi szintű ismeretek elsajátítása
Mozgásállapotuk javítása, állapotromlás megakadályozása
Interperszonális kapcsolatok kialakítása, fenntartása
Élmények nyújtásával annak elérése, hogy szívesen kapcsolódjanak be szabadidős és játék
tevékenységekbe
 Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése: A hiányzó kommunikációs készségek
kompenzálására alkalmazott alternatív és augmentatív kommunikáció segítségével a
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mindennapos helyzetekben való eligazodás támogatása, a személyi függetlenség és a
lehetőség szerinti legnagyobb önállóság biztosítása.
Kommunikáció és szociális interakció: A másik ember megértésének és önmaguk
kifejezésének kölcsönös egymásra épülő fejlesztése. A kultúra alapvető fontosságú
értékeinek számukra lehetséges közelségbe hozható részeinek megismertetése.
Énkép, önismeret kialakítása; önmaga egyedi, autonóm személy
Testi-lelki egészség kialakítása
Önálló döntéshozatal lehetőségének biztosítása

Kommunikáció fejlesztése a fejlesztő iskolában
A kommunikációs fejlesztés elsődleges célja a gyermekek és környezetük közötti kapcsolat
kialakítása, kommunikációs lehetőségek alapfeltételeinek megteremtése, önálló kommunikációs
repertoárt kiépítése.
Feladatai:
 bármely tanulói megnyilvánulás értelmes közlésként való értelmezése és annak testi
kommunikációval történő megválaszolása,
 a tanulók és a nevelők közötti bizalom, bensőséges légkör kialakítása, a kommunikáció
iránti igény felkeltése és megerősítése,
 a tanulók szükségleteinek kommunikációval kísért kielégítése, a gondozási folyamatokban
a pedagógiai és terápiás szempontok érvényesítése,
 az elemi kapcsolatfelvétel formáinak kialakítása, a mindennapi rutin helyzetekben való
tájékozódás elősegítése, a választás lehetőségének felkínálása, az igen-nem elkülönítése és
alkalmazása,
 a nyelvi kommunikáció bevonása a nevelés-oktatás folyamatába, ezzel a valóság nyelvi
birtokbavételének, a beszélt és írott kommunikációs formák elsajátításának előkészítése,
 alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek feltárása, a kommunikációs
eszköztár egyénre szabott kiválasztása,
 a tanulók egymás közötti kommunikációjának ösztönzése, cselekvéseik egymás számára is
értelmezhetővé és hozzáférhetővé tétele,
 a tágabb környezetben való kommunikáció megtanulása, nagyobb önállóság, a szélesebb
közösség életében való részvétel lehetőségének megteremtése.
Mozgásnevelés a fejlesztő iskolában
A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók többsége, túlnyomó részben a központi
idegrendszer sérülése következtében mozgáskorlátozott is.
A mozgásnevelés célja a mozgás-szervrendszer optimális működésének biztosítása, a károsodott
tartási- és mozgásfunkciók korrekciója, kompenzációja, az állapotromlás megelőzése, a testséma
kialakulásának elősegítése, a tevékenységek motoros feltételeinek kialakítása, a mozgás
örömének átélése, az önálló cselekvés ösztönzése.
Feladatai:
 a testséma kialakítása, a mozgás örömének átélése, az önálló cselekvés ösztönzése,
 a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások pótlása,
 deformitások, kontraktúrák megelőzése, korrekciója – mozgásterjedelem fenntartása, tónus
normalizálása,
 helytelen testtartás és testhelyzet megszűntetése, kóros mozgásminták gátlása,
 a mozgásfejlődés elősegítése a fiziológiás mozgássor szem előtt tartásával,
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 szem-kéz koordináció, kézhasználat, manipuláció motoros feltételeinek kialakítása,
javítása, fejlesztése,
 a kommunikáció motoros feltételeinek kialakítása, javítása, fejlesztése,
 mozgásélmény szerzése alternatív közegben.

1.3. A pedagógiai munka feladatai, eszközei, eljárásai
A nevelés-oktatás eljárásrendszerén elsődlegesen az alkalmazott módszerek körét értjük.
Az alkalmazott módszer kiválasztásának alapelvei:
 A módszert mindenkor a pedagógiai célhoz, a tartalomhoz igazítjuk.
 A módszer megválasztása igazodik a tanuló fejlettségéhez, állapotához, szükségletéhez, és
minden esetben törekszik a tanulóközpontú módszertan alkalmazására.
 Figyelembe vesszük a tanuló életkori sajátosságait, előzetes tudását, norma és
szokásrendjét, kultúráját.
 Módszereinket az adott helyzethez, szituációhoz igazítjuk, élünk a korszerű
lehetőségekkel.
 A módszerek kiválasztásában figyelembe vesszük a tanulók sajátos nevelési igényét.
Kiemelt szerepe van a tapasztalatszerzésnek, a cselekvésből kiinduló gondolkodásnak, a
követendő mintaadásnak, a modellnyújtásnak, a gyakorlásnak, a megerősítésnek, a
szerepjátékoknak, a fejlesztő beszélgetéseknek, problémaközpontú tanításnak a
tanítástanulás, a nevelés egész folyamatában.
 Fontos a szabályok, a szokások követése, gyakorlása, az önállóság kialakítása, az
egészséges életmód szokásrendszerének, és az önálló életvezetés tevékenységeinek
gyakorlása, az alkotóképesség kibontakoztatása, az egymástól tanulás elsajátítása.
 Személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárásokat,
módszereket alkalmazunk, a környezetet, eszközöket folyamatosan a gyermeki
igényekhez, a fejlődés előmozdításához adaptáljuk.
Beszédjavító tagozat
A fejlesztés alapelvei
 törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára
 a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, összefüggésrendszerére
 sokoldalú percepciós fejlesztés (taktilis, kinesztetikus, auditív, vizuális, beszédmotoros)
 transzferhatások tudatos kihasználása
 egyéni és csoportos foglalkozások alkalmazására
 a szekundér tünetek megelőzése, csökkentése
A tartalmi fejlesztés kiemelt területei:
 az anyanyelvi fejlesztés az oktatás-nevelés minden színterén központi szerepet játszik
 az olvasás-írás előkészítésére hosszabb időtartammal
 anyanyelvi fejlesztésben hosszabb gyakorlási idő szükséges
 az olvasás elsajátítása hangoztató-elemző módszerrel történik (diszlexia prevenció)
 a diszkalkulia prevenció és rehabilitáció a matematikai szókincs kialakítását, az
alapműveletek készségszintre történő fejlesztését – eszközhasználattal, és hosszabb
gyakorlási idő biztosításával – igyekszik megvalósítani
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A képzés rendje, a kötelező logopédiai rehabilitáció összhangja:
 A beszédjavító tagozat az általános iskola 1-8. évfolyamon működik, szükség esetén az
első évfolyam két tanévnyi időtartam biztosításával.
 A logopédiai rehabilitáció az oktatás-nevelés szerves része.
 A komplex művészeti nevelés, és a nem kötelező, választható foglalkozásokon végzett
tevékenységi formák (báb-, tánc-, mozgás terápiák, művészetterápiák stb.) is a
rehabilitációt és a visszaintegrálást szolgálják.
A fejlesztés célja
Az időleges szegregált nevelés-oktatás után a mielőbbi visszaintegrálás a lakóhely szerinti
általános iskolába. A szegregált oktatási forma átmeneti, függ a terápiás munka
eredményességétől, a család helyzetétől és a terápiás együttműködéstől befolyásolt gyakorlattól.
Arra kell törekedni, hogy az intenzív pedagógiai és orvosi rehabilitáció után, az esetlegesen
fennmaradó maradványtünetek a logopédiai szakszolgálatok keretében biztosítva legyenek.

1.4. Iskolánk nevelő-oktató munkája
Beszédjavító tagozat
A nevelő-oktató munka feladatai a beszédjavítóban:




















a kommunikációs szándék és készség tudatos megvalósítására való nevelés
viselkedésterápiák
autizmus specifikus megsegítés
az értő olvasás-írás készség kialakítása
téri tájékozódás kialakítása
testséma fejlesztése
téri- és idői relációk tudatosítása
vizuomotoros koordináció fejlesztése
szerialitás fejlesztése
analízis-szintézis fejlesztése (vizuális, akusztikus és beszédmotoros területen)
az olvasás-írás tanítása (szükség esetén újratanítás)
kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy során (gépírás, szövegszerkesztés,
helyesírás ellenőrzés)
folyamatos nyelvi fejlesztés
beszédészlelés- és beszédmegértési folyamat fejlesztése
nagy- és finommozgás javítása
matematikai szimbólumok felismerésének fejlesztése
sor- és szabályalkotás, téri- és síkbeli viszonyok érzékeltetése
emlékezet és figyelem fejlesztése
az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerrel (auditív irányultságú)

A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai
A pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs munkában a beszédjavító tagozaton az alábbi
tevékenységformák valósulhatnak meg:
 logopédiai egyéni- és csoportos terápia
 diszlexia prevenció, reedukáció
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diszkalkulia terápia
kommunikációs tréningek
autizmus specifikus megsegítés
báb-terápia
drámaterápiás foglalkozások
pszichológiai ellátás
mozgásterápiák
állatasszisztált terápiák
relaxációs tréningek
úszás

Fejlesztő iskolai oktatás tervezése, szervezése
Intézményünkben a fejlesztő iskolai oktatás a tanév rendjét követi. A csoportok maximális
létszáma 6 fő. A heti fejlesztő foglalkozások száma: 20 óra, mely teljes egészében egészségügyi
és pedagógiai tevékenységnek minősül.
A csoportalakítás szempontjai lehetnek: életkor, fogyatékosság, fejlettségi szint. A fejlesztés az
éves munkaterv és az egyéni fejlesztési tervek alapján történik.
Az éves tervezés
A fejlesztő iskolai oktatás a Fejlesztő Iskolai Rehabilitációs Pedagógiai Program és az éves
munkaterv alapján történik. Az éves munkaterv tartalmazza a csoport tanév rendjéhez igazodó
tevékenységeit, valamint a fejlesztő iskolai oktatás tartalmának tematikus tervezését, melyet
negyedéves bontásban készítünk el a tanulók fejlődési üteméhez igazítva.
A csoportos foglalkozások szervezése
A gyermek egyéni képesség- és készségfejlődése határozza meg, hogy a heti óraszámból milyen
arányban vesz részt a csoportos foglalkozásban.
A csoportban végzett tevékenységek során megélhetik a közösséghez tartozás élményét,
megtapasztalják a társakkal való együttműködést. A csoportos fejlesztés a szociális és érzelmi
nevelés fontos színtere. Az egyéni fejlesztések során elsajátított képességek közösségi
szituációban történő kipróbálását biztosítani kell.
Az egyéni foglalkozások szervezése
Az egyéni fejlesztő foglalkozások nyújtanak lehetőséget arra, hogy konduktív pedagógiai,
speciális gyógypedagógiai és terápiás segítséget adjunk a tanulóknak a különböző
képességterületeken. A terápiák alkalmazásának lehetősége a tanulók sajátos nevelési igényének,
valamint a terápiás ellátáshoz szükséges feltételek meglétének függvénye.
Az egyéni fejlesztési terv
A személyre szabott egyéni fejlesztési terveket a tanév 12. hetének végéig kell elkészíteni.
A gyermekek kiinduló állapotát pedagógiai véleményben rögzítjük. A 8-12 hét megfigyelés és a
diagnosztikus felmérés eredményeként a gyógypedagógus és a mozgásfejlesztő szakember
elkészíti az egyéni fejlesztési tervet, mely meghatározza a gyermek fejlesztésének súlypontjait, a
rövid és hosszú távú célkitűzéseket. Az egyéni fejlesztési terv szoros összhangban áll a csoport
számára kidolgozott éves és heti tervvel, csupán a módszerek, és eszközök tekintetében van
eltérés.
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A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek pedagógiájának sajátosságai
A súlyosan és halmozottan fogyatékosok pedagógiája komplex személyiségorientált pedagógia,
melyben a fejlesztés során a gyermekhez fűződő kapcsolat áll a középpontban. Fejlesztésük csak
és kizárólag megfelelő kommunikatív partneri kapcsolatban valósítható meg. Elengedhetetlen
feltétele az öröm és a jóérzés hangulata, az érzések megélése, az érzékszervi és testi élmények
nyújtása.
A közös tanulási folyamaton keresztül válik lehetségessé a tanulás és tanítás olyan
megközelítése, melynek célja az egyes képességek, funkciók fejlődésének elősegítése és a
tevékenységek megvalósítása.
A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek pedagógiájának alapvető tételei







A tanulók legelemibb megnyilvánulásainak értelmes közlésként értelmezése.
A tanuló és a gyógypedagógus közötti partneri kapcsolat kialakítása.
A következetes együttműködés.
A kommunikációs lehetőségek feltárása és kihasználása.
Hétköznapi cselekvésekre alapozottság.
Az alapszükségletek kielégítése is a tanulás része és színtere.

A súlyosan, halmozottan sérült tanulók tanulási folyamatának sajátosságai:






Kötődés a tárgyi valósághoz.
Cselekvéses tanulás, komplex kommunikációs megerősítéssel.
A tevékenységek kis lépésekben történő elsajátítása.
Egyéni, szükségletekhez igazított megsegítés, önállóságra ösztönzés.
Gyenge tanulási motiváció erősítése, pozitív visszajelzés.

1.5. Tanulói személyiségfejlesztés
Beszédjavító tagozat
Személyiségfejlesztés
Intézményünk nevelő-oktató munkájának kiemelt feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
A személyiség fejlődését azzal segíthetjük elő, ha önmaguk megismerésére motiváló tanulási
környezetet szervezünk a tanulók számára. Énképük és önismeretük gazdagodásához ezért olyan
tanulási környezetet célszerű biztosítanunk, amely fokozza az őket körülvevő személyek és
dolgok egyre tágabb körei iránti érzékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi,
etikai normák iránti fogékonyságot. A Nemzeti alaptantervben megnevezett nevelési értékek
abban az esetben épülnek be a fejlődő személyiségbe, ha a tanulási tartalmak elsajátítása során a
tanulók maguk is aktív részeseivé válnak ezen értékek megnevezésének és azonosításának.
Ezen értékek súlypontjai a demokratizmus, a humanizmus, az egyéniség tisztelete és fejlődése,
az alapvető közösségek (család, haza, Európa, a világ) együttműködésének kibontakoztatása, az
egyes emberek esélyegyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia.
A személyiségfejlesztés kiemelkedő feladata, hogy a közös nemzeti értékeket szolgálja. Ezért
fontos szerepet szánunk az ország és tágabb környezete, Európa és az Európai Unió
megismerésének, a nemzeti hagyományoknak, valamint a nemzeti identitás fejlesztésének,
melyben nagy jelentőséggel bír a sajátos nevelési igényű tanulók azonosságtudatának
kibontakoztatása, ápolása. Meg kell ismerniük– nemzeti kultúránk mellett- a saját és más
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kisebbségek kultúráját is, mely a más kultúrák iránti nyitottságot, megértést szolgálja, valamint
megbecsülésre nevel, és egyben elősegíti, hogy tanulóink diákként és majdan felnőttként is
tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel, s magyarságtudatukat megőrizve váljanak
európai polgárokká.
A személyiség komplex fejlesztése, az értelem kiművelése mellett a tanuló önmagához és
különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése. Az egyéni tanulási útvonal a
differenciált fejlesztés biztosítása.
Ahhoz, hogy tanulóink képesek legyenek énképükbe integrálni az újabb ismereteket,
folyamatosan gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját
nevelésük, személyes biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában. Ennek érdekében a
Nemzeti alaptanterv műveltségi területein a nevelés és oktatás pedagógiai szervezését a tanuló
ember szempontjából kell megközelítenünk, és törekednünk kell a tanulók ön- és
világszemléletének folyamatos formálására.
Az iskola legfontosabb szociológiai funkcióit alapul véve, az iskolai személyiségfejlesztés nem
más, mint "a társadalmi együttműködésben való részvétel, az érdekérvényesítés
feltételrendszerének használata, a csoportokban való mozgás, a munkához, a művelődéshez, a
kultúrához, a politikai intézményrendszerhez való viszony szempontjából" kialakított
személyiségjellemzők formálása az iskolában, azaz, hogy milyen állampolgárokat nevel az
iskola. (Falus, szerk. 1999. Didaktika 49. o.)
Fő feladat
A tanulás iránti motiváció fejlesztése
A tantárgyak közötti merev határrendszer csökkentésével komplex fejlesztés megvalósítása,
oktatás és nevelés egységes feladatellátása
Tanítási tanulási folyamatban alkotó jellegű feladatok biztosítása
Személyiségfejlesztés lehetőségei, jellemzői:
Az iskola széles tevékenységkínálatával, változatos pedagógiai módszereivel, személyiségfejlesztő oktatásával az élményszerzés örömét szeretné megvalósítani.
A nevelőtestület vállalja a pedagógus hatékony modellközvetítő
személyiségformálás egyik legfontosabb eszközét.

szerepét,

mint

a

Az iskola nevelői tevékenységében törekszik a családi szocializációban megmutatkozó hiányok
pótlására: a morális magatartás, a társas viselkedési normák elsajátítására, a viselkedési készlet
gyarapítására, a segítő, a karitatív, egymást tisztelő, empátiás magatartás kiépítésére, az
illemszabályok betartására.
Az intézményben folyó nevelés hangsúlyt fektet az önismeret-fejlesztésre (osztályfőnöki órák,
iskolán kívüli lehetőségek formájában).
A különböző szakkörök működtetésével, a színvonalas iskolai ünnepélyekkel a tanórai
tevékenységeken túl is lehetőség nyílik az intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelés
fejlesztésére.
A nevelőtestület minden területen fejleszti a hatékony kommunikációt, a véleményalkotást, a
döntéshozatal, a problémamegoldás, a magabiztosság képességeinek gyakorlását (szóbeli
feleletek, versenyek, beszélgetések, diák önkormányzati feladatok).
Nevelési programunk hazaszeretetre, a kulturális értékek megbecsülésére, értékóvó magatartásra,
a természet megvédésére és még sok más értékre nevel (ünnepélyek, versenyek), fejleszti az
önkormányzati és a közösségi érzést, a sportszellemet.
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Nevelési rendszerünk – a gyermekvédelem lehetőségeivel is élve – pedagógiai módszereivel
segíti a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat.
A fentiek teljesülése érdekében a nevelési-oktatási folyamatunk arra irányul, hogy:
 széles teret adjon a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának,
és ezek összhangjának,
 fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, erősítse akaratukat,
 segítse őket életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos
kialakításában, saját jövőképük megfogalmazásában,
 nevelje őket hazaszeretetre, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartására, a hazai és
egyetemes emberi kultúra kincseinek értékelésére.
Az iskola legfontosabb szociológiai funkciói összhangban állnak és meghatározzák a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, melyek a következők:






a társadalmi mobilitáshoz való hozzájárulás,
a társadalmi egyenlőtlenségek alakításában betöltött funkció,
munkaerőképző funkció,
szociális funkció,
személyiségfejlesztő funkció.

A személyiség komplex fejlesztésére csak úgy vállalkozhat az iskola, ha tervszerű, tudatos,
végiggondolt nevelő és oktató munkát folytat.
Az iskola legfontosabb szociológiai funkciói összhangban állnak és meghatározzák a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai célokat, melyek a következők:






a társadalmi mobilitáshoz való hozzájárulás,
a társadalmi egyenlőtlenségek alakításában betöltött funkció,
munkaerőképző funkció,
szociális funkció,
személyiségfejlesztő funkció.

A személyiség komplex fejlesztésére csak úgy vállalkozhat az iskola, ha tervszerű, tudatos,
végiggondolt nevelő és oktató munkát folytat. Ennek érdekében a következő feladatokat és
színtereket jelöljük meg:
A tanulók erkölcsi nevelése.
Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
A tanulók értelmi nevelése.
Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása,
fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása.
A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának
tudatosítása, az előítélettől mentes együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és
kommunikáció elsajátíttatása.
A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése.
Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes,
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
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A tanulók akarati nevelése.
Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése.
A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
A tanulók nemzeti nevelése.
A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti
kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének
felébresztése.
A tanulók állampolgári nevelése.
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az
iskolai és diákotthoni életben való részvételre.
A tanulók munkára nevelése.
Az emberek a szülők által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és
környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.
A tanulók testi nevelése.
A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett
személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának
tudatosítása.
A tanulók heterogén összetétele miatt, a fejlesztés módszerei, eljárásai egyénekhez igazodva
változnak. Ezek konkrétan az egyéni fejlesztési tervekben jelennek meg.
Értelmileg akadályozott, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelését, oktatását
ellátó tagozat
Az egész személyiség harmonikus fejlesztése
Az iskolában folyó pedagógiai munka legfőbb jellemzője a tanulók széles értelemben vett
tudásának, ismeretének, képességeinek illetve egész személyiségének fejlesztése.
Tevékenységünket minden esetben döntően meghatározza, adott tanulóink fizikai és mentális
állapota.
Az iskolánk által képviselt értékek, a helyi tantervben megfogalmazott követelmények és az
ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók - adottságaikkal,
fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és
spontán tapasztalataikkal összhangban - minél teljesebben bontakoztathassák ki az egész
személyiségüket.
A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési,
kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. Ennek érdekében az
iskola nagy teret biztosít a sokoldalú tanulásnak, a játéknak, a munkának. A tanulási
folyamatban, a játék során, a különféle munkatevékenységeknél fejlődik tanulóink önismerete,
együttműködési készsége, toleranciája, akaratereje.
Az értelmileg akadályozottak és a súlyos, halmozott fogyatékossággal élő tanulók önálló
ismeretszerzése nehezített. Ezért a nevelés-oktatás folyamatában különös hangsúlyt kell fektetni
a minél sokoldalúbb ismeretátadásra. Elsőbbséget kell biztosítani a cselekvéses
tapasztalatszerzésnek, amely során életmódjuk, szokásaik pozitív irányban befolyásolható,
valamint az iskola által képviselt értékekkel történő azonosulás fokozatosan kialakítható.
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A beszédben akadályozottak esetén az önálló ismeretszerzés éppen a sérült kommunikációs
funkció miatt nehezített. Ezeknél a tanulóinknál az adekvát ismeretátadáson túl fokozott
figyelemmel kell lenni a másodlagos tünetek kialakulására, illetve a már meglévők
csökkentésére, mivel ezek az személyiség fejlődését hátrányosan befolyásolhatják.
A képzés tartalma a nevelés-oktatás során az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a
természetre, a kultúrtechnikákra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja
magában, a tanulók életkori, fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel.
Feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók műveltségét, világképük
formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben.
A személyiségfejlődésre ható környezeti tényezők és korai környezeti befolyások figyelembe
vétele.
Célok
Általános cél a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb
megvalósulásának, a tanulói személyiség teljes kibontakozásának segítése.
Szocializációs célok életkor és fejlettség függvényében:






önvezérlő képesség kialakítása (a belső igények és külső elvárások összehangolása),
realitásérzék képességének kialakítása (a valóság és az elfogadott normáinak összevetése),
racionalitás (az elfogadott normákat képes megindokolni),
kreativitás képessége (magatartási normarendszerének önálló továbbfejlesztése),
szociális extenzivitás (a csoporton belüli magatartási normákat képes generálisan
alkalmazni),
 relativitás (képes választani, tájékozódni a különböző normák között).
Konkrét célja:
 Az esélyegyenlőség és az egyes tanulók fejlettségét, lehetőségeit, érdeklődését figyelembe
vevő nevelés, oktatás,
 olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, amelyben a tanuló a nevelési
folyamatnak nem tárgya, hanem alanya, vagyis amelyben gyermeki, serdülői szükségletei
megvalósulnak,
 az egyértelmű elvárások és feladatok a gyermeki, serdülői személyiség méltóságának,
önállóságának tiszteletben tartásával párosuljon,
 a tanulók testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése.
Feladatok:











tanulási motívumok fejlesztése,
kognítiv képességek fejlesztése,
szociális kompetencia,
egyéni szociális értékrend,
szociális képességrendszer fejlesztése,
egészséges és kulturális életmód,
szakmai képzés alapozása,
személyes kompetencia,
személyes képességek,
személyes motívumok,
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az egyéni tudat fejlődésének a segítése,
az alkotóképesség fejlesztése,
tehetséggondozás
A személyiség fejlődéséhez biztosítani kell:
minden tanuló számára a megfelelő tevékenységi kínálatot,
a felnőtt és gyermek interakciós kapcsolatának lehetőségét,
a kommunikációt, mint formát az interakció megjelenésére.

1.6. Teljes körű egészségfejlesztés
Az egészségneveléssel összefüggő feladatok
A kutatási tapasztalatok alapján tudjuk, hogy a kedvezőtlen egészségmagatartás erősen
összefügg a szocializációs folyamat problematikus voltával. A szocializáció intézményes
színtere az iskola, amely a szükséges jártasságok, és készségek kialakításában meghatározó
szerepet játszhat, kedvező feltételek esetén.
A fenti kérdéskör érvényessége még inkább megjelenik a sajátos nevelési szükségletű
gyermekeket nevelő-oktató intézményekben. Tanulóink értelmi állapotából adódóan hiányzik a
belátás képessége az egészségre káros és hasznos választása között. Így nevelő-oktató munkánk
fontos és elengedhetetlen része kell, hogy legyen az egészségnevelés is. Ez a pedagógiai
folyamat iskolánkban kétrétegű. Egyrészt az iskolánk tanítási gyakorlatában – tanulóink értelmi
és életkori szintjüknek megfelelően – szerepet kapnak az egészségre, az egészség megőrzésére
vonatkozó ismeretek, fogalmak, adatok és összefüggések. Másrészt az iskolai élet mindennapos
gyakorlatában – az iskola üzemeltetésében, fenntartásában – kell gondoskodni tanulóink
egészségéről.
Az egészség a WHO meghatározása szerint egybefoglalja a testi, a mentális-lelki és a szociális
jólétre való képességeket, állapotokat. Ezért az iskolai egészségnevelés nemcsak a fizikai, hanem
a mentálhigiénés és a társas viszonyok terén is átfogó feltétel együttest kell, hogy biztosítson a
felnőttek és gyerekek életminősége, jóléte érdekében. Az egészség mindenkinek személyes
érdeke és élménye, az „intimszféra” nagyon sajátos részeként megélt állapot. Az
egészségpedagógia – amely a prevencióra épül – ezért figyelembe kell, hogy vegye a
személyességnek és az intimitásnak lényegét jelentő nevelési követelményeket.
Az egészségnevelés nem korlátozódhat pusztán előadásokra, vagy szórólapokra, hanem
személyes életviteli tapasztalatokhoz, felismerésekhez is kell, hogy segítse a benne
részesítendőket. Itt is érvényes összefüggés van a pedagógus egészségtudatos életvitele és
egészségnevelési hatékonysága között. Az egészségállapotok és a környezet kölcsönhatásai be
kell, hogy épüljenek életkor és értelmi képességnek megfelelően a tananyagba, azaz a tanulók
kell, hogy ismerjék a helyi környezeti kockázatok egészségükre gyakorolt hatását. A környezeti
kockázatok észlelése azt segíti elő, hogy megelőzhetővé váljanak a megbetegedést okozó
helyzetek. A környezeti kockázatok sokfélék lehetnek, (tetű, ótvar, rüh, orbánc, gomba,
paraziták, mindenféle fertőző betegségek) észlelésüket és hatásmechanizmusaikat társadalmi
kulturális konvenciók és hagyományok alakítják ki.
Az egészségnevelés során fel kell tárni a tanulók kockázat-észlelési sajátosságait és azokat
összhangba kell hozni a tényismeretekkel. A környezeti kockázatokat bizonyos társadalmi
rétegek, etnikai és kisebbségi csoportok másként értékelik és értelmezik, hiszen ez erősen függ a
társadalmi csoportok hagyományaitól. A kockázat észlelés tudatosságának növelése, a
tudományosan hiteles információk tananyagban való beépítése elősegítheti a megfelelő
megelőzési viselkedésmódok kialakulását. Ezért is fontossá válik az együttműködés a helyi
ÁNTSZ és az egészségügyi intézmények, szakemberek és az iskola között.
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Egészségnevelés és prevenciós tevékenység
Tanulóinkat az alkohollal, dohányzással, drogokkal kapcsolatos ellenállásra, a dohány és
alkoholfogyasztást ösztönző ingerekkel szemben aktív elutasításra neveljük. Nagy hangsúlyt
fektetünk az életkornak megfelelő korszerű táplálkozásra és az étkezési szokások
megalapozására, a komplettált, változatos étrend összeállítására, az ízlésfejlesztésre, a
gyermekekkel közösen készített gyümölcs-zöldségitalok fogyasztására; az életfunkciókat segítő
teák, magvak megszerettetésére. A gyermekek egészséges fogazatának megóvása érdekében
rendszeres fogápolásra szoktatjuk őket (minden étkezés után fogat mosunk) és rendszeres
fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt.
A megfelelő iskolai légkör megteremtéséhez együttműködünk a családokkal, hisz közösen kell
vállalni, hogy a tanulókból egészséges, kiegyensúlyozott ifjak legyenek. Az egészséges
életmódra nevelés, felvilágosítás terén együttműködünk az iskolaorvossal, Vöröskereszttel,
városi ÁNTSZ-szel. Felvételi eljárás keretében minden tanuló számára egészségügyi vizsgálatot
szervezünk. Az iskolaorvosi rendelésen egészségügyi szűrővizsgálatra, tanácsadásra van
lehetőség. Önismereti, problémamegoldó csoportfoglalkozások, osztályfőnöki órák keretében
kerül sor a káros szenvedélyek, azok hatásainak, a megelőzés fontosságának megvitatására.
Pedagógiai eszközeinkkel igyekszünk életkori és értelmi állapotukat figyelembe véve
tanulóinkban tudatosítani:








az egészséges életmódot
az egészséges táplálkozást
a személyi higiéniát
a testápolást, hajápolást, fogápolást
a szexuális úton terjedő betegségeket
a fogamzásgátlást
a környezetápolás fontosságát, szükségességét

Módszereink elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazását biztosító készségeket fejlesztik, az
ismeretek teljes alkalmazását segítik elő. Programunk az egészségnevelés átfogó
hatásrendszerével kívánja segíteni a gyermekek testi-, értelmi- és szociális fejlesztését.
Célunk: az egészséges életmód megalapozása, olyan gyermekek nevelése, akik egész életükben
megőrzik az egészséges életmód iránti igényt. Nagyon fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot
nyújtó, közvetlen, családias légkört és környezetet. Olyan napirendet, amelyben sürgetés nélkül
jut megfelelő idő minden gyermeki tevékenységre.
A nevelési-oktatási intézménynek lehet a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatát megszervezni, ennek keretében különösen, az általános iskolába járó tanuló évenként
legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati szűrővizsgálaton vegyen részt.
A mindennapi testedzés végrehajtásának lehetséges programja
A mindennapi testedzés megvalósulhat:







délutáni rövid kirándulással, délutáni kerékpártúrával
rehabilitációs mozgásfejlesztéssel
iskolai sportköri foglalkozásokkal
úszásoktatással
lovaglással
íjászattal
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A játékos testmozgás megvalósul:





tanítási órák előtt, vagy az óraközi szünetekben szervezett „lazító együttmozgással”
játékos testmozgás tanítási órák részeként
fürdés az iskola medencéjében
szánkózás, korcsolyázás

A mozgás, a szabad levegő, a higiéné és a hozzá kapcsolódó szokásrendszer
programunkban kiemelt helyet tölt be. A szabad levegőn való tartózkodás, a szabad
mozgás és feltételrendszere, a tervezett, szervezett játékos mozgás
Környezeti nevelés
Nevelési programunkban az alábbi konkrét környezeti nevelési célokat foglaltuk össze:
 Igényes környezeti kultúra kialakítása a termekben, az iskola belső terében, az iskola körül.
(Funkcionális és aktuális dekoráció, derűs hangulatú, virágokkal díszített belső terek, ápolt
udvar kialakítása.)
 Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság, papír
újrahasznosítása, komposztálás stb.).
 A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása.
 A lakókörnyezet és a közeli természeti környezet adottságainak megismerése.
 Meghatározott terület rendszeres ellenőrzése, rendbetétele az iskolában és az iskola körül.
Természetesen az osztályokban, mindenki elképzelésének megfelelő feladatokkal, ötletekkel
egészíti ki ezt a feladatkört.
A földrajzi helyzetünk és iskolánk útkeresése vezetett bennünket a környezeti nevelés
szükségességének felismerésére, mely számtalan lehetőséget teremt a gyerekek személyiségének
sokoldalú fejlesztésére. Tudjuk, a környezetvédelmi tevékenység általában
csoportos cselekvést, igazi csapatmunkát igényel, közösségformáló, szemléletet
alakító, felelős, előrelátó magatartást alakít ki, és mindezek mellett nagyon sok új
ismeretet is ad. Ráadásul mindezt úgy teszi, hogy közvetlenül a környezetben, igen
változatos helyszíneken valósuljon meg.
Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok
Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben:
 Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és
megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak
környezetével, kultúrájával együtt
 a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés
 a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése
 a testi-lelki egészség megőrzése
Az iskola hitvallása:
A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet óvása,
védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet
része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját
szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és
programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is
fejleszteni kívánjuk.
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Hosszú távú pedagógiai célok:
 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és
erkölcsi megalapozása
 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
 rendszerszemléletre nevelés
 a környezetetika hatékony fejlesztése
 érzelmi és értelmi környezeti nevelés
 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése
 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése
 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése
 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása
 ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az
egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát.
 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések életkori és értelmi szintnek megfelelően
 döntésképesség
 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása
 a családi életre nevelés fejlesztése
 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése
Konkrét célok és feladatok
 természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése
 helyi értékek és problémák feltérképezése
 helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, hulladék,
energiatakarékosság, stb.)
 lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)
 hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken
 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken
 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése
 legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése
 az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevőinek megismertetése
A környezeti nevelés színterei
Érdekes és a nevelésnek is új színtereket adó környezetvédő tevékenységünk átszövi az egész
iskola oktatási-nevelési rendszerét. A környezeti nevelés tantárgyköziségénél fogva nem csak a
természettudományos órák feladata. Mivel elsősorban nevelésről, szemléletformálásról – nem
csupán környezetvédelemről – van szó, így majd minden pedagógus kihasználhatja a témában
rejlő lehetőségeket.
A természetismeret órákon keressük a direkt és indirekt környezeti nevelési lehetőségeket. A
történelemoktatásban fontos nevelési cél a jövőért érzett felelősség múltbéli példáinak
megjelenítése, és a magyar irodalom órán is izgalmas fogalmazás kerekedhet a témából. Tudatos
irányítás nélkül is megjelennek a környezetet veszélyeztető problémák a dolgozatokban.
A természettudományos tárgyak keretében direktebb módon foglalkozunk az egészséges
életmóddal, természeti és épített értékeink védelmével. Az osztályfőnöki órákon is fontos feladat
az ilyen irányú szemlélet kialakítása.
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Tanulmányi kirándulásainkat, is ebben a szellemben szervezzük. Ünnepeinkkel, akcióinkkal is
próbálunk hagyományt teremteni, felhívni a figyelmet a környezetvédelemre.
Kapcsolódás más környezetvédelmi programokhoz
A lakókörnyezetünkért való aggodalom és tenni akarás indít bennünket arra, hogy felvegyük a
kapcsolatot más olyan csoportokkal, szervezetekkel, melyek hasonló indíttatásból
tevékenykednek a környezet megóvásáért. Bekapcsolódunk a Göncöl Ház szervezésében évrőlévre megszervezett Liget-takarítási programba, a Gombás-patak és környékének tisztítási
programjába.
Minden évben április 21-én, a Föld napján részt veszünk a város által szervezett rendezvényeken.
Ezt a napot játékos tanulással töltik el a gyerekek. A kisebbek rajzolnak, színeznek, a nagyobbak
elsétálnak a Váci Ártéri Tanösvényhez. Ez az árterek nehezen megközelíthető világába enged
betekintést. A tanösvény végén, valamint középtájon egy-egy pihenőrész nyújt lehetőséget az
ártér élővilága, különösen a madarak megfigyelésére. A növény- és állatfajok felismerésében a
tanösvény mentén elhelyezett hat tájékoztató tábla kínál segítséget.
Bekapcsolódunk a környezet- és egészségvédelem jeles napjai közül néhányba. A természetkörnyezetvédelem és az egészségügy egyes jeles napjairól a tanórákba és tanórán kívüli
foglalkozásokba beépítve, illetve külön programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk
jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk,
illetve rajzpályázatot írunk ki.
Március
Március 22.
Április 22.
Május 10.
Május 31.
Szeptember 22.
Október 4.

Fenntarthatósági Témahét
Víz Világnapja
Föld Napja
Madarak és Fák Napja
Dohányzásmentes Világnap
Autómentes Nap
Állatok Világnapja

Tanulmányi kirándulás: Szervezzünk egy- vagy többnapos tanulmányutat egy-egy konkrét téma
részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk kisebbnagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre,
vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
Zöldesítés: A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a szülőket is
megnyerve az iskola területét cserjék, fák ültetésével szépíthetjük.
Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés: Ha van lehetőség bevonni a helyi hatóságokat,
megszervezzük az egész iskolára kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást
legalább a papírhulladék, a szárazelem, fémdoboz, műanyag és a szerves hulladék
vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen jelentős mértékben kihathat a tanuló
tágabb környezetére is. Gazdaságunk érdekében fontos a szelektív hulladékgyűjtés,
hulladékkezelés, újrahasznosítás és az energiatakarékosság. A környezeti nevelés ezeknek a
céloknak a megvalósításában hatékony segítséget nyújthat.
Iskolánkban már jelenleg is szárazelem-gyűjtő konténer van rendszeresítve, ahová a felnőttek és
a tanulók a környezetükben felhalmozódott elhasznált szárazelemeket helyezik el. Jó
megoldásnak kínálkozik, s a jövő irányába mutat egy hulladékgyűjtő-udvar létrehozása, ahol a
papír, fémdoboz, a műanyag és a színes, valamint a fehér üveg összegyűjtése is szelektíven
történne.
Vetélkedők, tanulmányi-és rajzversenyek: Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra,
hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken.
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Látogatások: Állatkertben, múzeumban, botanikus kertben, arborétumban, tanyán, nemzeti
parkban, szeméttelepen, hulladékégetőnél, szennyvíztisztító telepen, papírgyárban. Ennek során
előre megadott szempontsor vagy feladatlap segítségével buzdítsuk a gyerekeket az önálló
felfedezésre, az ismeretek önálló feldolgozására.
Programjaink:
 Természettudományi Múzeum látogatása
 Állatkerti séta
 Az iskola környékének és a lakótelepnek a vizsgálata
 A Gombás-patak vizsgálata
 A Liget állapotának figyelemmel kísérése
 Látogatás egy közeli tanyára
 Kirándulás egy nemzeti parkba
 Látogatás egy szeméttelepre

1.7. A közösségfejlesztés, és az iskolai együttműködés feladatai
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot
kialakítja, megteremti. Iskolánk jellegéből adódóan az alábbi kiemelt közösségfejlesztési
feladatokat valósítjuk meg.
Kiemelt feladataink
Hozzásegíteni tanulóinkat – fejlettségi szintjüknek megfelelően – a harmonikus kapcsolat
kialakításához a természeti és a társadalmi környezettel. Ismerjék meg hazánk ünnepeit,
szokásait.
Nyitottá kell tenni tanulóinkat a különböző szokások, vallások, életmódok, kultúrák iránt. A
másság elfogadása terén nevelési feladataink különös jelentőséggel bírnak.
Tanulóinkat az állapotuknak megfelelően közvetlenül be kell kapcsolni környezetünk értékeinek
megőrzésébe, gyarapításába.
Tanulóink szerezzenek közvetlen tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok
közös kezelése terén.
Fogyatékosságuk figyelembe vételével tegyenek szert a kultúrált véleményformálás, kifejezés,
álláspontjaik megvédése terén.
Tanulóinknál ki kell fejleszteni a sérült, beteg, embertársak iránti elfogadó, és segítőkész
magatartást.
A tanórákon az ismeretek átadásával, azok számonkérésével olyan objektív követelményrendszerbe illeszti be a tanulót, mely az egyénnek, mint a közösség tagjának az állandó
fejlesztését szolgálja az ismeretek befogadásával.
Harmonikus kapcsolat kialakítása a társadalmi környezettel, népünk kulturális hagyományainak
ismerete, ápolása:
 tanulmányi kirándulások
 nyári táborok
 színház-, hangverseny-látogatások
 mozi látogatások
 különböző szabadidős tevékenységek
A magyar nyelv és irodalom tantárgyban országunk kiemelkedő íróinak, költőinek
legjelentősebb műveivel, népünk történelmi múltjának ismertetésével, hagyományainak
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bemutatásával ki kell alakítani nemzeti múltunk, hagyományaink megbecsülését, megőrzését, az
összetartozás erősítését.
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
Tanulóink életkori és értelmi szintjének megfelelően a világtörténelmi események
bemutatásával, a világirodalom kiemelkedő alkotóinak, nagy gondolkodóinak, tudományos
vívmányainak ismertetésével a tájékozottsági szintet emelve meg kell találni országunk
kötődését Európához és a nagyvilághoz. A beszédjavító tagozaton idegen nyelv(ek) tanulása más
népek szokásaival, életmódjával, kultúrájával is megismerteti a tanulókat. A gyakorlati életben
más országokban történő eligazodás, kommunikáció lehetőségét is szolgálja.
Az iskola törekszik nemzetközi kapcsolatok felvételére, mely csereprogramokkal segítené a
tanulók nyelvi fejlődését, más országok, népek szokásainak, életmódjának megismerését.
A közösségfejlesztés szervezeti formái
Osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó és a közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget
alkotnak. A tanulók – a csoportbontásos tanítási órák kivételével – a tanórák többségét az
órarend szerint közösen töltik. Az osztályközösség az iskolai közösség legkisebb egysége. Az
osztályközösség vezetője az osztályfőnök.
Az osztályközösség – mint elsődleges közösség – folyamatos fejlesztésének biztosítása alsó
tagozatban kis felmenő rendszerrel, felső tagozatban a 5-8. évfolyamig az osztályfőnökök
személyének megtartásával történik.
A tanulók közösségben elfoglalt helyének megismerése szociometriai mérésekkel.
A nevelési módszerek változatos alkalmazása annak érdekében, hogy a „peremhelyzetű” tanulók
osztályközösségben elfoglalt helye pozitív irányba változzék.
Délutáni tanulócsoportok
A délutáni munka tanulócsoportok keretei között működik. Arra törekszünk, hogy egy
osztályhoz egy délutáni tanulócsoport kapcsolódjon. Fő feladatuk a házi feladatok elkészítése, a
másnapi tanítási órákra való felkészülés. A tanulókkal való foglalkozás differenciáltan történik,
az egyéni fejlesztés fontos szempont. A tanulás, a munka mellett a szabadidő változatos
tevékenységi rendszerével nagymértékben hozzájárul a gyermekek egyéni adottságainak,
képességeinek kibontakoztatásához, érdeklődésének alakításához. Mozgósítja az alkotás vágyát,
az alkotó kedvet, gondolkodást fejleszt, önként vállalt, kedvvel végzett, változatos elfoglaltságot
nyújt.
Következetes, korrekt, játékos módon modulálni azokat az élethelyzeteket, amelyekből a tanuló
mindenkor erőt meríthet a szocializációhoz.
Iskolai sportkör (ISK)
A diákok önkéntes tagságán alapuló közösség, melynek fontos szerepe van a mindennapi
testedzés, a délutáni tömegsport foglalkozások szervezésében. Hatáskörébe tartoznak a házi
sportversenyek szervezése, fizikai állóképességet követelő erőpróbák, foci, kosárlabda, stb.
lebonyolítása. Segítője a testnevelő tanár.
Szakkörök
A szakköröket a pedagógusok szervezik. Önkéntes jelentkezés alapján szerveződnek.
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Közösségfejlesztés feladatai, színterei
Iskolánkban a tanulói személyiségfejlesztésre irányuló nevelő-oktató munka a pedagógusok és a
tanulók közvetlen, személyes kapcsolata, illetve a tanulói közösség hatásán keresztül valósul
meg. Ennek figyelembe vételével iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata a tanulók
közösségben és a közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása.
Ezért a tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelésében kiemelt jelentőségű az
emberi együttélés szabályainak megismertetése, a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása,
az előítéletektől mentes együttműködési készség kialakítása, a kulturált magatartás és
kommunikáció elsajátítása.
A fejlesztésre irányuló nevelő és oktató munka egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen,
személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség
ráhatásán keresztül érvényesül.
A közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusoknak, hanem az intézmény valamennyi
dolgozójának feladata és szerepe van. Megjelenésük, viselkedésük, beszédstílusuk, társas
kapcsolataik minta értékűek a diákok előtt
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink
A különféle iskolai, tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Már az alapozó szakasztól hangsúlyos szerepet kapnak az iskolai élet egyes területeihez
(tanórákhoz, tanórán kívüli, diákotthoni tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek
kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése, a diákok bevonásával,
életkori sajátosságaiknak és speciális nevelési igényeiknek megfelelő szinten.
A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodni kell az életkorral változó
közösségi magatartáshoz: a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró kisgyermek személyiségének
lassú átalakulásától az önmagát irányítani és értékelni képes autonóm személyiséggé válásig.
Ebből adódó feladataink:
A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, tudatos és tervszerű nevelői fejlesztése,
irányítása.
A tanulók életkori fejlettségének figyelembe vétele a tanulóközösségek fejlesztésében. A
pedagógusnak alkalmazkodnia kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz (a kisgyermek
megfelelni akaró személyiségének önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásáig)
 Az önkormányzás képességének kialakítása.
 SNI tanulók beilleszkedésének segítése, a másság elfogadása.
 Szociális kompetencia fejlesztése, úgymint empátia, egymásra figyelés, együttműködés,
tolerancia, alkalmazkodó képesség.
Pedagógus segítségével közösen tudjanak célt kitűzni maguk elé, majd a cél eléréséért
összehangoltan tevékenykedjenek, az elvégzett munkát pedig értékelni tudják.
 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek
rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák
A tanulói személyiségfejlesztés legfontosabb színtere a tanítási óra. A tanítási órák
megszervezése során kiemelten fontos:
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 a tanulók motiválása (tanulásra ösztönözzünk és ezt a tanulás végéig fenn is tartsuk)
 a tanulói aktivitás biztosítása (a tanórák tervezésénél és szervezésénél helyezzük előtérbe
azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését,
állandó aktivitásukat biztosítják)
 a differenciálás (a legnagyobb mértékben igazodjunk a tanulók egyéni fejlettségéhez,
képességeihez)
A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását az alábbi tanítási órán
kívüli tevékenységek segítik, melynek célja az eddigi hagyományok rendszerének működtetése,
egyéni arculat formálása:
 ünnepélyek (tanévnyitó, nemzeti ünnepeink, ballagás, tanévzáró)
 megemlékezések (aradi vértanúk, fogyatékosok napja, nőnap, költészet napja, anyák napja
...)
 rendezvényeink (családi nap, karácsony, farsang, egészségnevelési nap, tanulmányi
versenyek, gyermeknap, pedagógusnap..)
 vetélkedők, versenyek (irodalmi, tanulmányi, sport...)
 nyári tábor, túrák, osztálykirándulások
 színházlátogatások
 szakköreink
Támogatunk minden olyan kezdeményezést, mely a közösséghez, iskolához kötődést erősíti.
A helyes önirányítás és önértékelés képességének kialakítása.
A közösség fejlesztése során ki kell alakítanunk, hogy a tanulók nevelői segítséggel közösen
tudjanak célt kitűzni, annak érdekében összehangolt módon tevékenykedni, illetve az elvégzett
munkát segítséggel tudják értékelni.
A tanulók közösségi életének fejlesztése, a szükséges elemi fogalomrendszer kialakítása – a
gyógypedagógusi irányításra való fokozott rászorultság miatt – csak az iskolai és a tanórán kívüli
tevékenységek gondos megszervezése és egységes nevelői ráhatások és követelmények
megvalósítása mellett lehetséges.
A közösség normáinak és értékeinek megismerése és lesajátítása. Aktív részvétel az iskola és az
osztályközösség fejlesztésében, a közösség képviselete ünnepélyeken, iskolán kívüli
rendezvényeken, versenyeken.
A társas kapcsolatok kialakítása és fejlesztése a tanulói közösségekben
A tanulótársak segítése, támogatása a felkészülésben, a közösségi tevékenységekben és más
területeken. A fiúk és a lányok közötti barátság társakkal és felnőttekkel szemben tanúsított
udvarias viselkedés szabályainak elsajátíttatása, felkészítés a családi életre.
A diákönkormányzat képviselői társaikkal kialakított kapcsolatának elmélyítése, színesítése.
Fontos, hogy a diákönkormányzat képviselői társaikkal megfelelő kapcsolatot alakítsanak ki.
A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése
Az irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek tevékenységének tudatos tervezése,
folyamatos szervezése. A közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a
tanulók a közös tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek és ott a
közösségi együttéléshez szükséges viselkedési formákhoz tapasztalatot gyűjthetnek.
A gyermekközösség életének, sokirányú tevékenységének gazdagítása a közös játék, munka,
művelődés, szórakozás tervezése, szervezése, felelősök választása.
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Az egyén és a közösség helyes viszonyának kialakítása, a nagyobb közösségi értékek,
hagyományok ápolása. A tanulók felkészítése helyi és országos tanulmányi- és sportversenyekre,
közlekedésbiztonsági vetélkedőkre és kulturális bemutatókra.

1.8. Pedagógusok feladatai
Pedagógusok intézményi feladatai
A pedagógusok helyi intézményi feladatai
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató tevékenysége keretében
gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről,
személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse.
Általános feladatok:
Nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát,
segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál
fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz.
 A gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek,
illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.
 Közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
 A gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a
közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására.
 A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedést tart szükségesnek, objektívan értékeljen, továbbá, hogy:
- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon,
- a gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
- a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.
A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészítésével
összefüggő feladatokat látja el. A teljes munkaidő többi részében – munkaköri feladatként – a
pedagógus ellátja a nevelő-, illetve a nevelő és oktató munkával vagy a gyermekekkel,
tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatokat. Így különösen:
felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók
teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevekénységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet,
továbbá – munkáltató rendelkezései szerint – ellátja azokat a nevelési-oktatási intézmény
működésével összefüggő feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét. Így
különösen: részt vesz a nevelőtestület munkájában, az iskola kulturális és sportéletének
megszervezésében, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a tanuló- és
gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok
végrehajtásában.
 A nevelőtestület tagja, aki munkáját a Pedagógiai Program alapján, de a célok
megvalósítását eredményesen szolgáló, széleskörű módszertani szabadsággal végzi.
 Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény, a NAT, a
gyógypedagógiai irányelvek, a Pedagógiai Program, a helyi tanterv, az SZMSZ, valamint a
pedagógiai szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai,
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továbbá az igazgató a tagintézmény-vezető útján kapott útmutatások alkotják. Munkáját
egységes elvek alapján végzi.
Törekszik a tanulók fogyatékosságából és a kedvezőtlen szociokulturális háttérből eredő
egyenlőtlenségek csökkentésére; személyiségük sokoldalú megismerésével, alapkészségeik
fejlesztésével, ismeretbeli hiányosságok pótlásával, differenciált tanulásszervezés,
korrekciós munka, felzárkóztatás útján.
Egységes pedagógiai elvek alapján részt vállal az iskolai közösségek munkájából, a közös
vállalások teljesítésében, az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában
(ünnepélyek, megemlékezések, vetélkedők, házon belüli és házon kívüli versenyek)
aktívan közreműködik.
Aktívan közreműködik az intézményben folyó innovációs törekvésekben, az alkotás
feltételeit biztosító nyugodt munkahelyi légkör kialakításában.
Ismeri a pedagógia korszerű elméletét és gyakorlatát, ezeket nevelő-oktató munkájában
alkotó módon alkalmazza.
Munkáját egyénileg elkészített program, tanmenet, foglalkozási terv szerint végzi. Házi
feladatot a Pedagógiai Programban rögzített elvek szerint ad.
Az írásbeli dolgozatokat, felmérőket és témazáró feladatlapokat kijavítja. A kötelező házi
feladatokat ellenőrzi, javítja.
Megköveteli az esztétikus, egészséges környezetet, ezek kialakítására és megtartására
nevel. Személyes példamutatással és hatásos propagandával küzd az egészséget károsító
szokásokkal szemben.
Megjelenésével, öltözködésével, közlési formáival a tanulók és a szülők előtt magatartási
mintául kell, hogy szolgáljon.
A pedagógus az intézményben és azon kívül is valamennyi szülő előtt hivatalos személy,
ezért ehhez illő magatartást kell tanúsítania.
Az iskola belső életével kapcsolatos információkat, a tanulók teljesítményét tartalmazó
értékeléseket szolgálati titokként kezeli.
Munkahelyére időben érkezik. (foglalkozása előtt 15 perccel köteles megérkezni). Késés
esetén közvetlen felettesét tájékoztatja a késés okáról.
A gondjaira bízott gyermekeket nem hagyja felügyelet nélkül.
Az iskolai értekezletek, megbeszélések aktív résztvevője.
Megbízásait – akár írásban, akár szóban kapja – maradéktalanul köteles végrehajtani.
Az iskolában az iskola nevelési elveivel összeegyeztethetetlen jelenségekre figyeljen fel,
reagáljon és saját hatáskörön belül hozzon hathatós intézkedéseket.
Az önképzés, szakmai továbbképzés hivatásából adódó elemi kötelessége, továbbá
felkészültségének minél szélesebb körű kibontakoztatása a gyermekek és a felnőttek
körében egyaránt.
Ápolja az iskola hagyományait, hozzájárul az intézmény arculatának megőrzéséhez,
kialakításához.
Az iskolai munka folyamatosságának és zavartalanságának érdekében túlmunkára a
hatályos törvények szerint osztható be.
Adminisztrációs munkáját kifogástalanul, pontosan, határidőre készíti el. Minden iskolán
belüli és iskolán kívüli programról forgatókönyvet készít.
Amennyiben munkáját betegsége, vagy váratlanul felmerült alapos indok miatt a
megszabott időben nem tudja megkezdeni, erről közvetlen felettesét értesíti. Ha újra
munkába áll, erről előző nap értesítést ad.
Leltári felelőssége értelmében a nevére írt leltári készletért anyagi felelősséget vállal.
Köteles a vezetői utasításokat és az iskolai szabályzatokat betartani.

1.9. Az osztályfőnöki munka tartalma, osztályfőnöki feladatok
Osztályfőnök feladatai
Az osztályfőnöki munka jellemzői

















Komplex, – a tanuló egész személyiségére irányul
Differenciált – a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán individualizált
követelményeket támaszt.
Rugalmas – az előírt, részleteiben megtervezhető tananyagon túl; munkájának ellátása
spontaneitást, rugalmasságot, és reflektivitást igényel.
Az osztályfőnöki munka feladatkörei az általános pedagógiai feladatok ellátásán túl:
Osztályáért minden tekintetben felelős a pedagógus. Végrehajtja mindazokat a feladatokat,
amelyet a köznevelési törvény és a Pedagógiai Program határoz meg.
Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni
fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, képességeik fejlesztésére.
Látogatja osztályát más nevelők tanítási óráin és tanításon kívüli foglalkozásain.
Tapasztalatait nevelőtársaival, a délutáni programot vezető nevelőkkel kicseréli, rendszeres
és folyamatos konzultációt folytat.
Minden egyes tanuló problémáival törődik, legyen az szociális, pszichés vagy magatartásbeli
nehézség. Szükség esetén segítséget kér az iskolapszichológustól, iskolaorvostól,
gyermekpszichiátertől, egyéb szakemberektől.
Ismétlődő és súlyos nevelési problémák felmerülésekor esetmegbeszélést kezdeményez
minden érintett pedagógus részvételével.(érintettek lehetnek: igazgató, intézményegység vezetők, gyermek – és ifjúságvédelmi felelős, szülő, iskolapszichológus, és az oktató –
nevelő munkát segítő személyek).
Szükség esetén pedagógiai véleményt készít. Pályaválasztáskor a gyermek pedagógiai
jellemzését a gondviselőkkel egyezteti, a továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket,
tanácsot és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz.
A szülőket ellenőrző könyv, illetve üzenő füzet útján folyamatosan tájékoztatja úgy, hogy
minden fontos információhoz hozzájussanak. Rendszeresen ellenőrzi, hogy a szülők a
bejegyzéseket aláírásukkal, vagy egyéb úton tudomásul vették-e.
A gyermek hiányzásainak megfelelő igazolást megköveteli, hiányában a központi elvek
alapján intézkedik.
Pontosan, naprakészen vezeti a megbízatásával járó adminisztrációs teendőket, értékeli a
magatartást, szorgalmat, az iskola közösségi életében való részvételért jutalmaz és büntet a
jogkörében elérhető eszközökkel.
Alakítja, neveli, fejleszti a tanulók személyes higiénéjét, viselkedéskultúráját.
Az iskolai munkaterv szerint előkészíti, szervezi a tanulói kirándulásokat, tanórán kívüli
programokat illetve azon aktívan részt vesz.

A részletesebb pedagógusi és osztályfőnöki feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza.

1.10. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinknak lehetőséget adunk intézményünkbe saját komplex
személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztésére, figyelembe
véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit,
érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit.
Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a
közeghez, amelynek tanulóink részesei.
Bevonjuk őket minden olyan tevékenységünkbe, amely kompenzálja hátrányos helyzetűket.
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Feladatok:
Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési keretünket
mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék:
 Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához.
 Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti.
 Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit.
 A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a család –
iskola – gyermek közötti kommunikáció.
 Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk.
 Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos
együttműködése.
 Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszertani
repertoárjukat.
Sajátos nevelési igényű tanulók
Pedagógiai Programunkat, Helyi Tantervünket meghatározza az a tény, hogy sajátos nevelési
igényű tanulókat nevelünk.
Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások
szerinti tanterv szerint történik. A használt módszerek igazodnak hiányosságaikhoz,
fogyatékosságukhoz.
A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs
órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával folyik.
A gyermekek között a beiskolázáskor jelentős egyéni különbségek állnak fenn. Ezek az eltérések
elsősorban a tanulási képesség minőségében mutatkoznak meg. A környezetből érkező
információk felfogása, feldolgozása és a közben végbemenő önreflexiós folyamat különböző
mértékben gátolt, sérült. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs és rehabilitációs célú
foglalkozásain, a különböző károsodásból eredő, nagyfokú lemaradást kell csökkenteni, és az
egész személyiség fejlesztését kell megvalósítani.
A tevékenység megtervezésénél mindenképpen szem előtt kell tartani az alábbi elveket:
A habilitációs tevékenységet megelőzi olyan pedagógiai diagnosztizálás, amely pontos képet ad
a gyermek ismereteiről, fejlettségei szintjéről, az alulteljesítés okairól.
A tanuló, az egyes gyermek hiányos iskolakészültsége, fejlődési lemaradása pusztán
funkciótréninggel nem pótolható. A tudáselemek, ismeretek elsajátítása többféle képesség
együttes meglétét, működését feltételezi. Ugyanakkor képességfejlesztése nem függetleníthető az
ismeretek, tevékenységek rendszerétől, struktúrájától. Ezért a foglalkozásokon központi szerep
jut a műveleteknek, a feladatoknak, a lemaradás okaira irányuló fejlesztő gyakorlatoknak.
A habilitáció és rehabilitáció kiemelten kezelt területei valamennyi fejlődési szakaszban:
A szociális érés elősegítése, tapasztalatok gyűjtése élethelyzetekben, társas kapcsolatokban,
problémahelyzetekben.
Cselekvőképesség alakítása.
Folyamatos logopédiai ellátás a súlyos beszédhibák, a beszédállapot javítása.
A tanulási képesség területén mutatkozó nagyfokú egyéni eltérések csökkentése.
Részképesség-gyengeségek, hiányok (diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia) terápiája.
A habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokon a tanuló életkorának, fejlettségének ismeretében
egyidejűleg és egymással kölcsönhatásban kell korrigálni a beszédet, a megismerő
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tevékenységet, a cselekvésszabályozást, a mozgást, a tájékozódást. Tág teret adni a tanuló
önállóságának, a saját elgondolás érvényesítésének.
A pedagógiai szakaszok egy-egy fejlődési-fejlesztési egységet is képviselnek. Így a pedagógiai
szakaszokhoz rendelten a habilitációs, rehabilitációs fejlesztés feladatai jelennek meg az
Irányelveknek megfelelően.
A fejlesztést logopédus, pszichológus végzi, segítséget nyújtva az osztálytanító pedagógusok
munkájának.
Intézményünk pedagógusai egyéni fejlesztési terveket készítenek a gyermekkel foglalkozó
pedagógusokkal team-munkában. A fejlesztési tervek a tanév elején készülnek, a szakvélemény,
a pedagógusok megfigyelései, tapasztalatai és a bemeneti mérés eredményei alapján. Ezek
alapján rögzítik a fejlesztendő területeket, s az ezekhez kapcsolódó rövid távú célokat,
feladatokat, eszközöket és módszereket. A fejlesztési terv elkészítésében szorosan
együttműködik a szakmai közösség és a gyermeket tanító pedagógusok, akik negyedévente
beszélik meg és írásban rögzítik a fejlesztés eredményeit a tapasztalatok, megfigyelések és a
mérőlapok eredményei alapján. Majd új fejlesztési célokat, módszereket fogalmaznak meg. A
tanév végén közösen értékeli a pedagógus-team az eredményeket.

1.11. Sajátos pedagógiai módszerek
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben a megújuló tanulásszervezési eljárások
alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkánkat:
Differenciált tanulásszervezés – individuális tanulás: Valamennyi gyermek számára biztosítja az
egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló sajátosságait. Egyénre szabott elsajátítási, készség- és
képességfejlesztési utakat biztosít, az ennek megfelelő eszközrendszerrel.
Kooperatív technikák: A tanulási tartalom elsajátítása, és a készség- és képességfejlesztés
csoportos formában történik. A tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási
képességek és szociális készségek a kooperatív módszerrel egyszerre fejleszthetők.
Projektmódszer: Összefogja mindazt a sok-sok módszert és eszközt, amelyek külön-külön is
nagyon sokat segítenek a gyerekek sikeres tanulásában. A projekt a gyerekek érdeklődésére épít,
ami kizárja, hogy csak tankönyvet tanítsunk, lapozzuk és évekig központi vagy irányító tanmenet
alapján dolgozzuk fel. A projekt komplex fejlesztési lehetőség, mely tartalmazza az önálló
tanulást, a kutatást, az önálló ismeretszerzést és a nagyfokú integrációt.
Tevékenység központú pedagógiák
A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:
 Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre
 Felkészítés középiskolai tanulmányokra
 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése
 Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek
megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten.

1.12. Tanulói részvétel a döntési folyamatban
A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik.
A diákönkormányzat alapfeladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
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A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz a helyi aktivitásból fakadó és
ahhoz igazodó területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.







a tanulmányi munka
sportélet;
túrák, kirándulások szervezése;
kulturális, szabadidős programok szervezése;
a tanulók tájékoztatása pl.(faliújság, iskolarádió,).
tanulói akció, (iskolatej szelektív hulladékgyűjtés, udvarrend)

Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat
iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé.
A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik
 az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a házirend elfogadása előtt.
 tanulókra fordítható gazdasági források megjelölésénél
A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső
szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a
diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) képviseli.

1.13. Kapcsolattartás belső és külső partnerekkel
A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
 1. Az iskola közösségeinek együttműködése
 A tagintézmény-vezető és a nevelőtestület együttműködése
 A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése a tagintézmény-vezető,
megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
 Az együttműködés fórumai: – az iskolavezetőség ülései,
– a különböző értekezletek,
– megbeszélések,
– egyéb informális csatornák
 Az értekezletek időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
 A tagintézmény-vezető az aktuális feladatokról a tanári helyiségben elhelyezett
hirdetőtáblán, email-ben valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
A szakmai munkaközösségek együttműködése
 Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
 A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
– a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
– iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
– iskolán kívüli továbbképzések,
– a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
 A szakmai munkaközösségek vezetői az értekezleteken rendszeresen tájékoztatják egymást
a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli
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ellenőrzések, értékelések eredményeiről. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és
együttműködése
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola
tagintézmény-vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
 A tagintézmény-vezető legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
diákönkormányzat vezetőségének ülésén, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki
órákon.
 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján – a tagintézmény-vezető, az osztályfőnökükhöz, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, a nevelőkkel,
a nevelőtestülettel.
A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése
 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a
tagintézmény-vezető és az osztályfőnökök tájékoztatják:
– legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének ülésén vagy az
iskolai szintű szülői értekezleten,
– az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
 A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
– Egyéni megbeszélések
– Családlátogatás szükség esetén
– Szülői értekezlet.
– Fogadóóra.
– Írásbeli tájékoztató
 A szülői értekezletek, a fogadó órák időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza
meg.
 A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján a tagintézmény-vezetőhöz, az adott ügyben
érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz.
 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a tagintézmény-vezetőjével,
nevelőtestületével.
 Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint
az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.
 A szülők érdekvédelmi szervezete Szülői Szervezet néven szerveződik iskolánkban.
Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli
intézményekkel
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény munkakapcsolatban áll
a következő intézményekkel:
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Az intézmény fenntartójával: Váci Tankerületi Központ,
Szakértői bizottságok, szakszolgálatok, egészségügyi és szociális intézmények
Helyi önkormányzat
Jel- Beszéd Alapítvány
Más alapítványok, egyházak, civil szervezetek, oktatási intézmények

1.14. Vizsgák
A vizsgák szabályai
Az osztályozó vizsga feltételei, vizsgák
A tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való
részvétele alól (magántanuló), engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, ha 250 óránál
többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
Az osztályozó vizsga meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam
követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A követelményeket a helyi tanterv tartalmazza. A
tanítási év lezárását szolgáló osztályozóvizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során félévkor és évvégén szervezi. A vizsgák
időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatja.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a
nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az
adott tantárgy tanítására. A független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes
kormányhivatal bízza meg.
Az igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig be kell fejezni.
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
tantárgyanként hatvan perc.
A sajátos nevelési igényű vizsgázó számára:
 az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel
meg kell növelni-, biztosítani kell segédeszköz használatát,
 írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
 szóbeli vizsgát írásban teheti le.
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Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli és három szóbeli
vizsgát lehet megtartani.
A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell
biztosítani
A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállítani. A
jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét.
A jegyzőkönyv tartalmazza:
 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát,
 anyja születéskori nevét, lakcímét,
 annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll,
 a vizsgatárgy megnevezése mellett
 az írásbeli vizsga időpontját, értékelését,
 a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és
 a kérdező tanár aláírását,
 a végleges osztályzatot,
 a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét,
 az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását.

1.15. A felvétel és az átvétel szabályai
Intézményünkben a tanulók kizárólag a szakértői bizottságok határozatai alapján kerülhetnek
felvételre, iskolánkba a Pest Megyei Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság határozata alapján, de az ország bármely szakértői bizottságának véleménye
elfogadható, hogyha a gyermek SNI státusza az intézmény Alapító okiratában foglaltakkal
megegyezik.
Más, ugyanilyen típusú intézményből való átvétel is megvalósítható, ha a tanuló Szakértői
véleménye érvényes. Minden esetben iskola kijelölést kell kérni a Szakértői Bizottságtól, a
felvételt megelőzően egyeztetést végzünk a Szakértői Bizottsággal, majd befogadó nyilatkozatot
állítunk ki a gyermek, tanuló fogadásáról. Az SNI tanuló joga, hogy képességei szerint a számára
legelőnyösebb képzésben részesüljön, ezért a szakvéleményekben foglaltakat nem tekintjük
végleges, visszafordíthatatlan folyamatnak.
Fejlesztő iskola:
A fejlesztő iskolai csoportban azok a súlyos, halmozott fogyatékossággal élő tanulók kezdhetik
meg a tanévet, akik a tanítási évben betöltik a hatodik életévüket. A tanuló felvételéről az
intézmény vezetője dönt.
A tanulók az illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleménye alapján kerülhetnek be a fejlesztő iskolai oktatásba.

1.16. Az elsősegély-nyújtási alapismeret elsajátítása
Elsősegély-nyújtási alapismeretek
Tanórai keretek között: –
–
–
–

biológia
fizika,
kémia
testnevelés (ismeretek szerzése)
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Tanórán kívül: –
–
–
–

szakkör (havi l)
verseny
oktató videofilmek megtekintése, gyakorlati alkalmazások
a védőnő által önállóan ellátandó feladatok, elsősegélynyújtás (26/1997
(IX.9) NM rendelet)

Az órák célja:







ismerjék fel az elsősegélynyújtás fontosságát és kiemelkedő szerepét.
ismerjék fel a vészhelyzeteket
tudják az egyes sérülések élettani hátterét
sajátítsák el a legalapvetőbb segítségnyújtási módokat.
ismerjék meg a balesetek típusait
az alábbi területeken fejlődjenek készségük:
– probléma felismerés
– gyors és szakszerű cselekvés
– embertársaink iránti érzékenység
– bajba jutottakkal szembeni együttérzés

Fejlesztési célok és feladatok:
 ismeretek rendszerezése és bővítése
 baleset megelőzésre nevelés
 az elsősegélynyújtás, mint erkölcsi kötelezettség
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2. Helyi tanterv

Iskolánk helyi tanterve összhangban van a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvénnyel, (továbbiakban: Nkt.) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012 (VI. 4.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Nat), a kerettantervek
kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel, a
tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelettel, továbbá a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelveiről szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelettel,(továbbiakban: Irányelvek),
és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelettel.
A helyi tanterv a fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatoknál a sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét („Irányelvek”-et) figyelembe veszi.
Tanulóink az illetékes szakértői bizottságok javaslata alapján nyernek felvételt. Értelmileg
akadályozott és halmozottan sérült tanulóink nevelése, oktatása az általános iskola előkészítő,
illetve 1-8. évfolyamán történik. Tagozatunk célját, feladatát, a fejlesztés alapelveit és annak
kiemelt területeit, a nevelő-oktató munka eszközeit, eljárásait, a pedagógiai program nevelési
terve tartalmazza. Iskolánk helyi tanterve meghatározza a tanulóink iskolai fejlesztésének elveit,
illetve a gyermekek speciális nevelési szükségleteit. Mindezek a helyi adottságoknak
megfelelően valósulnak meg.

2.1. A választott kerettanterv megnevezése
Beszédfogyatékos tanulók részére
1-8. évfolyam: Az emberi erőforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI; 32/2012. (X. 8.)
EMMI rendelete alapján kiadott kerettanterv
Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára, 17/2014 (V. 20.).
Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára, autista sérülés
specifikus adaptáció
A helyi tanterv a fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatoknál a sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveit figyelembe veszi. Értelmileg akadályozott
és súlyos, halmozott fogyatékossággal élő tanulóink nevelése, oktatása az általános iskola
előkészítő, illetve 1-8. évfolyamán történik. Tagozatunk célját, feladatát, a fejlesztés alapelveit és
annak kiemelt területeit, a nevelő-oktató munka eszközeit, eljárásait, a pedagógiai program
nevelési terve tartalmazza. Iskolánk helyi tanterve meghatározza a tanulóink iskolai
fejlesztésének elveit, illetve a gyermekek speciális nevelési szükségleteit. Mindezek a helyi
adottságoknak megfelelően valósulnak meg.

2.2. A kerettantervi óraszám feletti kötelező és nem kötelező tanórák tananyaga, a tanórák megnevezése, óraszámok
Beszédjavító tagozat
Fejlesztési területek (Az egyes évfolyamain tanított tantárgyak) struktúrája és óraszámok a
kerettanterv alapján beszédfogyatékos tanulóknál.
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Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári ismeretek
Tánc-dráma/hon-és népismeret
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia és egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlatok
Testnevelés
Etika / Hit- és erkölcstan
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető óra (szt) •
Kötelező óraszám a törvény alapján:
Rehabilitáció beszédfogyatékosok

Osztályok heti óraszáma
Ek. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7+2 7+2 7+1 6+2 6+2 4+1 4+2 3+2 4+2
2
2
2
2
1
2
3
3 3+1 3
4
4 4+1 4+1 4+1 4 3+1 3 3+1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
2
3
3
3
25 25 25 25 27 28 28 31 31
8
8
8
8
8
9
9
10 10

A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz,
feladatainkhoz:
 Idegen nyelvként a német nyelvet tanítjuk, a 4. évfolyammal kezdődően.
 A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanóra keretében történik.
A szabadon tervezhető órák anyaga a kötelező órák tananyagába beépítve jelenik meg a
beszédjavító tagozaton. A szabadon tervezhető órák felhasználása:
– 1. évfolyamon 2 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz,
– 2. évfolyamon 1 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz,
1 óra a matematika tantárgyhoz
– 3. évfolyamon 2 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz,
1 óra a matematika tantárgyhoz
– 4. évfolyamon 2 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz,
1 óra a matematika tantárgyhoz
– 5. évfolyamon 1 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz,
1 óra az informatika tantárgyhoz
– 6. évfolyamon 2 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz,
1 óra a matematika tantárgyhoz
– 7. évfolyamon 2 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz,
1 óra a német nyelv tantárgyhoz
– 8. évfolyamon 2 óra a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz,
1 óra a matematika tantárgyhoz
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Rehabilitációs órák
A Nkt. 27. § (8) bek. szerint a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelésioktatási intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt,
amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges. A kötelező
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások
megszervezésének heti időkeretét a Nkt. 6. melléklet határozza meg.
Nkt. 6. sz. melléklete
6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete
A

1

évfolyam

2

B

C

gyermek, tanuló heti
óraszáma

BA
testnevelés
nélkül

BB
testnevelés

D

osztályok heti időkerete

BC
órák
testneveléssel

CA
engedélyezett

61

61

CB a
hittan
többlet
órakerete
egyházi
intézményekben
2

CC 6 és
8 évf.
gimnázium
többletórái

nemzetiségi
iskolai
nevelésoktatás
többlet
tanórai
foglalkozásainak
száma
DA
nemzetiség

E

sajátos nevelési igényű tanulók heti
egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozásainak száma

EA
értelmi
fogyatékos

EB
gyengénlátó

EC
EE
vak, siket és
naautista
gyothalló,
mozgás- és
beszédfogyatékos

EF
egyéb

3

óvoda

61

4

első évfolyam

20

5

25

52

1

2

3

7

8

10

3

5

második
évfolyam
harmadik
évfolyam
negyedik
évfolyam
ötödik
évfolyam
hatodik
évfolyam
hetedik
évfolyam
nyolcadik
évfolyam
Nyelvi
előkészítő és
Hídévfolyamok
kilencedik
évfolyam
tizedik
évfolyam
tizenegyedik
évfolyam
tizenkettedik
évfolyam

20

5

25

52

1

2

3

7

8

10

3

20

5

25

52

1

2

3

7

8

10

3

22

5

27

55

1

2

3

7

8

11

3

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

25

5

30

56

2

3

4

9

10

13

4

30

5

35

57

2

2

3

4

9

10

13

4

31

5

36

57

2

2

3

4

9

11

14

4

30

5

35

58

2

2

3

5

11

12

15

5

30

5

35

58

2

2

3

5

11

12

15

5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

37

Felhasználható óraszámok
A tagozat képzési óraszámának megoszlása a Nkt 6. sz. melléklete alapján

20
20
20
20
22
23
23
26
26
200

5
5
5
5
5
5
5
5
5
45

25
25
25
25
27
28
28
31
31
245

3
3
3
3
3
3
3
4
4
36,5

52
52
52
52
55
51
51
56
56

Ped.-i célú rehabilitáció
és habilitáció (egyéb)

Órák
testneveléssel

Ped.-i célú rehabilitáció
és habilitáció
(autista csop.)

Testnevelés

Osztályok heti
időkerete

Testnevelés nélkül

Ped.-i célú rehabilitáció
és habilitáció
(értak. csop.)

Elők. évf.
1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
5. évf.
6. évf.
7. évf.
8. évf.
Össz.:

Tanuló heti óraszáma

Tanórán kívüli egyéb
foglalkozások

Osztályfok

HETI ÓRASZÁM

3
3
3
3
3
3
3
3
3
29

10
10
10
10
11
11
11
12
12
97

3
3
3
3
3
3
3
4
4
29

4. évf.

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Kommunikáció
Olvasás-írás
Számolás-mérés
Társadalmi
Játékra nevelés
környezet
Társadalmi
ismeretek
Önkiszolgálás
Életvitel és gyakorlat
Életvitel és gyakorlat
Természeti
Környezetismeret
környezet
Ének-zene
Művészetek
Ábrázolás-alakítás
Információs
Informatika
eszközök használata
Mozgásnevelés
Testi nevelés
Testnevelés
Szabadon tervezhető óra keret:
Pedagógiai célú habilitáció
Összesen
Anyanyelv
és kommunikáció

3. évf.

Tantárgy

2. évf.

A nevelés-oktatásfejlesztés területei

1. évf.

Fejlesztési területek (Az egyes évfolyamain tanított tantárgyak) struktúrája és óraszámok a
kerettanterv alapján az értelmileg akadályozott tanulóknál

4
2
2
2

4
2
2
2

4
3
2
2

4
3
2
2

4
4
3

4
4
3

5
2
3

5
2
3

2

5

1

2

2

2+2

2+2

3+2

3+2

1

1

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

1

1

5

5

2
2

2
3

1

2
3

5

2
2

5

2+1

2
2

5

5

5

3

3

3

3

2

2

2

2

25

25

25

26

28

28

31

31

Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára, autista sérülés specifikus
adaptáció
38

3. évf.

4. évf.

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Kommunikáció
Olvasás-írás
Számolás-mérés
Társadalmi
Játékra nevelés
környezet
Társadalmi
ismeretek
Önkiszolgálás
Életvitel és gyakorlat
Életvitel és gyakorlat
Természeti
Környezetismeret
környezet
Ének-zene
Művészetek
Ábrázolás-alakítás
Információs
Informatika
eszközök használata
Mozgásnevelés
Testi nevelés
Testnevelés
Szabadon tervezhető óra keret:
Pedagógiai célú habilitáció
Összesen
Anyanyelv
és kommunikáció

2. évf.

Tantárgy

1. évf.

A nevelés-oktatásfejlesztés területei

4+1
2
2
2

4+1
2
2
2

4+1
3
2
2

4+2
3
2
2

4+2
4
3

4+2
4
3

5+1
2
3

5+1
2
3

2+2

5

1

2

2

2+2

2+2

3+2

3+2

1

1

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

1+1

1+1

5

5

2+2
2+2

2
3

1

2
3

5

2
2

5

2+2

2
2

5

5

5

3

3

3

4

4

4

4

4

25

25

25

26

28

28

31

31

A fejlesztő iskolai nevelés – oktatás területei
A nevelés-oktatás-fejlesztés
területei
Munka-szabadidő
Ábrázolás
Mozgásfejlesztés
Önkiszolgálás
Szűkebb – tágabb környezet
Terápiás fejlesztés
Rehabilitáció / Habilitáció

Tantárgy

1. – 8. évf.

Levegőzés
Konyhakert
Mese - vers
Ábrázolás
Mozgásfejlesztés
Önkiszolgálás
Szűkebb – tágabb környezet
Terápiás fejlesztés
Rehabilitáció / Habilitáció

2
1
1
1
5
5
3
2
10

Az egyéb órakeret terhére a foglalkozások megszervezésének heti időkeretét a Nkt. 6. melléklet
határozza meg. A feltételek biztosítása esetén ezen órakeretben tervezett szakköri
foglalkozásokat, képesség- és készségfejlesztő tartalommal megtöltött foglalkozásokat döntően
nem egy adott tantárgy köré szervezzük.

2.3. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
Az iskolán belüli tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása a jövőben is az iskola feladata
és felelőssége marad. Így a tankönyveknek a tanulók és az iskolai könyvtár részére történő
átadása; a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlása és a visszáru kezelés iskolán belüli
feladatainak lebonyolítása; valamint az ehhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok
elvégzése.
A tankönyvválasztás elvei az iskolában:
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Iskolánkban a nevelő-oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv,
munkafüzet, térkép stb.) használunk, amelyeket kerettantervek alapján hivatalosan tankönyvvé
nyilvánítottak és szerepel a miniszter által elfogadott Közoktatási Tankönyvjegyzékben.
Az évfolyamok tartós tankönyvét a tankönyvraktárban őrizzük. Innen lehet kikölcsönözni
szükség esetén.
A tankönyvkiválasztás speciális szempontjai
A beszédjavító tagozaton első évfolyamon az „Irányelvek” alapján a hangoztató-elemző,
szótagoló olvasástanítást alkalmazzuk (Meixner-módszer). Előkészítő-első osztályban olyan
könyveket, segédkönyveket, munkafüzeteket használunk melyek a tanuláshoz szükséges
részképességek, készségek kialakításában segítenek. Második osztálytól kezdődően legyenek
alkalmasak a nyelvi elmaradás korrekciójára, a beszédészlelés, beszédmegértés és
kifejezőkészség fejlesztésére. A logopédus által kiválasztott könyvek, segédanyagok mindig az
egyéni terápiás tervekhez igazodnak.
Az ingyenességre vonatkozó eljárás
1-8. évfolyamon minden tanulónak ingyenes a tankönyvellátás. Első és második évfolyamon
nincs tartós tankönyv. SNI fejlesztő eszközök rendelhetők a KELLO-n keresztül a meghatározott
tankönyvösszegből.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket az osztálytanítók, betanító tanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve
alapján.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév júniusában)
tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük 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 ára mérsékelt legyen, ezzel alkalmazkodva tanulóink – sok esetben – nehéz
anyagi helyzetével.
A fejlesztő iskolában alkalmazható taneszközök, tanulmányi segédletek és tankönyvek
kiválasztásának elvei
Speciális szempontok:
Sajátos nevelési-, oktatási szükségletű tanulóink számára, a folyamatosan bővülő taneszköz és
tankönyvkínálatból számukra leginkább megfelelőt választjuk ki.
Kiválasztás szempontjai:
 az eszközök méreteikben feleljenek meg a csoportos és egyéni foglalkozásoknak, felhívó
jellegűek, színesek, esztétikusak, minél több érzékszervre hatóak legyenek,
 motiváló hatásúak legyenek,
 keltsék fel a megismerési vágyat és biztosítsanak elegendő mennyiségű anyagot és időt a
sokoldalú begyakorlásra,
 legyenek fogyatékos specifikusak, a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódjanak,
 fejlesszék a gyerekek kreativitását, képzeletét,
 tegyék lehetővé a differenciált foglalkozást,
 segítsék az egyéni fejlesztést,
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 a tankönyvek legyenek konkrét tartalmúak, tartalmazzanak valósághű képeket.
A taneszközök és tanulmányi segédletek biztosítása az intézmény anyagi lehetőségei és pályázati
források együttes bevonásával történik.

2.4.
A Nat-ban
megvalósítása

meghatározott

pedagógiai

feladatok

helyi

Erkölcsi nevelés
A sajátos nevelési igényű tanuló képes szociális kapcsolatokat kialakítani és fenntartani, ismeri
és elfogadja az alapvető emberi értékeket, a személyiségében rejlő pozitív tulajdonságokat meg
tudja jeleníteni a környezete számára. Különböző élethelyzetekben képes az adekvát
viselkedésre, elfogadja társait és környezetét, megismeri, követi és igyekszik betartani a
szabályokat. Interperszonális kapcsolataiban együttműködő, megértő, türelmes.
Nemzeti öntudat és hazafias nevelés
A tanuló érdeklődik környezete és lakóhelye szokásai iránt, ismeri a legfontosabb nemzeti
ünnepekhez köthető hagyományokat, képességeihez mérten bekapcsolódik az ünnepi
megemlékezésekbe. Fokozatosan megismeri a szülőföld, a haza legfontosabb értékeit, megismeri
környezetében előforduló szimbólumait.
A kisiskolások különösen nyitottak, fogékonyak e fejlesztési terület irányában. Ezért is olyan
fontos, hogy a tanító minden lehetőséget (pl.: mesék, történetek, ünnepélyek tartalmát, a közös
éneklés, zenélés élményét, a képzőművészeti alkotásokkal való találkozás alkalmait, a
társadalmi, természeti és technikai környezetből szerzett tapasztalatokat és ismeretbővítést)
célirányosan használjon fel. Gondoskodjon a nemzeti kultúra értékeinek átörökítéséről,
ösztönzést adjon a nemzeti hagyományok ápolására. Gyakorolják azokat a tevékenységeket,
melyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez
vezetnek. Ismerjék meg a falusi és városi élet hagyományait, jellegzetességeit.
Fontos, hogy pedagógus a haza, hazaszeretet fogalmát megtöltse tartalommal. Gondoskodjon
róla, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti
kultúránk nagy múltú értékeit. Ismerjék meg a kiemelkedő magyar személyiségeket, a haza
földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét.
Meg kell kezdeni a hazánkban élő nemzetiségek és népcsoportok iránti figyelem és nyitottság
megalapozását, a sztereotípiák és előítéletek kialakulásának megelőzését.
A hazánkban és szomszédságunkban élő más népek iránti figyelem és nyitottság
megalapozásával, a kulturális értékeikkel való ismerkedéssel, az elfogadásukra, a
megbecsülésükre, a tiszteletükre való ráhangolás, a sztereotípiák és előítéletek kialakulásának
megelőzése.
Ösztönözzük közösségi tevékenységgel szűkebb és tágabb környezetünk történelmi, kulturális és
vallási emlékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását.
A fejlesztéshez felhasznált műalkotásokkal való foglalkozás feltételt teremt az esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciáinak fejlesztéséhez, valamint a szociális
és állampolgári kompetenciák gyakorlásához.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló fokozatosan képessé válik az együttműködésre környezetével, közösségében
magatartása elfogadó. Megismeri, és képességeinek megfelelően alkalmazza alapvető emberi
jogait és kötelezettségeit. Kialakul igénye az önállóságra, megismeri az önérvényesítés és a
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támogatott döntéshozatal lehetőségét. Közösségének alakításába bevonható, igényli a rendezett,
célszerűen kialakított környezetet.
A sokféle közös tanulási és szabadidős iskolai tevékenységben való részvétel a szociális és
állampolgári kompetenciák kiváló gyakorlóterepe. A gyerekek tapasztalatokat szerezhetnek az
együttélés, az alkalmazkodás, a társas érintkezés formáiról és működéséről, a másság
elfogadásáról. Az 5-8. évfolyamon a társadalmi együttélés közös szabályait és követelményeit
tudatosítjuk a tanulókban. Törekszünk a konfliktuskezelés, az együttműködés képességének
kialakítására, a demokratizmus gyakorlatában elsajátítható felelősségvállalásra, az előítéletek és
rasszizmus elutasítására. A gyerekek többféle szerephelyzetben próbálhatják ki magukat,
tapasztalatokat szerezhetnek a gyermeki jogok gyakorlásáról, a szabad véleménynyilvánításról,
E nevelési feladat fontos tartalmi eleme a veszélyhelyzeti magatartáskultúra fejlesztése
(katasztrófavédelem). A megvalósításban a hangsúly, ebben az életkori szakaszban, az adekvát
magatartásformák kialakításán van. Különféle magatartási stratégiák megismertetésével és
gyakoroltatásával fel kell készíteni a tanulókat a veszélyhelyzetek (árvíz, tűz, veszélyes
anyagokkal való találkozás, szélsőséges időjárási jelenségek, járványok, erőszakos és
környezetpusztító magatartási megnyilvánulások) felismerésére és arra, hogy mit tegyen a
megelőzés érdekében, illetve a már kialakult katasztrófa szituációkban. E folyamatban
pedagógus kitüntetett feladata az is, hogy megalapozza a tanulókban a veszélyhelyzetek
megelőzéséhez szükséges felelősséget, cselekvőkészséget.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanuló megtapasztalja saját személyét, bekapcsolódik társas foglalkozásokba.
Megtanulja a helyzeteknek megfelelő kapcsolatokat megteremteni környezetével, cselekedeteit
kontrollálni, képes a kapcsolatokban a közeledés és a távolságtartás egyensúlyának és
szükségességének megválasztására. Konfliktusait önállóan, vagy segítséget kérve próbálja
megoldani. Megtanul választani lehetőségei közül, képessé válik korlátai felismerésére,
megismeri az adekvát segítségkérés módszereit.
Megismeri a nemi szerepekkel kapcsolatos alapvető társadalmi elvárásokat és a biológiai
működés elemeit.
A személyiség fejlődését azzal segítjük elő, ha önmaguk megismerésére motiváló tanulási
környezetet szervezünk a tanulók számára. A tanulási sikerek gyakori megélése és elismerése
teszi lehetővé, felfedezhessék belső értékeiket, egész életre szólóan megszeressék a tanulást. A
Nemzeti Alaptantervben megnevezett nevelési értékek abban az esetben épülnek be a fejlődő
személyiségbe,ha a tanulási tartalmak elsajátítása során a tanulók maguk is aktív részeseivé
válnak ezen értékek megnevezésének és azonosításának, próbára tehetik fejlődő önállóságukat, s
nem végzetes kudarcként, hanem hasznosuló tanulsággal élhetik meg sikertelen próbálkozásaikat
is. Folyamatosan gondoskodnunk kell arról is, hogy lehetőségeikhez mérten egyre
kompetensebbnek érezzék magukat sorsuk és életpályájuk alakításában. A reális énkép és a jó
önismeret a szociális és állampolgári kompetencia egyik fontos pillére.
Családi életre nevelés
A tanuló lehetőség szerint minél nagyobb önállósággal közreműködő önmaga ellátásában, ismeri
a családi élet szerepeit, feladatait. Képességeihez mérten elfogadja és kéri személyi segítő
tanácsát a magánéletben adódó problémahelyzetek megoldásához.
Testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló megismeri a helyes táplálkozás és a személyes higiéné alapjait, minél önállóbban képes
gondoskodni magáról, ápolni testét. Igényli a rendszeres testmozgást, figyel testi épségének és
egészségének megőrzésére.
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Lehetőségeihez mérten felismeri és elkerüli a káros szokásokat és veszélyes helyzeteket.
Testi és lelki érzéseit képes környezetének megfelelő jelzésekkel tudomására hozni.
Testi és lelki egészség
A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntő mértékben befolyásolja, hogy
az iskola milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. Ezért a mozgáskultúra
célirányos, szervezett fejlesztése mellett naponta kellő időt szükséges biztosítani a kötetlen
játékra és a szabadlevegőn szervezett mozgásra.
A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a humánus,
szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése mellett a tanítónak
figyelemmel kell kísérnie – a testi-lelki egészség védelmében – a gyermekek testi fejlődését és
otthoni neveltetését is, hogy adott esetben teljesíthesse védő-segítő feladatait.
A felvilágosító munkának ki kell terjednie az egészséges életmód, a helyes táplálkozás, az
egészséges napirend, a test, a ruházat és a környezet ápolása iránti érdeklődés és igény
felkeltésére, a kapcsolódó szokások alakítására és az ismeretek tudatosítására. A tanító modell
szerepe ezen a területen megkülönböztetett jelentőségű.
A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben elfoglalt
pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvező alakulásához esetenként a tanító segítsége,
indirekt irányítása is szükséges. Olyan pedagógiai eljárások alkalmazása kívánatos, amelyek
hatására a mellőzést, a kirekesztést, a sértő elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat
felváltja a csoportban az elfogadás, a türelem, készség az együttműködésre, az egymás segítése,
az őszinte hangnem, a kölcsönös megbecsülés.
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális
fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak,
magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi
állapotát javítják. Az egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás formálása, az
alsóbb évfolyamok fejlesztését folytatja.
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az
egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel.
A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy felnőtt életükben szükséges
megsegítés mellet legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni,
egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és
fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés – leggyakoribb, egészséget, testi épséget
veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait. Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és
drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Segítsék a krízishelyzetbe
jutottakat. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és
magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli
párkapcsolatokra történő felkészítésre.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi,
lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló igényli a kulturált környezetet, vigyáz lakóhelye, élettere tisztaságára, óvja épségét.
Felismeri a szennyező anyagokat, kerüli a káros környezeti hatásokat. Igényévé válik a
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takarékosság az anyagokkal, energiával, kerüli a felesleges pazarlást. Megtanulja szükségleteihez
mérten beosztani a javakat.
Megismeri és alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés, az újrafelhasználás és hasznosítás
gyakorlati technikáit.
A kisiskolásoknak a természet értékei és problémái iránti fogékonyságának, környezetkímélő
magatartásának kialakításában kiemelt szerepe van a személyes tapasztalatoknak és az ismételten
átélt élethelyzeteknek. Ezek többféle nézőpontból történő megbeszélésének, értékelésének, a
pozitív magatartásformák folyamatos gyakorlásának. Különösen fejlesztő hatásúak a gyermekek
környezetében megfigyelhető és jól érzékelhető környezeti problémaszituációk megoldására
szervezett feladatok.
A környezettudatosságra nevelés
A környezettudatos magatartásforma kialakítását biztosítja, ha a tanulók érzékennyé válnak
környezetük állapota iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak
megismerésére és, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és
megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik
gyakorlására. A környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók
életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv.
A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai
példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti
következményeit.
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való
törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a
környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
A tantárgyak lehetőségei szerint, minden évfolyamon lehetőség van a környezetkímélő magatartás
felismertetésére.
Pályaorientáció
A tanuló motivációja felkelthető a munkatevékenységek iránt, lehetőségeihez képest igényli a
felnőtt élet alapvető tevékenységének, a munkának megismerését, elsajátítását.
Képes önmaga munkatevékenységi lehetőségeinek felismerésére, belátására, elfogadja a
segítséget.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Az alapozás igényével már a kisiskolások nevelésében is megjelenik az állampolgári nevelés. Itt
elsősorban a társadalmi tapasztalatok szerzése (pl. foglalkozások megismerése, a társadalmi
munkamegosztás konkrét eseteinek megfigyelése, a felnőtt szerepekhez kapcsolódó
szerepjátékok, magatartásformák) a magatartási minták közvetítése a cél. A fejlesztés keretét a
célirányosan szervezett tanulási és szabadidős tevékenységek és a természetes élethelyzetek
adják.
A nevelés fontos, új területe a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia összetevőinek
fejlesztése. Olyan személyiségvonások formálása, amelyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek
az értékes társadalmi tevékenységekben való részvételhez, az egyén boldogulásához (pl.
érdekérvényesítés kockázatvállalás, kreativitás, probléma felismerés, a tervezés és végrehajtás
végig vitele, megbízhatóság, precizitás, felelősségvállalás, kitartás, újrakezdés).
A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja,
hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását a számukra elérhető lehetőségek közül
44

vágyaik és a realitások összehangolásával. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk
során többször pályamódosításra kényszerülhetnek.
Az iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a
munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség,
amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az
érdeklődéseiknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. Kiemelt
figyelmet érdemel a rugalmasság, az együttműködés képességének fejlesztése.
A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a különböző
tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. A hatékony
társadalmi beilleszkedéshez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a
szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése. A szociális
kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, versengéssel
kapcsolatos területek erősítése. Ezzel párhuzamosan szükséges a társadalmi-állampolgári
kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen képesek legyenek megsegítéssel jogaikat
érvényesíteni.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló megismeri a pénz fogalmát, adott nagyságrendben tisztában van az ár és az érték
fogalmával. Tisztában van a takarékosság, a pazarlás és a felesleges fogalmával.
Képes saját tulajdonának felismerésére és megóvására.
Gazdasági nevelés
A gyerekek általános műveltségének megalapozásához, állampolgári kompetenciáik
fejlesztéséhez tartozik, hogy már iskolás korukban tisztában legyenek a munka értékteremtő és
létfenntartó szerepével , értelmi képességeiknek és korosztályuknak megfelelő szinten bánni
tudjanak a pénzzel. Ismerjék a fizetőeszközöket. Szerezzenek tapasztalatokat családjuk
pénzfelhasználásáról, annak tervezhetőségéről, takarékosságról, a közösség vagyonának és
megbecsüléséről. Az egyszerű eszközök, szerszámok használatában is fontos a figyelem, az
elővigyázatosság megtanulása. A hatékony munkavégzés érdekében a rend, az időbeosztás
hatását érdemes megtapasztaltatni.
A gazdasági nevelés fontos területe a tudatos fogyasztói szemlélet megalapozása a gyerekek
környezetkímélő, helyes vásárlási szokásainak kialakításával, a reklámok szerepének és káros
hatásainak tudatosításával.
Médiatudatosságra nevelés
A tanulóban fokozatosan tudatosul a virtuális valóság és az élet közötti különbség. Felismeri az
elektronikus eszközök helyes információszerző és szabadidő eltöltési lehetőségeit, ügyel a
mértékletességre.
Tanulás tanítása
A tanuló az elsajátított kompetenciák felhasználásával igényli az ismeretszerzést, az új
információk, tevékenységek elsajátítását. Felkelthető a tanuláshoz és megismeréshez
motivációja, kíváncsisága
A tanulás tanítása
Kisiskolás korban a hatékony tanulási kompetencia leginkább az érdeklődés, a kíváncsiság és a
kompetenciára törekvés által motivált közös és egyéni tevékenységek keretében érdekes
feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen mozgósításával fejleszthető. E tevékenységek
közben alakulnak a későbbi – nélkülözhetetlen akarati jellemzők, érzelmi viszonyulások és
képesség összetevők (együttműködés, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés).
45

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió
kialakulásának történetéről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett
lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.
Tanulóink már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt életüket leélni, ezért arra kell
törekednünk, hogy iskolás éveik alatt ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak.
A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a szociális
érzékenység.
A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású
eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák,
vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról,
az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Személyes tapasztalatok
felhasználásával, a nemzetközi együttműködésről szerzett információkkal gazdagítjuk tudásukat.
A tanulás tanítása
A hatékony önálló tanulási kompetencia közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében
problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett
tudás szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthető. E
tevékenységek közben alakulnak a későbbi – felnőtt kori – munkavégzéshez nélkülözhetetlen
akarati jellemzők, érzelmi viszonyulások és képesség összetevők (tervezés, döntés,
visszacsatolás, együttműködés, megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése,
újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, értékelés stb.), melyek az élethosszig tartó tanulás
eredményességét is meghatározzák. Szükséges, hogy tanulás korszerű eszközeit, iskolán kívüli
színtereit és lehetőségeit (pl. könyvtári szolgáltatások, IKT, múzeum, színház, művelődési
központ) is megismerjék.
A tanulás képességének megalapozásához eszközként szolgál az anyanyelvi kompetencia és a
digitális kompetencia fejlettsége. A tanító fontos feladata, hogy fejlessze a tanulás belső
motívumait.
A pedagógus fontos feladata, hogy vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit,
és ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés
tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és verbális útjait. Törekedjen a gondolkodási képességek,
elsősorban a rendszerezés, a tapasztalás, valamint a következtetés és problémamegoldás
fejlesztésére. A tanulás az iskola alapfeladata, amely magába foglalja valamennyi értelmi
képesség és az egész személyiség fejlesztését. Az elemi készségeknek a képességeikhez mért
szintű elsajátítása kulcsfontosságú feladat.
A tanulás számos összetevője tanítható. Minden nevelő teendője tanítsa a gyerekeket tanulni.
Vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában. Az eredményes tanulás
módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása főleg a következőket foglalja magában:







az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása
az egyénre szabott tanulási módszerek,
a csoportos tanulás módszerei,
a kooperatív csoportmunka;
az emlékezet erősítése, a célszerű rögzítési módszerek kialakítása;
a gondolkodási kultúra művelése; az önművelés igényének és szokásának
kibontakoztatása;
 az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása;
 az alapkészségek kialakítása értelmi képességeikhez mérten (az értő olvasás, az
íráskészség, a számfogalom fejlesztése).
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A tanulás színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa is. A könyvtár
használata segíti tanulóinkat ismereteik gazdagításában. Használatának technikáját, módszereit az önálló ismeretszerzés érdekében - a tanulóknak képességeikhez mérten el kell sajátítaniuk.
Váljanak rendszeres könyvtárhasználóvá, lehetőleg igazodjanak el a lakóhelyi, az iskolai,
könyvtárakban.

2.5.

A mindennapos testnevelés

A tanulók egészségének, egészséges életmódjának fejlesztése érdekében, a teljes körű iskolai
egészségfejlesztési elvekkel összhangban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
előírja a mindennapi, azaz a heti öt testnevelésórát minden évfolyamban, melynek megvalósítása
2012 szeptemberében megkezdődött. Ez lehetőséget teremtett hazánkban arra, hogy az
iskoláskorúak rendszeres fizikai aktivitásához, fizikailag aktív életmódjához intézményünk
jelentősen hozzájárulhasson.
A mindennapos testnevelés, mint egészségfejlesztési stratégia nagy lehetőséget biztosít a felnövő
generáció egészségesebb életmódjához, így elsősorban a törvényben meghatározottaknak kíván
eleget tenni intézményünk és a minőségi testneveléssel kiegészítve a törvényben
meghatározottaknak is eleget tesz. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nkt.) 27. § (11) bekezdés:
„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai
elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés
óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre
érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján –
amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az
egyesület által kiállított igazolással váltható ki.

2.6. Választható tantárgyak és foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai
A tanulók nevelése-oktatása egyéni felmérés és fejlesztési terv alapján történik, mely tartalmazza
az erősségeknek, érdeklődésnek megfelelő területeket is. A kötelező és habilitációs,
rehabilitációs órák, a napközi és tanulószoba a teljes iskolában töltendő időt kitöltik, a
mindenkor hatályos törvények szerint.
A pedagógusválasztás szabálya
Intézményünkben a pedagógusok munkakörüknek, munkabeosztásuknak megfelelően látják el
feladataikat. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulók ne váljanak személyfüggővé,
tehát ne csak az egyéni fejlesztést végző szakemberrel kommunikáljanak, működjenek együtt.

2.7. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, fejlesztő formái
Beszédjavító tagozat
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Munkánk során az értékelés és a folyamatos továbbhaladás elvét érvényesítjük. A tanulók
minősítéséről félévkor és tanév végén az osztályozó értekezleten, nevelőtestület dönt. A szülők
tájékoztatása folyamatos, félévkor és év végén bizonyítvány, valamint év végén szöveges
logopédai vélemény formájában történik.
Intézményünk minden pedagógusának feladata a tantárgyankénti követelményrendszer egységes
értelmezése, a folyamatos ellenőrzés, az objektív, ugyanakkor ösztönző szándékú és nevelő
hatású értékelés.
A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye
alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel, és osztályzatokkal történő értékelés és
minősítés alól. (Nkt. 56. § (1) a, b pont)
Az értékelés célja
Az értékelés célja, a megerősítés, az ösztönzés és a hibák humanisztikus korrekciója, amely
sikeresebb teljesítményre motiválja tanulóinkat. Az értékelés visszajelzést ad a pedagógus, szülő
és a tanuló számára.
A gyermek egész fejlődéséről szóljon, mely nemcsak a tanulási teljesítményt tartalmazza:




nem minősít hanem fejlődési állapotról számol be
megmutatja, hogy a gyermek önmagához mérten mennyit fejlődött
jelenjen meg benne, hogy a gyermek a saját lehetőségeit mennyire használja ki

Az értékelés alapelvei






legyen ösztönző, következetes
differenciált, egyénre vonatkozó
feleljen meg a tanulók értelmi képességeinek
rendszeres, segítő célú, és diagnosztikus
segítse a reális önértékelés kialakítását

Az értékelés időpontja




év eleji felmérés, tanév végi felmérés
félévi és tanév végi értékelés
szintfelmérés annyiszor amennyiszer a pedagógus szükségesnek látja

Az értékelés szempontjai








a tanulók önmagához mért fejlődése az ismeretek elsajátításában egyéni képességeik szerint
az ismeretek alkalmazásának képessége
a munkafolyamatok végzésének sorrendje, pontossága, tempója
teljesítőképesség és kitartás a munkavégzésben
szocializációs képességek (önmagához, társakhoz, közösséghez)
a pszichikus funkciók fejlődése (észlelés, emlékezet stb)
tevékenység során a pszichomotoros képesség fejlődése

A pedagógus által végzett ellenőrzések, értékelések
Az ellenőrzés és értékelés a nevelési és oktatási folyamatban a tanítás tanulás folyamatában
szabályzó funkciót tölt be.
Az ellenőrzés módja:
– megfigyelés (folyamatosan)
– mérés (év elején, tanév végén, pedagógus belátása szerint a tananyaghoz kapcsolódóan)
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Az ellenőrzés formája
– beszámoltatás (szóban, írásban)
Az írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai:
– Átfogó jellegű írásbeli beszámoltatás 1-4. évfolyamon a harmadik óra után már nem
történhet
– A szummatív jellegű beszámoltatás témáját az azonos évfolyamon az azonos tanegységet
tantárgycsoportot tanító tanárok egyeztetik. Az ilyen jellegű számonkérésből alsó
tagozaton egy felső tagozaton legfeljebb kettő iratható naponta.
Értékelési formák:
– szóbeli értékelés (teljes képzési időben minden tantárgynál)
– szimbólumok, tárgyjutalmak (első három szakaszban)
– 1. évfolyam félév és évvége, 2. évfolyam félév szöveges minősítés
– 2. évfolyam évvége - 8. évfolyam numerikusan
Szóbeli szöveges értékelés
A szóbeli szöveges értékelés koncepciójának elvi kiindulópontjai a következők lehetnek:
– az értékelés a gyermekért, s elsősorban a gyermeknek szóljon
– alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet
– nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart
– a gyermek lehessen aktív részese a saját fejlődésének
– a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről.

49

A szóbeli szöveges értékeléssel kapcsolatos elvi követelmények az alábbiakban
összegezhetők:
 minősítésközpontúság helyett fejlesztőközpontúság jellemezze
 vegye figyelembe az életkori sajátosságokat
 legyen összhang a Nat, a helyi tantervi rendszer és a kimunkált értékelési koncepció
között
 jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés
 személyre szóló és ösztönző jellegű legyen
 a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő
szerepet betölteni
 konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, nyelvi
megformáltságában legyen közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára.
A szöveges értékelés dokumentumai:
Az Nkt. 57§ (5) bekezdésének megfelelően az iskolában csak olyan bizonyítvány alkalmazható,
amelyet az Oktatási Minisztérium jóváhagyott. Azonban az iskolai nyomtatványok (az év végi
bizonyítvány kivételével) az OM által szabályozott rendszer alkalmazásával (személyiségi,
adatvédelmi, biztonsági követelmények megtartásával) elektronikus úton is elkészíthetők és
tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt nyomtatott formában is
elő kell állítani, és meg kell őrizni. (részletesen az Nkt. 57§ (6) bekezdésében olvasható)
A nevelési-oktatási intézmények ügyintézésének és iratkezelésének általános szabályait és a
tanügyi nyilvántartások kezelését a többször módosított 20/2012 (VII. 31.) EMMI rendelet
előírásai tartalmazzák.
Tanulók teljesítményének minősítésére alkalmazott jelzések
Beszédjavító Tagozat:
1. évfolyam:

A tantárgyi követelményeket kiválóan / jól / megfelelően teljesítette.
Felzárkóztatásra szorul.

2. évfolyam végétől:

az Nkt. 54§ (2) bekezdése értelmében az érdemjegyek és osztályzatok
a következők:
a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél
jeles (5),
jó (4),
közepes (3),
elégséges (2),
elégtelen (1),

A pedagógus által végzett mérések, ellenőrzések, értékelések
Az ellenőrzés és értékelés a nevelési és oktatási folyamatban a tanítás tanulás folyamatában
szabályzó funkciót tölt be.
Az ellenőrzés módja
 megfigyelés (folyamatosan)
 második évfolyamtól tantárgyanként félévente minimum három érdemjegy
 mérés (év elején, félévkor, tanév végén, illetve pedagógiai szakaszokhoz rendelten)
Az ellenőrzés formája
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beszámoltatás (szóban, írásban)

Tárgyi tudás értékelése:
 Diagnosztizáló mérések: Célja a kiinduló fejlettségi szint megállapítása, melyre a
pedagógus munkáját tervezheti. Kisebb egységek lezárása esetén pedig a fejlesztés
iránymutatója. A tanulók sajátos nevelési szükségletei szerint történhet szóban vagy
írásban.
Dokumentálása: Tájékoztató füzet, napló
 formatív: nevelő segítő szándékú az elért eredmények és a meglévő hiányosságok
feltárására törekszik. Célja a pozitív megerősítés. A tanítási – tanulási folyamatot az egész
tanév során végigkíséri.
Dokumentálás: Tankönyvben, munkafüzetben, füzetben, tájékoztató füzetben, naplóban
 Lezáró – összegző – tematikus. Nagyobb egységek lezárásakor a tanmenetben meghatározott időszakokban történik. Célja a tanulók egyéni teljesítményének önmagához mért
fejlődésének átfogó mérése.
Értékelés: A tanuló teljesítményének százalékos arányú megállapítása. Irásbeli dicséret,
korrekciós javaslat, figyelmeztetés.
Dokumentálása : Tájékoztató füzet és napló.
 Szummatív, átfogó minősítés: Pedagógiai vélemény, melynek összeállítása, a tanulók
egyéni fejlődésének figyelembevételével, a tanítók által és/vagy központilag kidolgozott
félévi és év végi szintfelmérők szóbeli beszámolók alapján történik. Átfogóan értékeli a
tanulók félévi illetve egész éves munkáját tantárgyanként 1-2. első félévében szövegesen,
(Felzárkóztatásra szorul, megfelelően teljesít, jól teljesít, kiválóan teljesít). Második év
végétől megjelenik a numerikus értékelés.
Értékelés: tantárgyanként, teljesítmény illetve százalék arányában, egységes kategóriákba
sorolva. Korrekciós javaslat, dicséret.
Dokumentálás: Félévkor: napló, ellenőrző
Év végén: napló, bizonyítvány, törzslap, logopédiai tasak
A pedagógus által végzett belső mérések
A pedagógus tervezése alapján:
a.) Alkalmankénti
b.) Visszatérő
Az értékelés funkciói:
 Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad a
pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának
tervezéséhez.
 Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak
korrekciójához ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak.
 Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció, amely egy-egy tanítási-tanulási
periódus végén regisztrálja az eredményeket, a pedagógusnak, szülőnek, tanulónak ad
információkat.
A hangsúly az érés, fejlődés, tanulás folyamatjellegének elfogadásán van. A gyermek önmagához
képest mért fejlődését állítja a középpontba. Természetesen a követelményekhez viszonyított
előmenetele is értékelésre kerül. Az értékelés pillanatnyi állapotot rögzít, (s ez még a
minősítéskor is igaz), nyitottságot mutat a gyermek problémái iránt, és a fejlődés lehetőségei
iránti bizalmat fejezi ki.
A személyre szabott differenciált értékelés azért is ösztönző hatású, mert a tanuló
megtapasztalhatja a pedagógus az ő személyére irányuló figyelmét, pozitív, bíztató hozzáállását.
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Harmonikus viszony esetén a gyermek vágyik arra, hogy megfeleljen a pedagógus elvárásainak,
jól teljesítsen.
A pedagógusok a tanulók teljesítményét folyamatosan, illetve – numerikus értékelés esetén –
rendszeresen érdemjegyekkel értékelik, osztálynaplóba bejegyzik, félévkor és év végén
minősítik.
Az iskola az évközi érdemjegyek a félévi és év végi osztályzatoknál a tanuló teljesítményének
értékelésére, – kivéve a készségtárgyakat – az alábbi jelöléseket alkalmazza:
Teljesítmény %-ban
0-35 %
36-55 %
56-75%
76-89%
90-100%

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

A tanulóval ismertetni kell az értékelés szempontjait. Az értékelés a pozitív megerősítést kell,
hogy szolgálja. A javítás lehetőségét minden alkalommal biztosítani kell, a tanuló illetve a szülő
igénye alapján.
A szöveges értékelés műfaja:
Előzetes szempontok alapján, a nevelőtestület által összeállított egységes szempontrendszeren
belüli választott szöveg, illetve a pedagógus által kiegészített értékelés. A nevelőtestület dönt az
osztályozó értekezleten a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről az osztályfőnök előterjesztése
alapján.
Az első évfolyam, második évfolyam félévi értékelése
 a pedagógus félévkor és tanév végén a szülő számára szöveges értékeléssel minősíti a
tanuló fejlődését, teljesítményét (előre kidolgozott egységes szempontrendszer alapján)
 a fenti értékelést a „kiválóan teljesített”, jól teljesített”, „megfelelően teljesített”
„felzárkóztatásra szorul” összegzéssel zárja.
 A tantárgyak értékelése az évfolyamokon év közben a naplóban numerikus értékelés
szerint történik (1-2-3-4-5 érdemjegyekkel) – (Kivéve a készségtárgyak értékelését alsó
tagozaton!)
A készségtárgyak értékelése alsó tagozaton
 kiválóan megfelelt
 jól megfelelt
 megfelelt
 gyengén megfelelt
 nem felelt meg
Logopédiai minősítés
 tünetmentes
 lényegesen javult
 keveset javult
 részben javult
 nem javult
Az osztályzatokról a tanulókat és a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell a „Tájékoztató
füzet”-en, keresztül.
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A következő évfolyamba lépés feltétele a helyi tantervben megjelölt minimális követelmény
teljesítése. Egyes esetekben a nevelőtestület – az osztályfőnök a logopédus – véleményének
figyelembe vételével dönt az osztályozó értekezleten a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.
A tanulók beszédfejlődéséről, és az egyes parciális teljesítmény deficitekről tanév végén a
logopédusok részletes szöveges értékelést adnak, amely tükrözi az egy év alatt elért
eredményeket, és jelzi a további fejlesztési irányokat.
A kerettanterv meghatározza mennyi az a minimális ismeret, amely feltétlenül szükséges az
egyes tantárgyak témaköreinek egymásra épüléséhez. A magasabb évfolyamba lépés feltétele az
előírt feltételek sikeres teljesítése.
Értelmileg akadályozott, autista tagozat
Az értékelés célja
Az értékelés célja a megerősítés, az ösztönzés és a hibák humanisztikus korrekciója, amely
sikeresebb teljesítményre motiválja tanulóinkat. Az értékelés visszajelzést ad a pedagógus, szülő
és a tanuló számára.
A gyermek egész fejlődéséről szóljon, mely nemcsak a tanulási teljesítményt tartalmazza:
 nem minősít, hanem fejlődési állapotról számol be,
 megmutatja, hogy a gyermek önmagához mérten mennyit fejlődött,
 jelenjen meg benne, hogy a gyermek a saját lehetőségeit mennyire használja ki.
Az iskola értékelési rendszere
Munkánk során az értékelés és a folyamatos továbbhaladás elvét érvényesítjük. A tanulók
minősítéséről félévkor és tanév végén az adott pedagógus dönt. A szülők tájékoztatása
folyamatos, félévkor tájékoztató lapon és szöveges formában, év végén bizonyítványban,
valamint szóbeli szöveges formában történik.
Intézményünk minden pedagógusának feladata a tantárgyankénti követelményrendszer egységes
értelmezése, a folyamatos ellenőrzés, az objektív, ugyanakkor ösztönző szándékú és nevelő
hatású értékelés. Az iskola profiljából adódóan az értékelésben messzemenően figyelembe
veendő a Köznevelési törvény 56.§ (1) pontja.
Az értékelés alapelvei
 legyen ösztönző, következetes,
 differenciált, egyénre vonatkozó,
 feleljen meg a tanulók értelmi képességeinek,
 rendszeres, segítő célú, és diagnosztikus,
 segítse a reális önértékelés kialakítását.
Az értékelés időpontja
 év eleji felmérés, tanév végi felmérés,
 félévi és tanév végi értékelés,
 szintfelmérés, annyiszor amennyiszer a pedagógus szükségesnek látja.
Az értékelés szempontjai:
 a tanulók önmagához mért fejlődése az ismeretek elsajátításában egyéni képességeik
szerint,
 az ismeretek alkalmazásának képessége,
 a munkafolyamatok végzésének sorrendje, pontossága, tempója,
 teljesítőképesség és kitartás a munkavégzésben,
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 szocializációs képességek (önmagához, társakhoz, közösséghez),
 a pszichikus funkciók fejlődése (észlelés, emlékezet, stb.),
 tevékenység során a pszichomotoros képesség fejlődése.
A pedagógus által végzett ellenőrzések, értékelések
Az ellenőrzés és értékelés a nevelési és oktatási folyamatban a tanítás-tanulás folyamatában
szabályzó funkciót tölt be.
Az ellenőrzés módja:
 megfigyelés (folyamatosan)
 mérés (év elején, tanév végén)
Az ellenőrzés formája:
 beszámoltatás (szóban, írásban).
Az írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai: A szummatív jellegű beszámoltatás témáját az
azonos évfolyamon, az azonos tanegységet, tantárgycsoportot tanító tanárok egyeztetik. Az ilyen
jellegű számonkérésből alsó tagozaton egy, felső tagozaton legfeljebb kettő iratható naponta.
A pedagógus által végzett belső mérések
A pedagógus tervezése alapján:
a.) Alkalmankénti
b.) Visszatérő
 Diagnosztizáló mérések:
Célja a kiinduló fejlettségi szint megállapítása, melyre a pedagógus munkáját tervezheti.
Kisebb egységek lezárása esetén pedig a fejlesztés iránymutatója. A tanulók sajátos
nevelési szükségletei szerint történhet szóban, cselekvéses helyzetben vagy írásban.
Dokumentálása: egyéni fejlesztési naplóban
Formatív: nevelő -segítő szándékú, az elért eredmények és a meglévő hiányosságok
feltárására törekszik. Célja a pozitív megerősítés. A tanítási – tanulási folyamatot az egész
tanév során végigkíséri.
Dokumentálás: Munkatankönyvben, munkafüzetben, füzetben
Szummatív, átfogó értékelés: Pedagógiai vélemény, melynek összeállítása a tanulók egyéni
fejlődésének figyelembevételével a pedagógusok által és/vagy központilag kidolgozott
félévi és év végi szintfelmérők, szóbeli beszámolók alapján történik. Átfogóan értékeli a
tanulók félévi, illetve egész éves munkáját.
Dokumentálás: Félévkor: napló, tájékoztató lap
Év végén: napló, bizonyítvány, anyakönyv
A pedagógus által végzett értékelések
A pedagógusok a tanulók teljesítményét folyamatosan értékelik, félévkor és év végén minősítik.
A tanév során az értékelés alapja a tanuló megfigyelése, képességeiket figyelembe vevő szóbeli,
írásbeli, cselekvéses számonkérések. A tanulóval ismertetni kell az értékelés szempontjait. Az
értékelés a pozitív megerősítést kell, hogy szolgálja. A javítás lehetőségét minden alkalommal
biztosítani kell.
A tanulók értékelésének tartalmi elemei:
 a tanuló teljesítményének a szintje (kiindulási helyzet)
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a tanuló önmagához való viszonyítása (fejlesztési cél)
a fejlesztés nyomán bekövetkezett teljesítmény változás nyomon követése
tanári, tanulói munka eredményességének vizsgálata (önellenőrzés)
igyekvés, szorgalom
pozitív teljesítmény, aktivitás, társaihoz való viszonyulás

Értékelési formák:






szóbeli értékelés (teljes képzési időben minden tantárgynál)
szimbólumok, tárgyjutalmak (első három szakaszban)
1. évfolyam – félév és évvége
2. évfolyam – félév és évvége
8. évfolyam – félév és évvége

Szóbeli szöveges értékelés
A szóbeli szöveges értékelés koncepciójának elvi kiindulópontjai a következők lehetnek:






az értékelés a gyermekért, s elsősorban a gyermeknek szóljon,
alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet,
nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart,
a gyermek lehessen aktív részese a saját fejlődésének,
a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről.

A szóbeli szöveges értékeléssel kapcsolatos elvi követelmények az alábbiakban
összegezhetők:
 minősítésközpontúság helyett fejlesztőközpontúság jellemezze
 vegye figyelembe az életkori sajátosságokat
 legyen összhang a NAT, a helyi tantervi rendszer és a kimunkált értékelési koncepció
között
 jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés
 személyre szóló és ösztönző jellegű legyen
 a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő
szerepet betölteni
 konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, nyelvi
megformáltságában legyen közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára.
A szöveges értékelés dokumentumai:
Az Nkt. 57§ (5) bekezdésének megfelelően az iskolában csak olyan bizonyítvány alkalmazható,
amelyet az Oktatási Minisztérium jóváhagyott. Azonban az iskolai nyomtatványok (az év végi
bizonyítvány kivételével) az OM által szabályozott rendszer alkalmazásával (személyiségi,
adatvédelmi, biztonsági követelmények megtartásával) elektronikus úton is elkészíthetők és
tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt nyomtatott formában is
elő kell állítani, és meg kell őrizni. (részletesen az Nkt. 57§ (6) bekezdésében olvasható)
A nevelési-oktatási intézmények ügyintézésének és iratkezelésének általános szabályait és a
tanügyi nyilvántartások kezelését a többször módosított 20/2012 (VII. 31.) EMMI rendelet
előírásai tartalmazzák.
Félévkor és év végén szöveges minősítéssel kell a tanuló teljesítményét értékelni. A
minősítésnek a tanuló teljesítményére vonatkozó megállapításokat kell tartalmaznia. A kiállított
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bizonyítványok „Záradék” rovatába kell bejegyezni a tanuló továbbhaladását segítő
nevelőtestületi döntéseket, szülői kéréseket, és a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos egyéb
megjegyzéseket. Az első-harmadik évfolyamokon a tanuló szöveges minősítése az oktatási
miniszter által engedélyezett bizonyítvány pótlapon (pótlapokon) történik. A kitöltött pótlap a
bizonyítvány része. A pótlapot a bizonyítvány borítólapjának tárolójában kell elhelyezni. A
pótlap kiállítását a kiállító köteles a bizonyítvány pótlap-jegyzékében (a megadott rovatok
kitöltésével) igazolni. A negyedik-nyolcadik évfolyamon a szöveges minősítés a tantestület által
kidolgozott értékelési lapon történik, mely a bizonyítvány, törzslap és napló része.
Tanulók teljesítményének minősítésére alkalmazott jelzések
Értelmileg akadályozottak tagozata
1. évfolyam: A tantárgyi követelményeket kiválóan teljesítette;
megfelelően teljesítette; felzárkóztatásra szorul.

jól

teljesítette;

2-4. évfolyam: A tantárgyi követelményeket kiválóan teljesítette; jól teljesítette;
megfelelően teljesítette; felzárkóztatásra szorul.
5-8. évfolyam: Tantárgyanként értékelve: kiválóan teljesített; jól teljesített; megfelelően
teljesített; részben teljesített; részt vett.
Az a tanuló, aki 5-8. évfolyamon a tantervben megjelölt minimum
követelményeket sem tudja teljesíteni, „részt vett” minősítést kap.
Fejlesztő iskola értékelési, mérési rendszere
A nevelő-oktató munka első lépése a tanulók alapos megismerése, képességstruktúrájuk
feltérképezése. A súlyos, halmozott fogyatékossággal élő gyermekek esetében a pedagógiai
diagnosztika nem egyszeri vizsgálatot jelent, hanem folyamat-diagnosztikát: mely adatgyűjtés a
gyermek korábbi éveiből, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
javaslatai, diagnosztikus mérés, folyamatos megfigyelések, változások rögzítése, az összegyűlt
információk elemzése.
A mérések célja, annak megállapítása, hogy mit és hogyan tud a gyermek, melyek a személyes
szükségletei.
A súlyos, halmozott fogyatékossággal élő tanulók állapotának felmérésére szolgáló
diagnosztikus mérési eszközök: GMFM (1988), egyéb választható (Fröhlich – Haupt:
Fejlődésdiagnosztika, Wayne Sailor – Bonnie Jean Mix: TARC, H. Grünzburg: PAC (S/PAC 1),
Pető András féle állapotfelmérő)
Értékelés
Az értékelés célja a megerősítés, az ösztönzés, amely sikeresebb teljesítményre motiválja
tanulóinkat. Az értékelés visszajelzést ad a pedagógus, a szülő és a tanuló számára.
A tanulók diagnosztikus értékelése a pozitívumokra koncentrál. A tanulók felé a folyamatos
pozitív megerősítést szimbólumok segítségével is jelezzük.
Előmenetelükről a szakmai team félévkor és tanév végén szöveges értékelést készít, mely nem
minősít hanem fejlődési állapotról számol be, megmutatja a tanuló attitűdjét, értékeli önmagához
mért teljesítményét.
A szülők tájékoztatása folyamatos, félévkor és tanév végén tájékoztató lapon szöveges formában
történik.
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2.8. Számonkérések, beszámoltatások
Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje és korlátai
Beszédjavító tagozat
Az iskolai beszámoltatások témáját, formáit a szaktanár állapítja meg a helyi tanterv alapján, az
értékelést is ő végzi. A beszámoltatás célja, hogy a tanítási-tanulási folyamat közben minősítő
információkat adjon a tanár a tanulónak felkészülése eredményéről.
Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló mérési eljárás, mellyel a tanár
ellenőrzi a tanulók elméleti és gyakorlati felkészültségét, feladatmegoldásban való jártasságát,
problémamegoldó képességét.
Írásbeli számonkérés formái:








szódolgozat, tudáspróba,
házi dolgozat,
év eleji tudásszintmérő dolgozat
teszt, feladatlap nyílt- és zártvégű válaszokkal
írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból
kisebb tananyagrészekből feladatmegoldás (pl. matematika)
témazáró dolgozatok, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, az esszé, a
feladatmegoldás jelleget

Az írásbeli számonkérések célja:
 diagnosztikus felmérések (előzetes tudásának megállapítására egyes tantárgyakból)
 formatív felmérések (röpdolgozatok egy-egy óra anyagából részletekre kiterjedően, óra
végi ellenőrző felmérés, témazáró dolgozatok átfogó, az anyag súlyponti részét tartalmazó
feladatokkal, esetlegesen házi dolgozatok)
 szummatív felmérés (tanulást lezáró, a végállapot eredményeit tükröző lezáró – minősítő
felmérés)
Az írásbeli beszámoltatás módja:
 az írásbeli beszámoltatás gondos előkészületeket követel
 az írásbeli beszámoltatás előtt a tanár időben ismerteti a tanulókkal a konkrét
követelményeket
 ismertetni kell a tanulókkal az írásbeli munka formai követelményeit
 az írásbeli számonkéréshez optimális körülményeket kell teremteni (hely, idő, zavaró
tényező kiiktatása)
 a feladatkijelölés történhet papírlapon, táblán, elektronikus adathordozón egyértelmű
utasítással
 biztosítani kell az egyenlő feltételeket, esélyeket a tanulóknak
 a kidolgozás előtt pontosan ismertetni kell, hogy milyen segédeszközöket vehetnek
igénybe a tanulók
Az iskolai írásbeli beszámoltatások korlátai:
Az írásbeli beszámoltatás megszervezése során figyelembe kell venni az alábbiakat:
 a témazáró dolgozatok rendjét, követelményeit, az értékelés módját, formáját,
elfogadhatósági kritériumát a helyi tantervek rögzítik
 a témazáró dolgozatok időpontját előre be kell jelenteni
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 nem lehet olyan feladatot adni a tanulóknak, amit még nem tanultak, illetve a
felkészüléshez nem állt rendelkezésükre a megfelelő taneszköz
 a tanár az év elején (tanítási-tanulási folyamat elején) közölje, hogy bármikor ellenőrizheti
röpdolgozattal a tanórára való felkészülést
 dolgozat, írásbeli számonkérés büntető céllal nem íratható
 egy tanítási napon legfeljebb 2 témazáró dolgozatot írhat egy tanuló
 A szakértői bizottság javaslata alapján kell a számonkérés megfelelő formáját alkalmazni.
Az írásbeli munkák értékelése:
A pedagógus az értékelést tárgyilagosan, a követelményeket figyelembe vételével végzi.
A kiegészítő anyagrészek ismeretét, pluszteljesítményt jutalmazhatja – de nem a törzsanyaggal
összevontan. A jutalmazás szempontjait, módját maga tervezheti meg, döntheti el.
Az értékelés történhet: írásban vagy szóban, szövegesen vagy érdemjeggyel (1-5 fokú skálán).
Az írásbeli munkák kijavításának értékelésének határideje a mindenkori érvényes házirendben
megtalálható.
Az értékelés szerepe a tanulók fejlesztésében:
 tudatos visszacsatolást jelent a tanulónak, szülőnek a tanulás eredményességéről a
követelmények tükrében
 önellenőrzés, megerősítés
 teljesítményorientáció
 motiválás az eredményes továbbhaladásra és/vagy a hiányosságok pótlására
 az önértékelés képességének kialakítása
 visszacsatolás a tanárnak a tanítási folyamat minőségéről
 az ismeretek elsajátításának, megértésének ellenőrzése
 helyzetfeltárás osztály és egyéni szinten (mennyire sikerült elsajátítani a tanulóknak a
tananyagot, mennyire alkalmas a jelenlegi tudás a továbblépéshez)
 tanítási és tanulási hibák differenciált feltárása, amely lehetővé teszi a javítást, pótlást
 az írásbeli számonkérés érdemjegyei egyenértékűek, de a témazáró dolgozatok
osztályzatait megkülönböztetjük, nagyobb súllyal vesszük figyelembe
Az írásbeli dolgozatok pótlásának módja:
Amennyiben a tanuló egészségügyi okok miatt nem adott számot tudásáról, lehetőséget kell adni
a pótlásra, esetleges javításra.
Az írásbeli beszámoltatás szerepe:
A félévi és az év végi osztályzatot a témazáró, összefoglaló írásbeli dolgozatok eredményei
nagyobb mértékben befolyásolják.
Az érdemjegyek kialakításának módja:
Az érdemjegyek, az osztályzatok nem egyenértékűek. A témazárók, az összefoglaló jellegű
teljesítmények érdemjegyei a félévi, tanév végi végső jegyek alakításában nagyobb szerepet
játszanak.
Érdemjegyet kaphat a tanuló:
 Szóbeli feleletre .A szóbeli számonkérés tanulásra szoktatja a diákokat, javítja
beszédkészségüket és a tantárgyi szaknyelv elsajátítását is szolgálja.
 Írásbeli munkára (írásos felelet, teszt, házi dolgozat, iskolai dolgozat).
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Tanórai munkára.
Tárgyi tanulmányi versenyeken való eredményes szereplésre.
A gyűjtőmunkára, album- tablókészítésre.
A házi dolgozatokra.

2.9. A felkészüléshez megadott feladatok
Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elvei és korlátai
Beszédjavító tagozat
A házi feladat csak előzetesen megismert, feldolgozott anyagrészből adható, kivételt képez a
gyűjtőmunka és a kiselőadás.
Legyünk tekintettel arra, hogy alkalmas segédeszközök álljanak a tanulók rendelkezésére
(számítógép, internet, lexikonok, szótárak stb.)
Az előkészítő osztályban a házi feladatra fordítható idő maximum 45 perc.
Az 1-4. évfolyamon maximum két szóbeli- és két írásbeli házi feladat adható. Ezen a házi
feladatok elkészítésére fordítható idő nem haladhatja meg a napi 90 percet.
Az 5-8. évfolyamon maximum négy szóbeli- és négy írásbeli házi feladat adható. A házi
feladatok elkészítésére fordítható idő nem haladhatja meg a napi 120 percet.
A fentiek figyelembe vétele mellett a házi feladat legyen differenciált, személyre szabott.
Szorgalmi feladatként differenciálást célzó felzárkóztató, tehetséggondozást szolgáló feladatok
adhatók, melyek minden esetben értékelendők.
Házi feladat minden esetben értékelendő.
Házi feladatra érdemjegy nem adható, kivételt képeznek azok az esetek, amelyeket a pedagógus
előre egyértelműen jelez.
Házi feladat hiánya elégtelennel nem értékelhető, hiány esetén a tanuló az adott tudásáról szóban
ad számot.
Házi feladatok sorozatos hiánya szaktanári figyelmeztetéssel szankcionálható.
Szorgalmi házi feladatokat minden esetben értékeli a pedagógus.

2.10.A magatartás és szorgalom minősítése, értékelése
A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítését az osztályfőnök végzi, figyelembe véve
az osztályban tanítók véleményét is.
A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, minden évfolyamon, szöveges formában
történik
Nkt. 54 § (2) Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:
b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3),
rossz (2),
c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3),
hanyag (2)
A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítését az osztályfőnök végzi az alábbi
szempontok szerint – figyelembe véve az osztályban tanítók véleményét is.
Beszédjavító:
Formája:
 Előkészítő évfolyamtól 8. évfolyam évvégéig: szöveges formában
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Magatartás
Példás (5)
Nevelőivel, társaival, tisztelettudó udvarias. Fegyelmezett, önmaga és társai testi épségére,
valamint környezetére, és az iskola értékeire fokozottan vigyáz. Fegyelmi vétségért elmarasztaló
írásbeli figyelmeztetésben nem részesült. Igazolatlan hiányzása nincs.
Jó (4)
Nevelőivel, társaival tisztelettudó udvarias, apróbb fegyelmezetlenségeit belátja és igyekszik azt
jóvátenni. Önmaga és társai testi épségére, valamint környezetére, és az iskola értékeire vigyáz.
Fegyelmi vétségért elmarasztaló szigorúbb írásbeli figyelmeztetésben (intő, rovó) nem részesült.
Igazolatlan hiányzása nincs.
Változó (3)
Nevelőivel, tisztelettudó udvarias. Társaival szemben viselkedése sok kívánnivalót hagy maga
után. Önmaga és társai testi épségét néha veszélyezteti, valamint előfordul hogy környezetére, és
az iskola értékeire nem vigyáz. Nehezen fegyelmezhető, önfegyelme gyenge, a tanórai munkát
fegyelmezetlenségével zavarja. Igazolatlan hiányzás, késés ritkán előfordul.
Rossz (2)
Nevelőivel, társaival figyelmeztetések ellenére is tiszteletlen. Önmaga és társai testi épségét
veszélyezteti. Mások tulajdonát nem tartja tiszteletben. Az iskola értékeire nem vigyáz. A tanórai
munkát rendszeresen zavarja a rábízott feladatokat nem teljesíti. Többször előfordul, hogy
igazolatlanul hiányzik, elkésik.
Szorgalom
Példás (5)
A tanuláshoz való hozzáállása példamutató, tanórán aktív. Legtöbbször önállóan dolgozik
igyekvő aktív. Társainak nevelőinek segít, tanórán kívüli tevékenységekben szívesen részt vesz.
Képességeihez mérten igyekvő, feladatait rendszeresen és hiánytalanul végzi el. Igyekszik tiszta
és pontos munkát végezni.
Jó (4)
Tanórai munkájában a tanuláshoz való hozzáállása jó. Törekszik az önálló munkavégzésre. A
rábízott feladatokat néha nem végzi el. Kérésre tanárainak társainak segít. Munkái rendesek.
Változó (3)
Munkához való hozzáállása nem kielégítő. Tanórákon, nem képességeihez mérten dolgozik,
feladatait rendszertelenül, hiányosan végzi el. Nevelőinek és társainak nem szívesen segít,
elutasító. Munkáit felületesen végzi. Gyakran nem készít házi feladatot.
Hanyag (2)
Munkavégzése hanyag, a segítséget visszautasítja. Házi feladatait rendszeresen nem készíti el.
Nem törekszik képességeihez mért feladatvégzésre. Nevelőinek, társainak nem segít, a közös
tevékenységet zavarja.
Vitás esetekben az osztályozó értekezleten a nevelőtestület véleménye a meghatározó.
A tanulók elmarasztalásának fokozatai:
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Szóbeli figyelmeztetés
Szaktanári figyelmeztetés/figyelmeztetések
Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés
Írásbeli osztályfőnöki intés
Írásbeli osztályfőnöki megrovás
Írásbeli igazgatói figyelmeztetés

 Írásbeli igazgatói intés
 Írásbeli igazgatói megrovás
A fegyelmi eljárás az Nkt. 58§ (3-5)szerint történik.

2.11.Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezése
Beszédjavító tagozat
Tanulóink sajátos nevelési igényűek, az országos és megyei szakértői bizottságok
szakvéleményében foglalt kijelölés alapján kerülnek iskolánkba. Tanulóinknál a
beszédfogyatékosság a vezető tünet, melyhez egyéb részképesség zavarok is társulnak.
Logopédiai tevékenység a beszéd-, hang-, és nyelvi zavarban szenvedő gyermek/tanuló egész
személyiségét érintő pedagógiai jellegű gyógyító nevelés. A beszédjavítás, a terápia a logopédiai
tevékenység legmeghatározóbb formája, amelynek során megvalósul a beszédhibás
gyermek/tanuló személyiségének és beszédhibájának sérülés specifikus korrekciója. Ez egyénre
szabott terv elkészítésével, célirányos kommunikációval, funkciófejlesztéssel és
beszédgyakorlatok alkalmazásával történik. A logopédiai ellátás keretében feladat, hogy
biztosítsuk a beszédhibás gyermek/tanuló személyiségének töretlen fejlődését, célkitűzéseinek
megvalósulását, az optimális szocializációt, a sikeres habilitációt, ill. rehabilitációt. Cél a
logopédiai terápiákon a tiszta beszéd kialakítása, nyelvi zavarok javítása, valamint az írásolvasás megfelelő elsajátításához nyújtott prevenciós, reedukációs támogatás. A leghatékonyabb
forma a megelőzés, amely a szülők, nevelők, sőt az egész társadalom felvilágosítását, a
veszélyeztetettek korai kiszűrését és előzetes fejlesztéssel az esetleges halmozódó beszédhibák
megjelenésének kivédését jelenti.
A beszédfogyatékosság négy főcsoportja:
1. A beszédfejlődés zavarai
 hangképzési zavarok
 a szókincs (fogalomalkotás) zavarai
 a grammatika zavarai
2. A folyamatos beszéd zavarai
 dadogás
 hadarás
 beszédfélelem (logofóbia)
 mutizmus
3. A beszéd centrális és organikus eredetű zavarai
 afáziák
 dizartofónia
 diszglosszia (kortikális, piramidális, extrapiramidális eredettel)
 a perifériás beszédszervek veleszületett és szerzett elváltozásai (pl. bénulások, ajak-,
 szájpadhasadék)
4. Hangzavarok (diszfóniák)
 a folyamatos beszéd zavarai
 a beszéd organikus és centrális zavarai
 a komplex beszédfejlődési zavarok
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Alapelvek:
 Gyermekközpontúság, személyiségközpontúság
 Sokoldalúság, szakmaiasság
 Tudatosság, tervszerűség
 Egyénre szabottság, differenciálás, adekvát módszer- és eszközválasztás
 Transzferhatások tudatos kihasználása
 Elkötelezettség
 Partnerközpontúság, együttműködés
 Komplexitás, folyamatkövetés, intenzivitás
 Az információk bizalmas kezelése
 Esélyegyenlőség
Feladatok (15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet):
 a beszédindítás
 a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás javítása
 a beszédhibák javítása
 a nyelvi-, kommunikációs zavarok javítása
 a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése,
javítása a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás
foglalkozáson
 tehetséggondozás
Kiemelt fejlesztési feladatok:
 a fejlesztés során a gyermek/tanuló egész személyiségének fejlesztése hangsúlyos szerepet
kap, melynek célja a reális önkép kialakulása, az önbizalom és kudarctűrő képesség
erősödése, feladattudatának és kitartásának erősítése, illetve a belső motiváció
kialakítása/fejlődése
 a fejlesztés során és annak eredményes befejeztével a gyermek/tanuló képes legyen
képességeinek kibontakoztatásával a társadalom aktív, cselekvőképes tagjává válni, illetve
eljusson az önállóság általa elérhető optimális szintjére
 a fejlesztés során figyelembe venni a sajátos nevelési igényű tanulók teljesítményét minden
műveltségi területen és segíteni a minimum követelmények elérésében
 a fejlesztések felépítése tudatos és tervszerű, melynek meghatározó elemei a beszédállapot
felmérése, az egyéni fejlesztési terv elkészítése megfelelő eszköz- és módszerválasztással,
illetve a fejlődés folyamatos értékelése, nyomon követése
 a tanulók belső motivációjának kialakítása és fenntartása beszédhibájuk leküzdésére,
ugyanakkor fontos a reális elvárások megfogalmazása a terápia kimenetelét illetően
(esetleges visszaesések, maradványtünetek)
 felismerni a tanulókban a tehetséget bármely területen és segíteni ennek
kibontakoztatásában, gondozásában, ennek függvényében támogatni a pályaorientációs
folyamatot
 a szülők tájékoztatása a tanulók továbbtanulási lehetőségeiről
Alkalmazott terápiák:
 Megkésett/akadályozott beszédfejlődés terápia
 Artikulációs zavarok terápiája
 Beszédfeldolgozási zavarok terápiája (beszédészlelési és beszédmegértési zavarok)
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Beszéd- és nyelvfejlődési zavarok terápiája
Orrhangzós beszéd terápia
Beszédritmus zavara (dadogás, hadarás)
Nyelvlökéses nyelés terápiája
Diszfónia terápia
Diszlexia prevenció, grafomotoros készség fejlesztése
Diszlexia reedukáció
Diszgráfia reedukáció
Diszkalkuliareedukáció
Gósy-féle terápia
Afázia
Sindelar program
Alapozó terápia
Szenzomotoros integrációs terápia
Babzsák program

A logopédiai vizsgáló eljárások alkalmazásával az év eleji vizsgálatok szeptember hónapban
megtörténnek. Ezután készülnek el a hozzájuk kapcsolódó logopédiai vizsgálati vélemények, az
első félévre szóló egyéni fejlesztési tervek,majd a második félévre szóló egyéni fejlesztési
tervek. A gyermek/tanuló vizsgálati anyagai, a tesztűrlapok, a szakvéleménye/szakvéleményei,
vizsgálati eredmények, zárójelentések fénymásolatai, valamint a terápiás tervek a Logopédiai
Tasak anyagát képezik.Félévkor és év végén a Munkanaplóban minősítjük a tanulókat, tanév
végén pedig év végi értékelést írunk minden egyes gyermekről, ami a bizonyítványban
betétlapként szerepel. A tanulók kötelező felülvizsgálata is megtörténik az illetékes szakértői
bizottságok részéről, illetve folyamatosan zajlanak a tanévben. A sajátos nevelési igényű tanuló a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése
alól mentességben részesülhet.
Logopédiai év eleji és az év végi vizsgáló eljárások során alkalmazható vizsgáló eszközök:
















GOH-GMP -Gósy Mária Beszédészlelés- és beszédmegértés tesztje
Artikuláció vizsgálat
Szókincsvizsgálat - Aktív szókincs vizsgálat – LAPP(Lőrik–Ajtony–Pléh–Palotás)
Szókincsvizsgálat - Passzív szókincs vizsgálat - Peabody
SZÓL-E? Szűrőeljárás (Kas–Lőrik–Molnárné–Szabóné–Szatmáriné)
Nyelvfejlődési szűrővizsgálat(Pléh–Palotás–Lőrik, PPL)
Token - teszt
Olvasásvizsgálat - Meixner-féle olvasólapok (Meixner)
Nyelvi tudatosság vizsgálata (Lőrik féle)
Lőrik−Majercsik-féle iskolába lépő gyermekek nyelvi tudatosságának vizsgálata Iskolába
lépő és 1−4. osztályos gyermekek néhány olvasási-írási alapkészségének vizsgálata
Lőrik-féle Olvasásvizsgálat (LOV) 2−4. osztályos gyermekek olvasástechnikájának és
mondatmegértésének vizsgálata
Szó? Nem szó? Lőrik-féle Fonológiai Tudatosság Teszt (FTT) 2−4. osztályos gyermekek
szóolvasás megértésének vizsgálata
Lőrik-féle helyesírás-vizsgálat (LHV) 2−4. osztályos gyermekek helyesírás vizsgálata
Jordanidisz Ágnes 2-4. osztályosoknak készült fonológiai tudatosság vizsgálata
Szövegértés
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Írás-helyesírás - Logopédiai vizsgálatok kézikönyv
Másolás (alsó tagozat)
Önálló írásproduktum: rövid fogalmazás, spontán írás
Verbális fluencia vizsgálata
Magyar Álszóismétlési Teszt
(Racsmány és mts.)
TROG-H Nyelvtani Szerkezetek Megértése Teszt (Lukács–Győri–Rózsa)
Dékány-féle diszkalkulia vizsgáló (Dékány)
vizuális észlelés, vizuomotoroskoordiáncó - lateralis dominancia; testséma; irányismeret;
BenderA; Bender B; Frostig
 ritmus, szerialitás - MSSST, Sindelar, Inizán, DPT
Logopédiai értékelés –minősítés:
1. Megkésett/akadályozott beszédfejlődés
Tünetmentes:
Szókincse, verbális kommunikációja életkorának és intelligenciaszintjének megfelel. Közlése
nyelvtanilag megfelelő. Verbális kommunikációja korának megfelelő. Közlése nyelvtanilag
megfelelő. Beszédére részleges pöszeség jellemző. További adekvát logopédiai terápia
szükséges.
Lényegesen javult:
Beszédére az általános pöszeség vagy dadogás jellemző. Szókincse korának megfelelő. Önálló
mondatokat alkot grammatikai hibákkal. Nagymozgásai kielégítők, az artikulációs mozgások
akaratlagos szabályozásában lehetnek még nehézségei.
Részben javult:
Logopédiai előkészítésre és a logopédiai foglalkozásra alkalmas. Általános pösze vagy dadogó.
Beszéde alig érthető, zöngés mássalhangzókat nem képez. Mondatalkotása nélkülözi a ragokat.
Beszédmegértése hiányos. Beszédfeladatokkal kapcsolatban gyakran elutasító, figyelme labilis.
Nagymozgásait fejleszteni kell, finommotorikája teljesen inkoordinált.
Keveset javult:
Továbbra is csak a logopédiai előkészítő csoportban foglalkoztatható. A beszédre irányuló
figyelme már kialakulóban van. Beszédszintje jóval alatta van az életkori szintjének.
Beszédmegértésében a fogalmak differenciálása megkezdődött. A nagy- és finommozgások
egyaránt bizonytalanok, nélkülözik a koordináltságot.
Nem javult:
További logopédiai előkészítésre van szüksége. Beszéde nem indult meg. Figyelme a
foglalkozásokon alig köthető le. Mozgása, magatartása lényegesen elmarad az életkori átlagtól.
2. Artikulációs zavarok
A diszlália javítására irányuló logopédiai munka eredményét a gyermek beszédének önmagához
viszonyított javulásával értékeljük a következőképpen:
Tünetmentes:
A gyermek beszédhibája megszűnt, beszéde tiszta, érthető, nyelvtanilag is helyes a spontán
beszédben is.
Lényegesen javult:
A kijavítandó hangok 80-90%-a kialakított, rögzített és automatizált. Beszéde nyelvtanilag
helyes. Spontán beszédben még fejlődnie kell.
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Részben javult:
A kijavítandó hangok 40-50%-a kialakított, rögzített és automatizált. Beszéde nyelvtanilag még
javítandó. Spontán beszédben még nem használja a kialakított és rögzített hangokat.
Keveset javult:
A kijavítandó hangok 20-30%-a kialakított, rögzített és automatizált. Beszéde nyelvtanilag még
javítandó. Spontán beszédben még nem használja a kialakított és rögzített hangokat.
Nem javult:
A gyermek beszédében a felvételi szinthez képest nincs számottevő, értékelhető pozitív változás.
3. Dadogás/Hadarás:
Tünetmentes:
Folyamatos, gördülékeny, helyes ritmusú, alakilag és tartalmilag is ép beszéd. Az izomtónus
megfelelő, együttmozgás nincs.
Lényegesen javult:
A kezelt a számára biztonságos környezetben tünetmentesen, jól beszél. Az együttmozgások
megszűntek, a beszédfélelem oldódott.
Részben javult:
Tudatosan képes az ellazulásra, együttmozgások ritkán jelentkeznek. Kötött beszélgetésekben
megakadások nincsenek.
Keveset javult:
Az izmok tónusa feszes, görcsös. Az együttmozgások gyakorisága csökken. Vegetatív tünetek
ritkán jelentkeznek.
Nem javult:
Ellazulásra képtelen, az együttmozgásokban és a beszédállapotban nem történt változás.
4. Komplex Terápia:
(Artikulációs zavarok+Diszlexia prevenció)
Tünetmentes:
Artikulációs zavarok és részképesség problémák megszűntek.
Lényegesen javult:
Artikulációs zavarok és a teljesítmény javulása a környezet számára is érzékelhető.
Részben javult:
Artikulációs zavarok és a részképességek működésének javulása érzékelhető, tapasztalati vagy
vizsgálati úton kimutatható.
Keveset javult:
A gyermek a foglalkozásokon már motiválható, feladattudata kialakulóban van.
Nem javult:
A gyermek beszédében a felvételi szinthez képest nincs számottevő, értékelhető pozitív változás.
5. Orrhangzós beszéd:
Tünetmentes:
A gyermek beszédének orrhangzós színezete megszűnt.
Lényegesen javult:
Az orrhangzós színezet spontán helyzetben még tapasztalható, gyakorló helyzetben már nem.
Részben javult:
65

Gyakorló helyzetben időnként tiszta beszédhangot produkál. Képes a száj és orrlégzés tudatos
differenciálására.
Keveset javult:
Motivált az órákon való részvételre. Képes az alapvető artikulációs mozgásügyesítő és
fúvógyakorlatok elvégzésére.
Nem javult:
A gyermek beszédében a felvételi szinthez képest nincs számottevő, értékelhető pozitív változás.
6. Diszfónia:
Tünetmentes:
A kezelés eredményeként helyreállt a beteg egyéni hangszíne, hangfekvése és a beszéd dallama.
Lényegesen javult:
A folyamatos beszéd gyakorlataiban érvényesül az egyéni hangszín, hangfekvés és dallam.
Részben javult:
Az egész testre kiterjedő lazulás jellemzővé vált, a beszédlégzés gazdaságos, az alaphang
állandó. A normális színezetű hangok beszédbe beépítése most történik.
Keveset javult:
A lazító és légző gyakorlatokat csak a beszédterápiás órákon képes végezni, az alaphang nem
állandó.
Nem javult:
Az izomtónus és a légzés változatlan, a hangképzés továbbra is préselten történik.
7. Nyelvlökéses nyelés
Tünetmentes:
A gyermek beszédhibája megszűnt, a nyelés teljesen szabályos. Kialakult, rögzült a helyes
nyelvpozíció nyelés közben és nyugalmi helyzetben is. A két ajak és fogsor megfelelően záródik,
a periorálisizomzat nyelés közben inaktív, nincs egyéb izomdiszfunkció. Megfelelő a
légzéstechnika, beszéde tiszta, helyes a spontán beszédben is.
Lényegesen javult:
A megfelelő nyelvhelyzet kialakult, rögzült, de a tudatos működés nem vált automatikussá.
Megfelelő a légzéstechnika. A javítandó hangok 80-90 %-a kialakított, rögzített, automatizált.
Spontán beszédben még fejlődnie kell.
Részben javult:
A szabályos nyelés lépéseit, fokozatait elsajátította. A légzéstechnika megfelelő, kialakult, a
szabályos nyelés még nem rögzült. A javítandó hangok 40-50 %-a kialakított, rögzített,
automatizált. Spontán beszédében még nem használja a kialakított és rögzített hangokat.
Keveset javult:
A nyelv és izomfunkció szabálytalan, a szabályos nyelés lépéseit, fokozatait ismeri, de
alkalmazása nem tudatos. A légzéstechnika nem megfelelő. A javítandó hangok 20-30 %-a
kialakított, rögzített, automatizált. Spontán beszédében még nem használja a kialakított és
rögzített hangokat.
Nem javult:
A gyermek nyelésében, légzéstechnikájában, beszédében a felvételi szinthez képest nincs
számottevő, értékelhető javulás.
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8. Diszlexia és diszgráfia reedukáció:
Tünetmentes:
A tanulók jól reagálnak az általános és komplex képességfejlesztésre is, emellett a tanulót
környezete is segíti, hogy tünetmentessé váljon.
Lényegesen javult:
A tanuló hiányosságai és elmaradásai több mint felerészben megszűntek vagy pótlódtak, ha a
foglalkozások nyomán a teljesítményjavulást pedagógusai is észreveszik, és ez a pedagógiai
értékelésben is megmutatkozik, ha a gyermek/tanuló személyisége rendezettebb lett.
Részben javult:
A megnevezett célterületek fejlesztése nyomán a működés javulásának mértéke vizsgálattal vagy
becsléssel igazolható, ha a tanuló környezete is visszajelzést ad a tapasztalt változásról.
Keveset javult:
A tanuló állapota nem javult, viszont előállt az alkalmazkodás, cselekvésszervezés és
szabályozás kívánatos mértéke, ha motivált a foglalkozásokon való részvételben, feladatvállaló
és feladatmegvalósító, ha tud az apró sikereknek örülni, ha érdeklődéssel vesz részt a
feladatmegoldásokban, és közelesen várható az állapot egy vagy több területén változás.
Nem javul:
Nem alkalmazkodott a logopédiai foglalkozások rendjéhez, ha nem sajátította el a kezelések
ütemét, nem tud bekapcsolódni a foglalkozások tevékenységeibe, nem javult szervezettségének
és készültségének szintje, nem mutat érdeklődést az ismeretek iránt, és valóban nem is történt
javulás az állapotában.
Értelmileg akadályozott, autista tagozat
A fejlesztés alapelvei:
 • az egyénre szabott fejlesztés elve
 • az egyéni bánásmód elve
 • a frontális irányítás kerülése
Az autista tanulók speciális szükségleteinek megfelelő teljes körű ellátás elsősorban az egyéni
fejlesztés és kis létszámú csoportok keretében valósulhat meg, melyekben egy időben
minimálisan két szakképzett felnőtt jelenléte szükséges.
A tanulók csoportja rendkívül heterogén, többségüknél nem alkalmazható a NAT
követelményrendszere. A fejlesztés rendszerében és a csoportok kialakításánál a hagyományos
életkori elvtől eltérünk. A rendezőelv az egyes tanulók fejlettségi szintje,mentális kora.
Iskolánkban lehetőség szerint csoportbontásban tanítjuk az autizmus specifikus tantárgyakat.
Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek
fejlesztésére, a tanulók tudásának megalapozására, és a személyes tér biztosítására.
A gyermekek számára speciális szükségleteiknek megfelelően egyénre szabott napirend készül,
melyben az órák egyéni illetve kiscsoportos, önálló vagy irányított foglalkozások formájában
szerepelnek.

2.12.A tanulók fizikai állapotának mérése
20/2012 (VIII.31) EMMI Rendelet értelmében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálata
81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési
módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás
munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának
és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és
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megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.
(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző
pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az
eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a
tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket. Az iskolai tanév helyi
rendjében kell rögzíteni a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját.
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alkalmazása intézményünkben
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérését a 2011. évi CXC.
törvény 80.§ 9. pont szabályozza. − A tanulók fizikai állapotát évente egy alkalommal januármájus között kell mérni.
A mérés lebonyolításának szabályait a 2011. évi CXC. törvény 80.§ 2-8. pontjai szabályozzák. −
A fittségi próba lebonyolításához a Magyar Diáksport Szövetség speciálisan erre a célra tervezett
és gyártott, hitelesített eszközöket bocsátott az iskola számára.
A mérést az 5-8. évfolyamos tanulókon kell elvégezni. A mérést az osztályban testnevelés
tantárgyat tanító vagy az arra kijelölt pedagógus végzi. A vizsgálatban a tanulók osztályzatot
nem kapnak. Az eredményeket a testnevelő pedagógus elemzi és meghatározza a tanuló fizikai
fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket. A tanulók mérési eredményeit a Magyar
Diáksport Szövetség NETFIT informatikai rendszerébe online kell feltölteni május végéig.
Célja:
− Népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az
egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés
szereplői körében.
− A testnevelés a saját eszközeivel (pl. NETFIT) megkülönböztetett részét képezi a tanulók
testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló teljes körű iskolai
egészségfejlesztésnek és tehetséggondozásnak.
− Olyan ismeretátadatás, attitűdformálás, készség és képességfejlesztés megvalósítása,
amelynek segítésével adottságoktól és szociokulturális környezettől viszonylag függetlenül
minden tanuló számára lehetőség nyíljon az egészséges fizikai fittség állapot megszerzésére,
fenntartására, fejlesztésére és az egészségtudatos, jövőorientált életvezetés kialakítására.
Anyaga:
− Testösszetétel és táplálkozási profil: testtömeg mérése, testmagasság mérése, testzsír
százalék-mérés,
− Aerob fittségi profil: állóképesség ingafutás teszt (20 vagy 15 méter),
− Vázizomzat fittségi profil: ütemezett hasizom teszt, törzsemelés teszt, ütemezett
fekvőtámasz teszt, kézi szorítóerő mérése, helyből távolugrás teszt,
− Hajlékonyság profil: hajlékonysági teszt.

2.13. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
Az egészségneveléssel összefüggő feladatok
A kutatási tapasztalatok alapján tudjuk, hogy a kedvezőtlen egészségmagatartás erősen
összefügg a szocializációs folyamat problematikus voltával. A szocializáció intézményes
színtere az iskola, amely a szükséges jártasságok, és készségek kialakításában meghatározó
szerepet játszhat, kedvező feltételek esetén.
A fenti kérdéskör érvényessége még inkább megjelenik a sajátos nevelési igényű gyermekeket
nevelő-oktató intézményekben. Tanulóink értelmi állapotából adódóan hiányzik a belátás
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képessége az egészségre káros és hasznos választása között. Így nevelő-oktató munkánk fontos
és elengedhetetlen része kell, hogy legyen az egészségnevelés is. Ez a pedagógiai folyamat
iskolánkban kétrétegű. Egyrészt az iskolánk tanítási gyakorlatában – tanulóink értelmi és életkori
szintjüknek megfelelően − szerepet kapnak az egészségre, az egészség megőrzésére vonatkozó
ismeretek, fogalmak, adatok és összefüggések. Másrészt az iskolai élet mindennapos
gyakorlatában − az iskola üzemeltetésében, fenntartásában – kell gondoskodni tanulóink
egészségéről.
Az egészség a WHO meghatározása szerint egybefoglalja a testi, a mentális-lelki és a szociális
jólétre való képességeket, állapotokat. Ezért az iskolai egészségnevelés nemcsak a fizikai, hanem
a mentálhigiénés és a társas viszonyok terén is átfogó feltétel együttest kell, hogy biztosítson a
felnőttek és gyerekek életminősége, jóléte érdekében. Az egészség mindenkinek személyes
érdeke és élménye, az „intimszféra” nagyon sajátos részeként megélt állapot. Az
egészségpedagógia − amely a prevencióra épül − ezért figyelembe kell, hogy vegye a
személyességnek és az intimitásnak lényegét jelentő nevelési követelményeket.
Az egészségnevelés nem korlátozódhat pusztán előadásokra, vagy szórólapokra, hanem
személyes életviteli tapasztalatokhoz, felismerésekhez is kell, hogy segítse a benne
részesítendőket. Itt is érvényes összefüggés van a pedagógus egészségtudatos életvitele és
egészségnevelési hatékonysága között. Az egészségállapotok és a környezet kölcsönhatásai be
kell, hogy épüljenek életkor és értelmi képességnek megfelelően a tananyagba, azaz a tanulók
kell, hogy ismerjék a helyi környezeti kockázatok egészségükre gyakorolt hatását. A környezeti
kockázatok észlelése azt segíti elő, hogy megelőzhetővé váljanak a megbetegedést okozó
helyzetek. A környezeti kockázatok sokfélék lehetnek, (tetű, ótvar, rüh, orbánc, gomba,
paraziták, mindenféle fertőző betegségek) észlelésüket és hatásmechanizmusaikat társadalmi
kulturális konvenciók és hagyományok alakítják ki.
Az egészségnevelés során fel kell tárni a tanulók kockázat-észlelési sajátosságait és azokat
összhangba kell hozni a tényismeretekkel. A környezeti kockázatokat bizonyos társadalmi
rétegek, etnikai és kisebbségi csoportok másként értékelik és értelmezik, hiszen ez erősen függ a
társadalmi csoportok hagyományaitól. A kockázat észlelés tudatosságának növelése, a
tudományosan hiteles információk tananyagban való beépítése elősegítheti a megfelelő
megelőzési viselkedésmódok kialakulását. Ezért is fontossá válik az együttműködés az Országos
Tisztifőorvosi Szolgálat és az egészségügyi intézmények, szakemberek és az iskola között.
Egészségnevelés és prevenciós tevékenység
Tanulóinkat az alkohollal, dohányzással, drogokkal kapcsolatos ellenállásra, a dohány és
alkoholfogyasztást ösztönző ingerekkel szemben aktív elutasításra neveljük. Nagy hangsúlyt
fektetünk az életkornak megfelelő korszerű táplálkozásra és az étkezési szokások
megalapozására, a komplett, változatos étrend összeállítására, az ízlésfejlesztésre, a
gyermekekkel közösen készített gyümölcs-zöldségitalok fogyasztására; az életfunkciókat segítő
teák, magvak megszerettetésére. A gyermekek egészséges fogazatának megóvása érdekében
rendszeres fogápolásra szoktatjuk őket (minden főétkezés után lehetőség szerint fogmosás) és
rendszeres fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt.
A megfelelő iskolai légkör megteremtéséhez együttműködünk a családokkal, hisz közösen kell
vállalni, hogy a tanulókból egészséges, kiegyensúlyozott ifjak legyenek. Az egészséges
életmódra nevelés, felvilágosítás terén együttműködünk az iskolaorvossal, helyi hatósági
szervekkel.
Önismereti, problémamegoldó csoportfoglalkozások, osztályfőnöki órák keretében kerül sor a
káros szenvedélyek, azok hatásainak, a megelőzés fontosságának megvitatására.
Pedagógiai eszközeinkkel igyekszünk életkori és értelmi állapotukat figyelembe véve
tanulóinkban tudatosítani:
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 az egészséges életmódot,
 az egészséges táplálkozást,
 a személyi higiéniát,
 a testápolást, hajápolást, fogápolást,
 a szexuális úton terjedő betegségeket,
 a fogamzásgátlást,
 a környezetápolás fontosságát, szükségességét.
Módszereink elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazását biztosító készségeket fejlesztik, az
ismeretek teljes alkalmazását segítik elő. Programunk az egészségnevelés átfogó
hatásrendszerével kívánja segíteni a gyermekek testi-, értelmi- és szociális fejlesztését.
Célunk: az egészséges életmód megalapozása, olyan gyermekek nevelése, akik egész életükben
megőrzik az egészséges életmód iránti igényt. Nagyon fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot
nyújtó, közvetlen, családias légkört és környezetet. Olyan napirendet, amelyben sürgetés nélkül
jut megfelelő idő minden gyermeki tevékenységre.
A nevelési-oktatási intézménynek lehet a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatát megszervezni, ennek keretében különösen, az általános iskolába járó tanulóévenként
legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati szűrővizsgálaton vegyen részt.
A mindennapi testedzés végrehajtásának lehetséges programja
A mindennapos testedzés megvalósulhat, amennyiben a feltételek adottak:






• rehabilitációs mozgásfejlesztéssel,
• iskolai sportköri foglalkozásokkal,
• lovaglással,
gyermek jóga
úszás

A játékos testmozgás megvalósul:





• nagyszünet idejének felében játékos testmozgással,
• tanítási órák előtt, vagy az óraközi szünetekben szervezett „lazító együttmozgással”,
• játékos testmozgás tanítási órák részeként,
• nagyszünetben való szánkózással.

A mozgás, a szabad levegő, a higiéné és a hozzá kapcsolódó szokásrendszer programunkban
kiemelt helyet tölt be. A szabad levegőn való tartózkodás, a szabad mozgás és feltételrendszere,
a tervezett, szervezett játékos mozgás.
Környezeti nevelés
Nevelési programunkban az alábbi konkrét környezeti nevelési célokat foglaltuk össze:
 Igényes környezeti kultúra kialakítása a termekben, az iskola belső terében, az iskola körül.
(Funkcionális és aktuális dekoráció, derűs hangulatú, virágokkal díszített belső terek, ápolt
udvar kialakítása.)
 Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság, papír
újrahasznosítása, komposztálás stb.).
 A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása.
 A lakókörnyezet és a közeli természeti környezet adottságainak megismerése.
 Meghatározott terület rendszeres ellenőrzése, rendbetétele az iskolában és az iskola körül.
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Természetesen az osztályokban, mindenki elképzelésének megfelelő feladatokkal, ötletekkel
egészíti ki ezt a feladatkört.
A földrajzi helyzetünk és iskolánk útkeresése vezetett bennünket a környezeti nevelés
szükségességének felismerésére, mely számtalan lehetőséget teremt a gyerekek személyiségének
sokoldalú fejlesztésére. Tudjuk, a környezetvédelmi tevékenység általában csoportos cselekvést,
igazi csapatmunkát igényel, közösségformáló, szemléletet alakító, felelős, előrelátó magatartást
alakít ki, és mindezek mellett nagyon sok új ismeretet is ad. Ráadásul mindezt úgy teszi, hogy
közvetlenül a környezetben, igen változatos helyszíneken valósuljon meg.
Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok
Hosszú távú pedagógiai célok:
 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és
erkölcsi megalapozása,
 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése,
 rendszerszemléletre nevelés,
 a környezetetika hatékony fejlesztése,
 érzelmi és értelmi környezeti nevelés,
 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés,
 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése,
 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása,
 ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az
egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát,
 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések életkori és értelmi szintnek megfelelően,
 döntésképesség,
 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása,
 a családi életre nevelés fejlesztése,
 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése.
Konkrét célok és feladatok
 természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése.
 helyi értékek és problémák feltérképezése.
 helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, hulladék,
energiatakarékosság, stb.),
 lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai),
 hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken,
 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken,
 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése,
 legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése,
 az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevőinek megismertetése.
A környezeti nevelés színterei
Tanulmányi kirándulásainkat ebben a szellemben szervezzük próbálunk hagyományt teremteni,
felhívni a figyelmet a környezetvédelemre.
Kapcsolódás más környezetvédelmi programokhoz
A lakókörnyezetünkért való aggodalom és tenni akarás indít bennünket arra, hogy felvegyük a
kapcsolatot más olyan csoportokkal, szervezetekkel, melyek hasonló indíttatásból
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tevékenykednek a környezet megóvásáért. Bekapcsolódunk a Göncöl Ház szervezésében évrőlévre megszervezett Liget-takarítási programba, a Gombás-patak és környékének tisztítási
programjába.
Bekapcsolódunk a környezet- és egészségvédelem jeles napjai közül néhányba. A természet
környezetvédelem és az egészségügy egyes jeles napjairól a tanórákba és tanórán kívüli
foglalkozásokba beépítve Március 22. Víz Világnapja.
Április 22. Föld Napja
Május 10. Madarak és Fák Napja
Fogyatékosok világnapja (ÉFOÉSZ)
Tanulmányi kirándulás: Szervezzünk tanulmányutat egy-egy konkrét téma részletesebb
megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk kisebb-nagyobb
gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre,
vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
Zöldesítés: A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a szülőket
is megnyerve az iskola területét cserjék, fák ültetésével szépíthetjük.
Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés:
Ha van lehetőség bevonni a helyi hatóságokat, megszervezzük az egész iskolára kiterjedő
szelektív hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást legalább a papírhulladék, a szárazelem,
fémdoboz, műanyag és a szerves hulladék vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy,
hiszen jelentős mértékben kihathat a tanuló tágabb környezetére is. Gazdaságunk érdekében
fontos a szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, újrahasznosítás és az energiatakarékosság. A
környezeti nevelés ezeknek a céloknak a megvalósításában hatékony segítséget nyújthat.
Iskolánkban már jelenleg is szárazelem-gyűjtő konténer van rendszeresítve, ahová a felnőttek és
a tanulók a környezetükben felhalmozódott elhasznált szárazelemeket helyezik el. Jó
megoldásnak kínálkozik, s a jövő irányába mutat egy hulladékgyűjtő-udvar létrehozása, ahol a
papír, fémdoboz, a műanyag és a színes, valamint a fehér üveg összegyűjtése is szelektíven
történne.
Lehetséges programjaink:
 • Természettudományi Múzeum látogatása
 • Állatkerti séta
 • Az iskola környékének és a lakótelepnek a vizsgálata
 • A Gombás-patak vizsgálata
 • A Liget állapotának figyelemmel kísérése
 • Látogatás egy közeli tanyára
 • Kirándulás egy nemzeti parkba
 • Látogatás egy szeméttelepre.

2.14. Esélyegyenlőség
 Tanulóink számára biztosítani az egyéni és csoportban való tudatos fejlesztést,
állapotuknak megfelelően.
 Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy biztosítsuk az egyéni bánásmód elvének
teljesülését.
 Olyan programok megvalósítását tűzzük ki célul, melyek hozzájárulnak a hátrányok
kompenzálásához, s az esélyegyenlőség előmozdításához.
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A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését az oktatási szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosításával, az esélyteremtést támogató lépésekkel, szolgáltatásokkal, felvilágosító
előadásokkal, külső kapcsolatrendszer kiépítésével kívánjuk megvalósítani.
Az intézményben tanuló hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és a valódi
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében együttműködünk az állami és egyházi intézményekkel
valamint civil szervezetekkel.
A figyelmet igénylő csoportokba tartozó, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek
esélyeit, hátrányos megkülönböztetésüket a társadalmi környezet is alakítja.
A társadalmi tolerancia erősítése az intézményen belül is szükséges. Egyszerre kell tiszteletben
tartani a diszkrimináció tilalmát és elő kell mozdítani az érintett csoportok esélyteremtését,
esélyegyenlőségét.
Az iskolai oktatáson belül elsődleges az intézményben dolgozók szemléletének formálása, a
pedagógusok módszertani kultúrájának megújítása.
Informatikai, információs eszközök biztosítása az intézményben a fenntartó által nyújtott
lehetőségek szerint.
A továbbtanulás támogatása.
Jel-Beszéd Alapítvány által nyújtott támogatás szükség szerint igénybevétele.
Tanulóink számára biztosítani az egyéni és csoportban való tudatos fejlesztést, állapotuknak
megfelelően.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy biztosítsuk az egyéni bánásmód elvének teljesülését.
Olyan programok megvalósítását tűzzük ki célul, melyek hozzájárulnak a hátrányok
kompenzálásához, s az esélyegyenlőség előmozdításához.

2.15. A tanuló jutalmazása
A tanulók jutalmazása
1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
 példamutató magatartást tanúsít,
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 vagy az iskolai, illetve az 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 elismerésben részesíti.
2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 szaktanári dicséret,
 osztályfőnöki dicséret,
 igazgatói dicséret
 tantestületi dicséret.
3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén:
 szaktárgyi teljesítményért,
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 példamutató magatartásért,
 kiemelkedő szorgalomért,
 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért, dicséretben részesíthetők. A
szaktárgyi dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.
4. Az a tanuló, aki egész éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el oklevelet és
könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.
5. Az iskolai szintű versenyek helyezettjei jutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt
vehetnek át.
6. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
7. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
8. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A tanulók motiválása érdekében a kiemelkedően jó és példamutató magatartású illetve
szorgalmú tanulókat a tantestület (igazgató) részesítheti osztályfőnöki vagy igazgatói
dicséretben. A kiemelkedő közösségi munkáért és példás tanulmányi eredményért tanév végén
jutalomkönyv adható.
A tanulók pozitív értékelésének fokozatai:
 Írásbeli osztályfőnöki dicséret
 Írásbeli tanári dicséret
 Írásbeli igazgatói dicséret
 Írásbeli tantestületi dicséret
 Simon Antal emléklap

2.16. A tanuló magatartásának, szorgalmának értékelése
A magatartási elvárásokat a házirend tartalmazza. Figyelembe vesszük a tanulók egyéni
személyiségvonásait, adottságait.
A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását értékeljük
az egyéni készségek, képességek figyelembe vételével.
A szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az eredményes, jó jeggyel értékelt tanulási
eredménnyel, hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően szorgalmas.

2.17. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek, intézményi
adatvédelem
Elegendő az SzMSz mellékleteként elkészített adatkezelési szabályzat.
Emeljük be az Uniós adatvédelmi rendeletre (GDPR) történő hivatkozást, valamint a
Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 35/2005. (XII.29.)
Korm. rendeletet
A köznevelési intézményekben kezelt adatokra vonatkozó törvényi felhatalmazások:
Nkt. 44.§(5): a tanulók személyes adatainak kezelhetősége a KIR-ben
Nkt. 41.§(4): a tanulók személyes adatainak iskolai kezelhetősége
Nkt. 44.§(7): a munkavállalók személyes adatainak kezelhetősége a KIR-ben
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Kjt. 83/B.§: a közalkalmazottak (és más köznevelési intézményben foglalkoztatott
munkavállalók) nyilvántartható adatai– a közalkalmazotti alapnyilvántartás
Nkt. 44.§ (14): a munkavállalók adatainak továbbítására történő felhatalmazás a KIR és az
intézmények között
Nkt. 41.§(6): a munkavállalók személyes adatainak intézményi kezelhetősége
Az Nkt. 41.§ (2) rendeli el a Kjt. szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartással megegyező
adatok nyilvántartását, tehát a Kjt. 5. sz. mellékletben felsorolt alábbi adatok bármely
fenntartásban működő köznevelési intézmény kezelhető (kezelendő) adatvagyonának részét
képezik.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre
A közalkalmazott
I.








neve (leánykori neve)
születési helye, ideje
anyja neve
TAJ száma, adóazonosító jele
lakóhelye, tartózkodásihely, telefonszáma
családiállapota, gyermekeinek születési ideje
egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete

II.
 legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
 szakképzettsége(i)
 iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i),
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
 tudományos fokozata, idegennyelv-ismerete

valamint

III.
 a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok
megnevezése,
 a munkahely megnevezése,
 a megszűnés módja, időpontja
IV.
 a közalkalmazotti jogviszony kezdete
 állampolgársága
 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
 a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok
V.
 a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
 e szervnél a jogviszonykezdete
 a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEORszáma
 címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
 a minősítések időpontja és tartalma
VI.
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 személyi juttatások
VII.
 a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
VIII.
 a közalkalmazotti jogviszonymegszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
IX.
 A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggőadatai (41.§
(1)-(2) bek.).
A köznevelésitörvény 44.§ (7) bekezdése rögzíti, hogy az Oktatási Hivatal a KIR rendszerében
nyilvántarthatja az alábbi adatokat:
Az alkalmazott (munkavállaló):
a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát,
b) születésihelyét és idejét,
c) oktatási azonosítószámát, pedagógusigazolványa számát,
d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézménynevét, a
diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a
pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
i) vezetői beosztását,
j) besorolását,
k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
l) munkaidejének mértékét,
m) tartós távollétének időtartamát,
n) lakcímét,
o) elektronikus levelezési címét,
p) előmenetelével, pedagógiai-szakmaiellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül
pa) a szakmai gyakorlat idejét,
pb) esetleges akadémiai tagságát,
pc) munkaidő-kedvezményének tényét,
pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét,
pe) minősítővizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő
vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét,
pf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait.
A közoktatási vagy közalkalmazotti jogszabály nem biztosítja az ilyen típusú kezeltadatokat:
 a gyermekek, tanulók speciális étkezési igényeire vonatkozó adatok, pl. ételallergia,
lisztérzékenység, speciális táplálkozási igény,
 a tanulók, dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok, pl. egy akár hirtelen
beavatkozást igénylő betegség (epilepszia, vérzékenység, stb.) ténye
 a tanuló, dolgozó pszichés problémáira vonatkozó adat, pl. pánikra való hajlam, idegesség,
szorongás
 a dolgozó családjára, gyermekeire vonatkozó adat pl. egy munkahelyi karácsonyi
rendezvény megszervezése érdekében
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 a tanuló, dolgozó fényképe, a róla készült filmfelvétel is személyes adatnak minősül,
amelynek kezelési lehetőségét, kötelezettségét nem rendeli el jogszabály
 a tanuló, dolgozó nemzetiségi hovatartozása
 egyházi fenntartású iskolákban a tanuló felekezeti hovatartozására vonatkozó adatok, a
keresztlevél, a papi, plébánosi ajánló levélben foglalt információk, amelyeket gyakran
kérnek az egyházi intézményekbe beiratkozók esetében
A jogszabályi felhatalmazást meghaladóan kezelt adatok köréről tájékoztatjuk az érintetteket.
Különös tekintettel a következőadatokra: nemzeti, faji hovatartozás, vallási-felekezeti
hovatartozás, az egészségi állapottal kapcsolatos különleges adatok. Az intézmény saját
használatra vezet illetve nyilvántartást, amely ezen adatokat rögzíti. Az intézmény többcélú
feladatot lát el, ezért szükségszerű ezeket a felsorolt adatokra vonatkozó szabályokat − melyekre
a jogszabály nem ad felhatalmazást − az SZMSZ részeként megjeleníteni.
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény így rendelkezik:
3.§3. különlegesadat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat.
5. § (2) Különlegesadat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az
adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.
AzadatkezelésiszabályzatnevelőtestületielfogadásátmegelőzőenazNkt. 43. § (1) bekezdésében
előírt véleményezési jogot biztosítsuk a szülői szervezetnek és a diák önkormányzatnak, a
véleményezési jog gyakorlásáról a szabályzat záradékai között az érintett szervezetek
nyilatkozzanak.
Nkt. 43. § (1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem
kötelező, a köznevelési intézmény SzMSz-ének mellékleteként kiadott adatkezelési
szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az
adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési szabályzat
elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet és az iskolai,
kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. Adattovábbításra a köznevelési
intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető
vagy más alkalmazott jogosult.
Elegendő az SzMSz mellékleteként elkészített adatkezelési szabályzat. A Közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 35/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 1.§
(1) bekezdésében elrendeli, hogy a szóban forgó kormányrendelet minden közfeladatot ellátó
szervezetre vonatkozik. Tekintettel arra, hogy az állami és önkormányzati fenntartásban működő
köznevelési intézmények a köznevelési feladataik ellátása során közfeladatot látnak el, a
kormányrendeletben foglaltak végrehajtása számukra is kötelező, azaz nem elegendő az SzMSz
mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzat megjelenítése, hanem iratkezelési szabályzatban
kell szabályozniuk az intézményi iratkezelés rendjét, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos
intézményi rendelkezéseket.
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