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1

BEVEZETŐ

1.1
A SZILÁGYI ERZSÉBET KERESZTÉNY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA HIVATALOS ADATAI
Név:

Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 8200 Veszprém, Iskola u. 6.
Az intézmény OM azonosítója: 037039
Az intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola (általános iskola és alapfokú
művészetoktatási intézmény)
Az intézmény alaptevékenysége:
 nyolc évfolyamos általános iskolai alapfokú nevelés és oktatás ellátása nappali
munkarend szerint
 alapfokú művészetoktatás (délutáni munkarend szerint) táncművészet ágban, néptánc
tanszakon, évfolyamok száma: 12 évfolyam (előképző 2, alapfok 6, továbbképző 4
évfolyam)
Az intézménybe felvehető tanulószám:
általános iskola:
székhely: 320 fő
telephely: 100 fő
alapfokú művészetoktatás: 450 fő
székhelyen 300 fő
telephelyen 150 fő
Telephely: Veszprémi Báthory István Általános Iskola
Telephely címe: 8200 Veszprém, Halle u. 10.
Fenntartó: Veszprémi Érsekség
Alapító neve: Veszprémi Érsekség – Dr. Márfi Gyula érsek
Címe: 8200 Veszprém, Vár u. 18.
Alapító okirat kelte: 2000. április 16.
Működési engedélyt kiadó szerv neve: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Módosítások: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
Címe: 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
A pedagógiai programot véleményező szakértő neve: Novák Gyuláné
Az intézmény igazgatójának neve: Halmay György
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Nyilvánosságra hozatal módja: az iskolai honlapon, kiadványban, előadásban, a pedagógiai
program az intézmény nyitva tartási időszakában korlátozás és bejelentés nélkül hozzáférhető
az igazgatói irodában, az emeleti tanáriban (és az iskolai könyvtárban).
Tervezett felülvizsgálat időpontja: jogszabályi változás szerint
1.2. AZ ISKOLA TÖRTÉNETE, LÉTREHOZÁSÁNAK RÖVID LEÍRÁSA
A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola az 1860-ban
Ranolder János megyés püspök által alapított, Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének
épületében található. A múlt században emelt, az angol gótikára visszavezethető romantikus
stílusú épületegyüttes városképalkotó elem volt, és ma is az.
1860-ban az iskola a templommal és a beépített zárdával együtt készült el, és nyitotta
meg a kapuit „a magasabb szintű nőnevelés” előtt. 1888-ig 6 elemi osztállyal működött, majd
1894-től tanítóképzővel bővült. A II. világháború alatt, 1945-ben kórháznak használta a város.
1948-ban államosították, I. számú Általános Iskola néven működött, majd 1956-ban felvette a
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola nevet.
2000. augusztus 1-jén az iskolát a Veszprémi Érsekség átvette, és a református és
evangélikus gyerekek vallási nevelését is felvállalva a neve Szilágyi Erzsébet Keresztény
Általános Iskola lett.
2005-ben az iskola profilja kibővült alapfokú művészetoktatással (néptánc), így
felvette a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola nevet. 2012.
szeptember 1-jétől az alapfokú művészetoktatás egy telephellyel bővült, amely a Báthory
István Általános Iskolában létesült.
1.3. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA
Iskolánk a Veszprémi Érsekség által fenntartott keresztény intézmény, ahol biztosítjuk a
gyerekek számára a katolikus, református és evangélikus hitoktatást. A nevelési-oktatási célok
vállalása mellett tanulóinkat vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárrá szeretnénk
nevelni, számukra általános műveltséget nyújtani.
Olyan fiatalokat akarunk nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: a
megbocsátás, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. A
teljes; testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt ember nevelésére törekszünk.
Megőrizzük, lehetőség szerint fejlesztjük magas színvonalú idegennyelv-oktatásunkat.
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat felkészítsük az élethosszig tartó tanulásra, mellyel
képessé válnak irányítani saját jövőjüket.

7
Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi és tárgyi
feltételeit. Tevékenységünket missziónak tekintjük, amelyet szeretetteljes, családias légkörben
végzünk a minőség iránt elkötelezett hivatástudattal rendelkező pedagógusokkal.
A magyar népi, vallásos kultúra megőrzése, ápolása, gyökereink felkutatása és
megismerése napjainkban igen fontos dolog. A művészeti iskolába kerülő tanulóinknak a
magyar gyökereket kívánjuk megmutatni. Fő célunk e kultúra megszerettetése.
A Szilágyi iskola sokszínűsége, magas színvonalú oktatása várja mindazokat, akik
nyitottak a keresztény értékek iránt, biztonságban szeretnék tudni gyermekük lelki nevelését,
szellemi kiművelését.
Napjainkban a legfontosabb a személyes törődés, a rohanó világban az odafigyelés.
Iskolánk közössége befogadja a szellemiségünk iránt nyitott gyermekeket, úgy, hogy közben
nevel és utat mutat.
1.4. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (2011. december 19.)



2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról (2012. július 12.)



229/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról



2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról



326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról



Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 48.§ (1) a) és b) pontja



A 243/2003. (12. 17.) Kerettantervi kormányrendelet



110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról



27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról



Egyházi törvény
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A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Tv. módosítása a 2002. évi IX. tv.



23/2006. (V.24.) OM rendelet

2 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
2.1

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI
ALAPELVEI, ÉRTÉKEI
Katolikus iskoláink nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. A keresztény

nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére,
érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket
körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos
önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és
az emberek szolgálatára.
„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus
tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes
életükkel.” (CIC 803.)
Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát keresztény
értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét. A nevelő jelleg dominál,
munkánk a nemzeti értékeket szolgálja, fontos szerepet szánunk az egyházi és nemzeti
hagyományoknak.
Alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak katolikus iskolánk egész
pedagógiai működésében.
 A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik.
Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra.
„A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók
tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”
 A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a
szokásautomatizmusoknak. Ezért a szoktatásnak kitüntetett figyelmet kell szentelni, az
erre fordított energia sokszorosan megtérül.
 Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban
mindig indokolt legyen.
 Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az
emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a
személyiség harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél.
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 Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a
pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt
vevő diákokra és pedagógusokra egyaránt vonatkozik.
 Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel.
Az alapfokú művészetoktatás alapelvei
Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógia, amelyben a hangsúly a
meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag a
néptánc művészet azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek a műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és
kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az
ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek
életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.
2. 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI
 A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy keresztény értékekre építve művelt
emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető,
felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré
váljanak.
 Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a
tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága.
 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs
képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének
megalapozása.
 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető
képességeket és alapkészségeket fejlesszen.
 Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő.
 A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze.
 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak,
saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja.
 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze
a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a
kreativitást.
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 A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat.
 Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem
fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt.
 Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat).
 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (néptánc,
kézműves foglalkozások, stb.)
 A kulturált szórakozás igényének kialakítása.
Az alapfokú művészetoktatás pedagógiai munkájának célja
A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák
közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása
elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális
örökségünk megbecsülését. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi
megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók
számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé
teszi táncos hagyományainkat. Középpontba került a tanulók technikai felkészültségének
megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és
kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány
tanításának elsődlegessége. A tanterv spirális elrendezése lehetővé teszi, hogy a különböző
képességű tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt
ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban történő
oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése a
képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a
hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését,
segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését.
2. 3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI
A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény
szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a
társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll”.1
Ezért iskolánk feladata:
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 Segítse elő az egyéni élmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a
hitélet erősítésére szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai
munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: napközi, tanulószoba, szakkörök,
kirándulás, iskolaújság, stb.
 Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a
morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő
intézkedések, tantárgyak elsajátítása során.
 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek
kibontakozását.
 Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési
helyzeteket.
 Mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó
példákat.
 Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép
kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre
szabott feladatok alapján.
 Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal
rendelkező alkotó közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze
önismeretét,

együttműködési

készségét,

segítőkészségét,

szolidaritásérzését,

empátiáját.
 Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
Az alapfokú művészetoktatás feladatai:
Az alapfokú művészetoktatási intézmény elsősorban az iskola vonzáskörzetében lakó,
az iskola profilját figyelembe véve jó képességű gyermekek számára létesül. A felvehető
maximális létszámot nem befolyásolja azonban sem a lakóhely, sem a felekezeti hovatartozás,
sem az, hogy nálunk folytatja-e általános iskolai tanulmányait.
Feladatok:
 A magyar néptánc kultúra hagyományainak, a közösség nevelőerejének, valamint a
családokkal közösen kiépített gyümölcsöző kapcsolatnak a felhasználásával a lehető
legtöbbet tenni azért, hogy minden növendék fel tudja mutatni azokat a képességeit,
melyeket teremtőjétől kapott.
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 Az alapfokú művészetoktatási intézmény elsődleges feladata minden diákot
megismertetni a tanszak követelményeivel.
 Ösztönzés önmaguk és teljesítményük vállalására fellépések alkalmával.
 Készek legyenek tudásukat és kultúránkat más országokban is bemutatni, képviselni,
mind gyakorlati, mind elméleti szinten.
 Felkészíteni a továbbtanulásra szakosított oktatási intézményekben.
AZ

2.4.

ISKOLÁBAN

FOLYÓ

NEVELŐ-OKTATÓ

MUNKA

ESZKÖZEI,

ELJÁRÁSAI
Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori
sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez,
felkészültségéhez.
Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások
kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást,
jutalmazást, stb.
Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a
nevelő-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött
szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el:
 A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés,
tudatosítás, stb.)
 A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, dicséret, játékos
módszerek, gyakorlás, stb.)
 A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, biztatás, elismerés, dicséret, stb.)
 A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés,
jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, stb.)
 A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés: észrevétel, dorgálás, feddés, határozott
rendreutasítás; osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés,
intés, rovás, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való
áthelyezés, stb.)
 A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet,
ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.)
Az alapfokú művészetoktatás eszközei, eljárásai:
 életkori jellemzőket, személyiségjegyeket figyelembe vevő programok szervezése,
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 kompetencia alapú fejlesztés,
 játékos, élményre épülő oktatás, alkotómunka,
 egyéni tanulási utak biztosítása,
 önművelődést és kreativitást fejlesztő tevékenységrendszer,
 differenciált oktatás,
 gazdagítás, dúsítás, mélyítés, gyorsítás,
 reflexió, önreflexió alkalmazása,
 az általános iskolai órarend figyelembevétele az alapfokú művészetoktatásban részt
vevő tanulók órarendjének kialakításakor.
A

2.5.

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

KAPCSOLATOS

PEDAGÓGIAI

FELADATOK
A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent,
szeretni embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek,
fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre.
Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ
világossága.” (Mt 5,14)
A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus
életében mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő
szenteket és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk,
hogy a nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életünk
részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is.
Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú
korig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben,
mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való
viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti
kapcsolatig.
Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:
Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok:
 Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.
 A megismerés képességének fejlesztése.
 Az önismeret, a céltudatosság kialakítása.
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A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok:
 Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
 A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra
késztető érzelmek kialakítása.
 Pozitív szociális szokások kialakításának, gyarapodásának segítése.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink továbbá:
 A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint
az ezekre épülő differenciálás.
A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál
elsődleges szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények
meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást.
Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok:
 A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka.
 A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét,
együttműködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat.
 Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő
azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.
Kialakítandó személyiségjegyek:
 a helyes önértékelés
 az értékek felismerése, megbecsülése és kiállás mellettük
 józan, megfontolt ítélőképesség
 a mások felé való nyitottság, befogadóképesség
 a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében
 a szelídség, az alázat, a türelem
 alaposság kialakítása
 a mértékletesség
 a bűnbánatra való készség
 a belső csendre, elmélyülésre való igény
 Hűség Istenhez és embertársainkhoz
 felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt
Elvárásaink tanítványainktól a következők:
 Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban.
 Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt.
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 Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása.
 Alapos, rendszeres és pontos munka.
 A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése.
 A házirend felelős betartása.
Alapfokú művészetoktatás:
Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi
nevelés közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a
kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet
jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti elő. A művészetekkel való foglalkozás
hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez.
A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus
lehetőségét. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók
élményszerű tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg a művészeti stílusok és irányzatok
sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a táncművészetben rejlenek.
Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítőszerepét,
megérteti, hogy az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség.
A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs
képességét, az alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki
azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az
eredményesség összetevői.
A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá
az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.
A művészeti nevelés a leghatékonyabb személyiségformáló eszköz, ugyanis
érzelmeken keresztül hat az értelemre, az ismeretek, a készségek, a képességek, a jártasságok,
az attitűdök megszerzését, rögzítését az alkotó munka folyamata által biztosítja. Felismerve a
művészetek lélekformáló vagy akár gyógyító hatásmechanizmusát egyre nagyobb a
társadalom igénye és elvárása a művészeti képzés iránt. Jelentősége és hatásrendszere abban
áll, hogy egyrészt értéket közvetít, ugyanakkor pedig megóv a társadalom káros hatásaitól is.
A különböző művészeti tevékenységek és ismeretek révén fejleszteni kell a tanulók egyéni
szükségleteit. Nevelésünk során magasabb rendű szükségletek iránti igény kialakítását kell
szorgalmaznunk. Ilyen szükségletek a munka szükségessége, a közösségek, embertársaink
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tisztelete, a segítő szándékú magatartás, az önfejlesztő tevékenység, az intellektuális
művelődési szükséglet, az egészséges életmód, a kulturált környezet szükséglete.
A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepe van a nevelő személyiségének (hiteles
példa, modell), a tananyagtartalomnak, a módszernek, a gyakorlatnak, a cselekvésre serkentő
motivációknak, a tanár-diák együttműködési készségnek.
Feladatok:
 A művészeti neveléssel biztosítani a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók
élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét,
valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a művészetekben ötvöződnek.
 Az alapfokú művészeti nevelésnek fel kell tárnia a művészet megörökítő, átörökítő
szerepét, megértetnie, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.
 A művészeti neveléssel megalapozni a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs
képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények
alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a
művészetek területén az eredményes szereplés összetevői.
 Az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járuljon hozzá az akarati, az
alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.
 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segítse abban, hogy megtalálja, megőrizze és
fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja, és másoknak is megmutassa a
kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést.
2.6. A TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK
Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a
gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beillesztjük az intézményben
megvalósult átfogó prevenciós programba,
Az egészségnevelés területei:
a) Egészséges napirend kialakítása:
 arányos napi terhelés,
 szünetekben szellőztetés, szabadban eltöltött szünet,
 a tízórai szünet rendjének betartása,
 meghatározott rendben az ebédeltetés,
 ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében, pl. otthoni torna,
évszaknak megfelelő öltözködés.
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b) Egészséges környezet kialakítása (lsd. Környezetnevelési program)
c) Az egészséges táplálkozás elterjesztése:
 az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl. az étrend
összeállításában való részvétel,
 a rendszeres táplálkozás fontosságának hangsúlyozása.
d) Egészségkárosító szenvedélyek megelőzése a tanórai és a tanórán kívüli nevelésben.
 ismerjék fel az egészséget veszélyeztető magatartásformákat, élethelyzeteket,
 tudjanak különbséget tenni a „kockázatos” és a „veszélyes dolgok, tevékenységek
között,
 legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás egészségi, jogi
és társadalmi következményeivel.
e) Példamutató iskolai hatások
 termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő
 a pedagógusok, a dolgozók példamutatása
f) Szűrővizsgálatok
Az iskolai egészségnevelést szolgáló tevékenységek
 Tantárgyakba

beépített

egészségnevelés:

osztályfőnöki

óra,

testnevelésóra,

természetismeret óra, biológiaóra stb.
 Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:
o külső előadók meghívása
o osztálykirándulás, erdei iskola, nyári táborok (Ezek költségeit a szülők
önkéntesen vállalják.)
o ehetőség szerint egy-egy gyalogtúra vagy kerékpártúra megszervezése a
környéken
o rendezvények szervezése
 Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
A mindennapi testnevelés megvalósítása
Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:
 belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos,
védőnő, logopédus, gyógytornász, fogorvos, gyermekvédelmi felelős
 külső partnerek: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya,
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, családsegítő szervezetek, Pedagógiai
Szakszolgálat, rendvédelmi szervek
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A

2.7.

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL,

AZ

ISKOLA

SZEREPLŐINEK

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
A

2.7.1.

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL

KAPCSOLATOS

PEDAGÓGIAI

FELADATOK
„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai
közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az
iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé, és egyúttal
végső céllá.”
A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe
kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével,
viselkedésével, beszédstílusával.
A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi
nevelés területei:
 tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák
 tanórán

kívüli

egyéb

foglalkozások:

napközi,

tanulószoba,

szakkörök,

lelkigyakorlatok, kirándulások, erdei iskolák
 diák-önkormányzati munka
 alapfokú művészeti iskola
 A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink:
 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a
munkaerkölcs erősítésével.
 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása.
 A

közösségi

cselekvések

kialakítása,

fejlesztése

(példamutatással,

helyes

kezdeményezések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével).
 A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.
 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka,
kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.
 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, a tevékenységüket koordinálni tudja.
 A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
 A lelkigyakorlatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését.
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 Nevelje a tanulókat önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére.
 Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a
különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a
közösséghez való tartozás érzését.
 A sokoldalú és változatos foglalkozások (zenei, társastánc, képzőművészeti,
kézműves, stb.) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.
 A séták, a kirándulások, erdei iskolák mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet
iránti felelősséget.
Alapfokú művészetoktatás:
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti
kapcsolatot kialakítja, megteremti. A művészeti iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei:
tanórák - szaktárgyi órák, tanórán kívüli foglalkozások-bemutatók, szakmai kirándulások,
táncház, lazító programok, iskolai rendezvények, versenyek, bemutatók, néptánc táborok.
Az iskola osztályai egyben alkotóközösségek is, amelyekben az egyén helye és
szerepe meghatározó, ugyanakkor jellemzője az együttműködés, a közös cél eléréséért
folytatott erőfeszítés, az összetartozás, egy közösséghez tartozás érzése. A közösség
meghatározott, a pedagógus által közvetített és képviselt normák szerint dolgozik, amelynek
alaptételei: bizalom, tisztelet és szeretet. Jellemzője a kölcsönösség. Az osztályokban tanító
pedagógusok

feladata

a

közösségépítés,

a

közösségfejlesztés,

ezen

keresztül

a

személyiségformálás. A közösséghez tartozás egyfajta biztonságérzetet is alakítson ki a
tanulókban
Feladataink:
 Az egyén a közösségen belül aktív, alkotó tag legyen.
 Tudjon és merjen véleményt formálni, tudja álláspontját előadni, megvédeni.
 Képes legyen a másságot elfogadni, a közösségért áldozatot hozni.
 Képes legyen a közös értékrend szerinti szokások elsajátítására.
 Fejlődjön és kibontakozzon kommunikációs készsége.
2.7.2. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
FELADATOK
Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen
feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése.
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Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös
bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a
koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és
ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése.
Iskolánk együttműködési formái:
A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái:
 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök
tájékoztatják.
 Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat ülésén, az
osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat.
 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill.
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel vagy a Szülői Munkaközösséggel.
 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan tájékoztatják.
A szülők és az intézmény együttműködési lehetőségei:
 aktív részvétel az iskolai rendezvényeken,
 ötletnyújtás az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz,
 őszinte véleménynyilvánítás,
 együttműködő magatartás,
 nevelési problémák őszinte megbeszélése, a közös megoldásra való törekvés,
 érdeklődő, segítő hozzáállás,
 szponzori segítségnyújtás.
A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: közös
rendezvények (pl. karácsonyi ünnepség, farsangi bál, családi osztálykirándulások) szervezése
a szülők, pedagógusok részvételével
Alapfokú művészetoktatás
Együttműködés a szülőkkel
A művészeti iskola speciális együttműködéseket megvalósítását teszi lehetővé. A
szülők sok esetben segítői is az iskolai célok megvalósításának. Szerepet vállalnak a viseletek
tisztításában, vasalásában. A kisebb gyermekeket elkísérik a próbákra, foglalkozásokra,
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többen meg is várják őket, így lehetőség van a rendszeres szülők közötti beszélgetésre. A
szülők általában elkísérik a gyerekeket az iskolai szakmai rendezvényekre, de a tanulmányi
versenyekre is. A szülők elhivatottsága és támogatása nagyon fontos számunkra, ezért
támogatjuk a szülők kezdeményezéseit.
A művészeti csoportok, műhelyek mindegyike sajátos együttműködési formákat
alakított ki a szülőkkel. Az együttműködés formái iskolánkban: nyílt órák, közös
szalonnasütés és táncház.
Együttműködés a pedagógusok között
A napi oktató-nevelő tevékenység és az iskolai szintű projektek megvalósítása során
az általános iskolai és a művészeti intézményegység között új együttműködés alakult ki. Az
együttműködés egyéb területei: nevelési gondok megoldása, belső tudásátadás, hospitálás,
pályázatok megírása, munkaközösségi együttműködés, programszervezés.
Együttműködés a tanulók között
A csoporton belüli együttműködés a csoportra jellemző szokások és hagyományok
kialakításával, a célok és feladatok megvalósításával, az egyéni feladatvállalásokkal
valósulnak meg.
A

2.8.

PEDAGÓGUSOK

HELYI

INTÉZMÉNYI

FELADATAI,

AZ

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, FELADATAI
2.8.1. A PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI FELADATAI
 Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és hitbeli
kibontakozását. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról ne feledkezzen
meg.
 Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és
pedagógiai műveltségét. Törekedjen a hitben és szeretetben való növekedésre.
 Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel,
többi tanárával.
 Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi
munkáját, azt tanmenetben, vagy témaköri tantervben rögzíti, s szeptember 30-ig az
igazgatónak benyújtja, a megtartott órák sorszámát, anyagát, az óráról hiányzó
tanulókat bejegyzi a haladási naplóba.
 Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Óráját pontosan kezdi és fejezi be.
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 Saját órájáról indokolt esetben az osztályfőnökkel folytatott megbeszélés után tanulót
elengedhet. Az osztályfőnök akadályoztatása esetén ideiglenesen jogaiba lép.
 Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és
felzárkóztatás teendőit.
 Alkalmazkodik ahhoz a szabályhoz, hogy egy osztály egy napon legfeljebb két átfogó
dolgozatot írhat.
 A dolgozatokat legfeljebb két héten belül kijavítja, értékeli és kiadja a tanulóknak.
 A szülői házzal való kapcsolattartás érdekében fogadóórákat tart.
 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési
rendjében felmerülő foglalkoztatásokba /ügyeletek, felvételiztetés/ bekapcsolódik.
 A munkatervben előírt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz.
 A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz.
 A következő feladatokkal az igazgató megbízhatja, ezért külön díjazás illetheti meg:
nagyobb iskolai rendezvény szervezése, tanulmányi, kulturális, sportversenyeken való
felügyelet, a tanulók versenyekre, művészeti fellépésekre való utaztatása, táboroztatás,
a tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolában kísérőtanárként való részvétel.
2.8.2. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, FELADATAI
A keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint nevelik tanítványaikat. Célzatosan
összehangolják osztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesznek azért, hogy
osztályuk jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon van. Tanítványaik családi
hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, aminek érdekében ajánlatos
a családlátogatás, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen azonosulva,
formálják személyiségüket, segítik önismeretük, hivatástudatuk fejlődését.
Megkülönböztetetten figyelnek azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik az
okokat és segítenek kiküszöbölni őket. Keresik a szegényebb tanulókon való segítés módjait,
gondoskodnak a hivalkodó öltözködés, viselkedés elkerüléséről.
Igyekeznek folyamatos jelenlétükkel is kifejezni az osztályukkal való törődésüket
/szünetekben, lelkigyakorlatokon, osztálymiséken való részvételükkel/.
Figyelemmel kísérik tanítványaik tanulmányi eredményeit, ellenőrzik, hogy be van-e
írva minden osztályzat ellenőrzőjükbe. Koordinálják és segítik az osztályukban tanító
pedagógusok munkáját, látogatják óráikat. Gondot fordítanak arra, hogy a tanulók tanulmányi
elfoglaltsága arányos legyen, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjon az

23
osztály. Szükség esetén tanácskozást hívnak össze az osztályukban tanító pedagógusok
számára. Gondot fordítanak arra, hogy tanítványaik teherbírásukkal összhangban vállaljanak
részt a tanórán kívüli szabadon választható elfoglaltságokból. Minősítik a tanulók
magatartását és szorgalmát.
Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesznek a tanulók jutalmazására,
segélyezésére, büntetésére. A házirend tanulók büntetése című melléklete szerinti fegyelmező
intézkedéseket szükség esetén meghozzák. Engedélyt adhatnak egy-egy tanuló egy-két tanórai
távolmaradására. Rendszeresen tájékoztatják osztályukat az iskolai feladatokról.
Tanítványaikkal tanulmányi kirándulást szerveznek, kulturális programokon tanulói
kíséretet látnak el. Gondoskodnak osztályuk kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről.
Évente legalább két szülői értekezletet tartanak, szoros kapcsolatot tartanak fenn az osztály
szülői munkaközösségével. Nevelő-oktató munkájukhoz tanmenetet készítenek. Elvégzik az
osztályukkal kapcsolatos ügyviteli teendőket /anyakönyv, osztálynapló vezetése, a
továbbtanulással kapcsolatos teendők/.
Alapfokú művészetoktatás
 Alaptevékenységében elvégzi azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket, amelyek az
intézmény rendeltetés szerinti nevelő – oktató munkájából a nevelőre kötelezően
vonatkoznak.
 A tanítási órán minőségi munkát végez.
 Folyamatosan képezi magát, részt vesz a kötelező továbbképzéseken.
 A nevelő – oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken részt vesz.
 Elvégzi azokat az adminisztratív és szervezési feladatokat, amelyeket az intézmény
nevelő munkája szükségessé tesz, illetve a jogszabályok előírnak.
 Nevelő – oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet, vagy tematikus terv alapján
dolgozik.
Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendők (az
intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás
szerint) kötelezőek, mint
 helyettesítés,
 versenyekre való felkészítés, utaztatás,
 a székhely és a telephely telephelyi viselet- és kelléktáráért a felelősségvállalás.
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2.9.

A

KIEMELT

FIGYELMET

IGÉNYLŐ

TANULÓKKAL

KAPCSOLATOS

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG
2.9.1. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK
 A sajátos nevelési igény kifejezi:
 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű
módosulását,
 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét,
lassúbb ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetőségét.
 A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő,
nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő
fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai
eljárások alkalmazását teszi szükségessé.
 Iskolánkban a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
véleménye alapján a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása folyik.
 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében
résztvevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia,
empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkeznek
pedagógusaink, akik:
 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő
javaslatokat beépítik,
 a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - eljárásaikat
megváltoztatják, az adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztják,
 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresnek,
 alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,
 együttműködnek különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait,
javaslatait beépítik a pedagógiai folyamatokba.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében
részt vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező –
gyógypedagógiai tanár az együttműködés során:
 segíti a diagnózis értelmezését,
 javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges
környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges
megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.)
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 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök
kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről, javaslatot tesz gyógypedagógiai
specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására,
 figyelemmel kíséri, a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra,
 együttműködik a többségi pedagógusokkal, iránymutatásai során figyelembe veszi a
tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,
 terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon –
egyéni fejlesztési terv alapján, a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek
során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra.
A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs és rehabilitációs órakeretben történő
fejlesztése mellett fontos feladatnak tartjuk, hogy ezen tanulóknak kialakuljon a helyes
énképe, önértékelése, egészséges személyiségfejlődése, mely fejlesztése az iskolai
pszichopedagógus feladata.
Alapfokú művészetoktatás:
Az alapfokú művészetoktatási intézmények nem jogosultak a sajátos nevelési igényű
tanulók után emelt normatíva igénylésére. Fejlesztő foglalkozásokat számukra az
intézményegység nem tud biztosítani. Ugyanakkor a művészetpedagógiai módszerekkel, a
megélt sikerekkel és örömökkel jelentős mértékben hozzájárulunk fejlődésükhöz. A sajátos
nevelési igényű tanulókat nyilvántartjuk, megkülönböztetett figyelemmel és a differenciálás
módszerével segítjük előmenetelüket.
2.9.2. BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ
TANULÓ
Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási, tanulási problémákkal
küszködő tanulók fejlesztését, mivel a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége
fejlesztésének is gátjává válhat.
Iskolánk feladata:
 A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének
feltárása.
 A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal.
 A megfelelő beilleszkedés segítése.
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 Szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában.
A problémák megismeréséhez szükséges esetben a Pedagógiai Szakszolgálat,
Gyermekpszichiátriai Gondozó, Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat segítségét kérjük a
probléma okának feltárásában, a fejlesztés módszerének kidolgozásában. Ennek érdekében
fejleszteni szükséges:
 a gyermek önismeretét,
 önbizalmát,
 együttműködési, kapcsolatépítési képességét,
 szerepelni tudását,
 konfliktuskezelői képességét.
 tanulási nehézségek leküzdésének segítése fejlesztő foglalkozások keretében
A fejlesztés színterei az iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok. Az egyéni
és kiscsoportos foglalkozások pszichopedagógus vezetésével zajlanak. Szükség esetén a
rászoruló tanulóknak logopédiai ellátást is biztosítunk alsó tagozatban.
Alapfokú művészetoktatás
Az esélyegyenlőség elve szerint minden tanuló számára biztosítani kell a
továbbhaladás lehetőségét. Célunk, hogy a magatartási gondokkal küszködő gyermek is a
közösség tagjává váljon, elismeréseket szerezzen. A cél elérése érdekében a pedagógus
feladata, hogy bizalmi viszonyba kerüljön a gyerekkel kialakítva biztonságérzetét,
együttműködő, segítő szándékú kapcsolatot alakítson ki a szülőkkel, ügyeljen a gyakori
információáramlásra, hogy a gyermek viselkedésének változásait, a kiváltó okokat vizsgálni
tudja. A gyermekekhez bizalommal, szeretettel, munkájának elismerésével közelítő
pedagógus lehet igazán hatékony ebben a munkában. A nyugodt, következetes nevelői
magatartásnak, valamint az egyénre szabott differenciált oktatásnak kiemelkedő szerepe van a
beilleszkedési gondok megoldásában.
A

pedagógus

fontos

feladata

a

kapcsolatteremtés

módjainak,

a

helyes

magatartásformáknak a megtanítása is. Feladatunk továbbá a hiperaktivitás felismerése, és a
megfelelő tanítási – tanulási módszer alkalmazása.
2.9.3. KIEMELTEN TEHETSÉGES TANULÓ
A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú
a tehetségek felismerése és fejlesztése. Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és az
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osztályfőnök feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően
gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli
területekre egyaránt.
Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével
foglalkozó

intézményekkel,

valamint

külső

szakemberekkel.

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:


második idegen nyelv tanítása,



csoportbontás matematikából, anyanyelvből felső tagozatban,



differenciált tanórai munka,



tehetséggondozó szakkörök magyarból, matematikából, és szükség szerint

egyéb tantárgyakból


felvételi előkészítő matematikából, magyarból, idegen nyelvből



felkészítés versenyekre



személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak

keresése, egyéni foglalkozás tanulóinkkal,


kiugró tehetségű tanulóink szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik

megfelelő fejlesztésükről.
Alapfokú művészetoktatás
Az átlagtól eltérő, különlegesen tehetséges gyerekek is egyéni bánásmódot igényelnek.
A tananyagot nagyobb léptékkel elsajátító tanulók differenciált oktatását egyénre szabott
feladatokkal, esetleg egyéni tanrenddel biztosítani kell. A tehetséges gyermekek felismerése,
önálló ismeretszerzésre való ösztönzése a pedagógus feladata. A tehetséges fiatalok
tanulmányi versenyekre való felkészítése, a pályaorientáció szintén fontos feladatunk.
Ügyelni kell arra, hogy a tehetséges tanulók személyiségében ne okozzon torzulást a
siker. A siker- és az esetleges kudarcélmény feldolgozásában a pedagógusnak és a szülőknek
is nagy szerepe van.
A tehetségfejlesztés lehetőségei a művészeti iskolában:


Az arra alkalmasak felkészítése egyéni foglalkozás keretében (amennyiben

vállalják) szóló, illetve kamaraversenyekre helyi és országos szinten. Óraszám: a
kötelező tanórán kívül 10 tanóra/tanítási év.


A teremlehetőségek tükrében külön csoportban foglalkozás a lányoknak illetve

a fiúknak.
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Edzőtábor, nyári tábor szervezése a tehetséggondozás többféle módjának

kihasználására. Óraszám: a kötelező tanórán kívül 20 óra/tanítási év.


Részvétel továbbképzéseken.

2.9.4. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek
kerültek. A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége
nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a
helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és a társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni.
A veszélyeztetett és hátrányos helyzet kialakulásának többféle formája jelenik meg.
Családok szétesése, alacsony kereset, munkanélkülivé válás, a nagycsaládról való
gondoskodás terhe, érzelmi, erkölcsi elhagyatottság, egészségügyi problémák, tanulási
nehézségek és magatartászavarok.
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek esetén szükséges a külön
odafigyelés, egyéni bánásmód, szükség esetén kapcsolatfelvétel külső intézményekkel,
melynek iskolai koordinátora a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (pszichopedagógus).
Az anyagi gondokkal küzdő családok segítésére a következő juttatásokra van lehetőség:


étkezési hozzájárulás (törvényi előírás szerint)



tankönyvtámogatás (törvényi előírás szerint)



alkalmi segélyek alapítványi forrásokból (osztálykirándulás, nagyobb kiadások

esetén)


ösztöndíj-lehetőségek figyelése, keresése

A tanulók számára alsó tagozatban délutáni tanulmányi foglalkozást, felső tagozatban
tanulószobai foglalkozást biztosít az iskola térítésmentesen.
Nagyobb gond és nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család a
nagyobb gyermek számára nem biztosítja a megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele
negatív példa a gyermek előtt. Ezek a nehézségek sok esetben csak későn mutatkoznak meg.
A tanuló rendhagyó magatartása, megnyilvánulása jelezheti ezt számunkra. Az iskola nem
veheti át a család szerepét, de az ilyen esetekben fokozottan kell törődni és odafigyelni ezekre
a gyermekekre.
A katolikus iskola nem elit-képzésre törekedik. Különös figyelmet szentel és segíti a
gyengébbeket, a nehezebb körülmények között élőket. Nevelésünk a keresztény értékrend
elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi megélését segíti elő.
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Tanítványainkban erősíteni kell azt a tudatot, hogy aki teheti, segítse a gyengét, beteget,
szegényt. Ezek remélhetőleg tanítványaink számára maradandó értéket képviselnek felnőtt
korukban is.
A szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokból érkezett gyermekek fokozottan
veszélyeztetettek, így rájuk külön figyelmet kell fordítani, mely megvalósulhat:
 fokozott odafigyelés, egyéni beszélgetés formájában (ifjúságvédelmi felelőssel iskolai pszichopedagógussal),
 kapcsolattartás

a

szülőkkel

családlátogatás

formájában

(osztályfőnök

és

ifjúságvédelmi felelőssel – pszichopedagógussal közösen),
 felzárkóztató, korrepetáló foglalkozások keretében,
 gyermekvédelmi felelős (pszichopedagógus) rendszeres kapcsolattartása külső
intézményekkel (Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó,
Gyermekpszichiátriai Gondozó, Rendőrség)
 logopédiai foglalkozás, gyógytestnevelés, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás az
iskolai keretek között oldható meg.
 A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony
intézkedést kell tennie! Meg kell vizsgálnunk:
 hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi,
érzelmi, értelmi fejlődését;
 hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása;
 hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére
káros életmódot;
 hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e egyéb támogatások igénybevételét
(alapítványi forrásokból);
 hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett
környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése;
 hogy

szükséges-e

rendszeres

segítségnyújtás

tanulmányai

befejezéséhez,

pályaválasztásához és eredményes beiskolázásához;
 hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén
feltárhatja problémáit.
A fent felsorolt tények kialakulásának vizsgálata az osztályfőnök és a gyermekvédelmi
felelős (pszichopedagógus) közös feladata, majd a vizsgálat eredményeként fejlesztési terv
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kidolgozása és annak folyamatos monitorozása a feladatuk, illetve szükség esetén a
gyermekvédelmi felelős (pszichopedagógus) kapcsolatfelvétele külső intézménnyel.
Alapfokú művészetoktatás
Az iskola a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekeket speciális
támogatásokkal segíti. Kereseti igazolás és kérelem alapján a térítési vagy tandíj
csökkentésére, illetve elengedésére kerülhet sor. A nagycsaládosok és a tartósan betegek is
részesülhetnek ilyen kedvezményben. Azok a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók, akiket a jegyző védelmébe vett, és az erről szóló határozatot benyújtják, nem fizetnek
térítési díjat.
2.10. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ
RÉSZVÉTELI
JOGAI
GYAKORLÁSÁNAK
RENDJE,
A
DIÁKÖNKORMÁNYZAT
A demokratikus iskolai élet egyik biztosítékaként diákönkormányzat működik az
iskolában. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, alanyi jogon az
iskola valamennyi tanulója a tagja.
 Osztályszinten az önkormányzat formája az osztálygyűlés.
 Az osztályok két fő delegáltja képviseli az osztályközösséget, az iskolai
diákönkormányzatban 5. osztálytól.
 Az 1-4. osztályok képviseletét 2 fő 4. osztályos tanuló látja el.
 Az iskolai diákönkormányzat a tanulók legfelsőbb képviselete, amely meghatározott
terv szerint dolgozik, működését külön szabályozzuk.
 A tanulókat érintő kérdésekben a diákképviselők véleményt nyilváníthatnak a
nevelőtestület ülésein, valamint az iskola fórumain.
 A diák-önkormányzati munkát osztályszinten az osztályfőnökök, iskolai szinten az
igazgató által megbízott diákönkormányzatot segítő pedagógus támogatja.
 A diákönkormányzat működéséhez a szükséges technikai feltételeket az iskola
biztosítja.
 A diákönkormányzat tevékenységi köre kiterjed: diák-önkormányzati nap, farsang,
iskolarádió, iskolaújság megszervezésére.
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2.11. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNERI
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI
Szükséges, hogy a szülők ismerjék az iskola nevelési törekvéseit és konkrét
programjait. A szülők jogos igénye, hogy gyermekük tanulmányi előmeneteléről,
magatartásáról rendszeres tájékoztatást kapjanak. Kívánatos, hogy az osztályfőnökök és a
művészetoktató pedagógusok jól ismerjék tanulóink családi hátterét és a szülőkből is egy élő
közösség jöjjön létre, amely sokat segíthet a tanulók nevelésében.
Mindezek érdekében a tanév során 2 szülői értekezletet, havonta fogadóórát tartanak
általában a hónap utolsó hétfőjén. Amennyiben a gondviselő ezen időpontokon kívül is
találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell
egyeztetnie az érintett nevelővel.
A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti egy órás tárgyak esetében
legalább három, a két-három órás tárgyak esetében havi egy, ennél magasabb óraszámú
tantárgy esetén havi két érdemjegy alapján osztályozható a tanuló.
A szülők az iskola valamennyi kulturális programjáról tájékoztatást kapnak. Leendő
tanulóink szüleinek tájékoztatására nagy gondot fordítunk. Az intézménybe jelentkezni
kívánó tanulók szülei szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapnak intézményünk pedagógiai
programjáról, a felvételi tájékoztató rendezvények alkalmával az igazgató ismerteti a
szülőkkel iskolánk és diákotthonunk munkarendjének, házirendjének alapvető rendszabályait,
nevelői és oktatói célkitűzéseinket. A beiratkozás után, májusban szülői értekezleten
tájékoztatni kell a szülőket a tanévkezdéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókról.
A kapcsolattartás leggyakoribb formái:
 szülői értekezlet
 fogadó óra
 nyílt tanítási nap
 írásbeli tájékoztató
 szakkörök indítása
 előadások szervezése
 közös kirándulások
Alapfokú művészetoktatás:
Az

együttműködés

alapja

a

folyamatos

kapcsolattartás,

a

rendszeres

információáramlás, a segítőkész, pozitív megnyilvánulások, a nyitottság. Nagyon fontos a
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szülők folyamatos tájékoztatása az iskola működéséről és a szülői véleményének folyamatos
megismerése az igényekhez igazodó oktatás megteremtésének érdekében. Minden olyan
szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, amely az oktatási – nevelési feladataink
sikerességét támogatja.
Feladatunk továbbá kialakítani a szülőkben is a rendszeres kommunikáció igényét, a
kétirányú információáramlás jelentőségét a nevelés hatékonysága érdekében.
A szülők tájékoztatásának formái
 szülői értekezlet évente 3-szor
 személyes beszélgetések, telefon
 fogadó órák
 nyílt órák
 ellenőrző (értesítő)
 e-mail levelezőrendszer, levél
 tájékoztató szórólap
 média
 online felületek, honlapok
A szülő kérheti
 az oktatási hozzájárulás csökkentést, halasztást, elengedést
 a tanuló független bizottság előtti vizsgázását
 csoportváltást
A szülő közreműködhet
 az eszközpark gyarapításában
 rendezvények lebonyolításában
 kirándulások szervezésében, lebonyolításában
 a szülői képviseleten keresztül a jogszabályban meghatározott keretek között az iskola
működését meghatározó dokumentumok létrehozásában
2.12.A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
A tanulmányok alatti vizsgák szabályai rendelkezik. Helyben szabályozandók a
vizsga részei, követelményei és az értékelés.
A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 6473§ -a rendelkezik.
A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal
által szervezett független vizsgabizottság előtt lehet tenni.
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A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsgák fajtái és időpontjai:
Osztályozó vizsga: a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó
vizsgát kell tennie, ha
-

felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

-

tanulmányait magántanulóként folytatja,

-

engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
-

a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, (összesen 250 órát meghaladó hiányzás,
illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott).
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.
Osztályozó vizsga évente két vizsgaidőszakban tehető:
o

május15- június15.

o

augusztus15-szeptember15.

Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga konkrét időpontját az igazgató
jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetve a szülő minimum a vizsga napja előtt hat
héttel értesítést kap. Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető
osztályozóvizsga.
Az osztályozóvizsga letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozóvizsgára
jelentkezés kérelmét írásban, a tavaszi vizsgaidőszakra március15-ig, az őszire pedig
június15-ig kell az igazgatójának címezve beadni.
Az osztályozó vizsga követelményeit az iskola nevelőtestület határozza meg,és erről a
tanuló a vizsga előtt minimum hat héttel írásbeli tájékoztatást kap.
Az osztályozóvizsga helye az az iskola, amelyikkel a tanuló jogviszonyban áll.
Különbözeti vizsga: Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása
feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét.
Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. A különbözeti
vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény
vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Legfeljebb három tantárgyból tehető különbözeti vizsga. Különbözeti vizsgát tanév
közben is lehet tenni, a vizsga konkrét időpontját az igazgató jelöli ki.
Javítóvizsga: a tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha
-

tanév végén legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kapott,
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-

a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol

maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le,
-

az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.

A javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell
vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsga időpontjáról és a vizsgakövetelményekről legkésőbb a
tanévzáró ünnepség időpontjáig az osztályfőnök a szaktanár segítségével tájékoztatja a
tanulót. A vizsga kezdete előtt legalább három héttel az iskola igazgatója írásban is értesíti a
szülőt vagy nagykorú tanuló esetén a tanulót a vizsga időpontjáról és anyagáról. A
vizsgaidőpontot a helyben szokásos módon is (hirdetmény kifüggesztése, honlapon való
megjelentetés stb.) közzé teszi.
1.4. Pótló vizsga: amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról
igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a
vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.
A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje:
A vizsgák követelményrendszerét az adott munkaközösség határozza meg az
elfogadott Pedagógia Program, Helyi Tanterv alapján. A javító, osztályozó és különbözeti
vizsgák anyaga lefedi az egész tanév tananyagát. A követelményrendszer egységes, független
a letenni kívánt vizsga fajtájától. A követelmények írásbeli, szóbeli, esetleg gyakorlati részből
állnak.
Írásbeli

Szóbeli

Magyar nyelv és irodalom

X

X

Matematika

X

X

Történelem

X

X

Idegen nyelv

X

X

Informatika

X

Biológia

X

Fizika

X

Természetismeret

X

Földünk és környezetünk

X

Kémia

X

Ének-zene

X

Gyakorlati

X

X

X
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Testnevelés

X

Rajz és vizuális kultúra

X

Hon- és népismeret

X

Technika és életvitel

X

Hittan

X

X

Mozgókép és médiaismeret

X

X

X

A tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközössége által elfogadott
értékelési rendszer szerint történik.
A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének alapelvei
A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, a vizsgabizottság az
iskolapedagógusaiból áll. Amennyiben lehetséges a vizsgabizottság tagjai közül legalább
ketten legyenek jogosultak az adott tantárgy tanítására.
Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc. Egy napon
legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között pihenőidővel. Az írásbeliről
jegyzőkönyv készül.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó legalább 10 perccel a meghirdetett vizsgakezdés előtt
érkezik meg. A vizsgabizottság jelenlétében legalább 30 perc felkészülési idő után önállóan
felel. A szóbeli feleltetés időtartama nem lehet több 15 percnél.
A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell
vezetni. Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik legkésőbb az utolsó vizsgát
követő napon.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye
alapján a 68§ alapján járunk el.
2.13. A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI
A felvétel és az átvétel helyi szabályai
Az iskolában a tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel létesül. A felvétel és az
átvétel jelentkezés alapján történik.
Intézményünkbe túlnyomórészt katolikus vallású gyermekek járnak, de az ökumené jegyében
szeretettel fogadjuk a más felekezetű keresztény gyermekeket is. Tanulóink számára saját
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felekezetű hittan órát biztosítunk. Várjuk a nem keresztény családok (meg nem keresztelt)
gyermekeit is, ha azok azonosulni tudnak a keresztény erkölcsi, nevelési elveinkkel.
Felvételi rend
Az iskola nincs kötelezve körzeti beiskolázásra. A beiskolázást az igazgató a fenntartóval
egyeztetve végzi.
Az iskolába való felvétel legfontosabb szempontjai:


iskolaérettség,



idősebb testvér már az iskola tanulója,



a szülő nyilatkozata (szóban vagy írásban) az együttműködésre a vallásos

nevelésben


a fenntartó Veszprémi Érsekség elvárásainak való megfelelés.

A felvételről az intézmény vezetője dönt. A beiratkozás március 1-je és április 30-a
között történik a kormányhivatal által közzétett időpontban.
Az átvétel feltételei
A tanuló átvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök/nevelőtestület
véleményének ismeretében dönt. Az átvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást,
hitoktatásban való részvételét, hitéletét mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tananyagok
összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, vizsgákat írhat elő, melyet az általa
megjelölt határidőig vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanulónak.
A felvétel, átvétel elutasításának rendje
A felvétel, illetve átvétel elutasításáról az igazgató írásban értesíti a diákot, a
gondviselőt. A felvételről szóló elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni.
A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8
napon belül.
Alapfokú művészetoktatás
A művészeti iskola nyitott minden tanuló számára, aki a néptánc tanszakon szeretne
tanulni. A felvétel kritériumai: érdeklődés, elkötelezettség, a Szilágyi Keresztény Iskola
értékeinek elfogadása.
2. 14. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül és tanórán
kívül valósul meg.
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Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
 már gyermekkorban a vészhelyzetbe került emberek megsegítését és a számukra
nyújtott elsősegélyt magától értetődővé tenni,
 a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az
egészséges életvezetésre való felkészítés,
 felelősségteljes gondolkodásmód kialakítása, embertársaink iránti érzékenységre
nevelés,
 a baleset valamint a hirtelen bekövetkező egészségkárosodás alapszintű ellátásának
elsajátítása,
 fontos, hogy a gyermekek az életkoruknak megfelelő szinten hatékonyan tudjanak és
merjenek segíteni társaikon.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
 Tanórákon a tantárgy sajátosságainak megfelelő tartalmak:
o természetismeret, biológia óra (pl. baleseti helyzetek felismerésére, sérült
ellátása, segélyhívás)
o kémia óra (pl. mérgezések, vegyszer okozta sérülések)
o fizika (pl. égési sérülések)
o osztályfőnöki óra (pl. utcai balesetek)
 Tanórán kívüli lehetőségek: erdei iskolák (a túrázás balesetvédelmi ismeretei),
témahetek, szakkörök.
 A kétévente megrendezett egészségnap lehetőséget biztosít tanulóink számára, hogy a
megszerzett gyakorlati és elméleti ismeretekből számot adjanak egy verseny keretei
között a korosztályuknak megfelelő szinten.
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3. HELYI TANTERV
3.1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE
3.1.1. AZ ISKOLA ÁLTAL ALKALMAZOTT KERETTANTERV
Iskolánkban a „110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról” rendelet alapján készített helyi tanterv került bevezetésre.
Választás a kerettantervekből
Tantárgy

A választott kerettanterv megnevezése

Ének 1-4. évfolyam

A változat

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

A változat

Biológia 7-8. évfolyam

A változat

Fizika 7-8. évfolyam

B változat

Kémia 7-8. évfolyam

B változat

Ének 5-8. évfolyam

A változat

Szabadon választott tantárgy

Szabadon választott kerettanterv
megnevezése

Hon- és népismeret

3.1.2.

A

ÓRASZÁM

5. évfolyam

VÁLASZTOTT
FELETTI

KERETTANTERV

KÖTELEZŐ

ÁLTAL

TANÓRAI

MEGHATÁROZOTT

FOGLALKOZÁSOK,

ÉS

A

KERETTANTERVBEN MEGHATÁROZOTTAKON FELÜL A NEM KÖTELEZŐ
TANÓRAI

FOGLALKOZÁSOK

TANANYAGA,
VÁLASZTANDÓ

AZ

EHHEZ
VAGY

MEGTANÍTANDÓ
SZÜKSÉGES

SZABADON

ÉS

ELSAJÁTÍTANDÓ

KÖTELEZŐ,

KÖTELEZŐEN

VÁLASZTHATÓ

TANÓRAI

FOGLALKOZÁSOK MEGNEVEZÉSE, ÓRASZÁMA.

A KPSZTI által ajánlott „Katolikus helyi tanterv minta 2012” óraterve alapján
iskolánk új óraterve a 2013/204. tanévtől 1. és 5. évfolyamokon felmenő rendszerben kerül
bevezetésre.

39

Óraterv 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

8

8

8

7

Idegen nyelvek

3

Matematika

5

5

5

4

Hittan

2

2

2

2

Környezetismeret

1

1

1

2

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

26

26

26

28

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

Magyar nyelv és irodalom

1

1

2

1

Matematika

1

1

1

Rendelkezésre álló órakeret
(+ 1 óra hittannal)

Idegen nyelvek

1

Környezetismeret

1

3-4. évfolyamon az „Életvitel és gyakorlat” tantárgyba integrálva informatikai
ismereteket is tanítunk.
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Óraterv 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

5

4

4

4

Idegen nyelvek

4

4

3

3

Matematika

4

4

4

4

Hittan

2

2

2

2

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Természetismeret

2

3

Fizika

2

2

Kémia

1,5

2

2

2

1,5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene

1

Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Rendelkezésre álló órakeret (+ 1 hittannal)

29

29

32

32

Szabadon tervezhető órakeret

2

3

3

3

Magyar nyelv és irodalom

1

Idegen nyelvek

1

1
1

Matematika

1

Természetismeret

1

1

Fizika
Kémia

1
0,5

Biológia
Földrajz

1

1
0,5
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Délutáni foglalkozás keretében biztosítjuk:


alsó tagozaton osztályonként heti 2 óra egyéni korrepetálás 1-2. évfolyamon heti 1 óra, 3.
évfolyamon heti 2 óra 1. idegen nyelv (létszámtól függő csoportszám)



7-8. évfolyamon heti 1 óra 1. idegen nyelv tehetséggondozás



5-8. évfolyamig igény és lehetőség esetén heti 2 óra 2. idegen nyelv (angol, német,
francia)

Csoportbontások:
 matematika: 5-8. évfolyamig képesség szerint 2-3-4 csoportban (létszámtól függ)
 magyar nyelv: 5-6. évfolyamon képesség szerint 3 csoportban (létszámtól függ)
o idegen nyelv: 5. évfolyamtól képesség szerint 2 csoportban (létszámtól függ)
 Testnevelés:
o évfolyamon 1 óra fiú-lány bontásban – készségtárgyakkal párhuzamosan, a
létszámtól függően
o évfolyamon 3 óra fiú-lány bontásban – hon- és népismerettel, rajzzal és
technikával párhuzamosan, a létszámtól függően
o 6-8. évfolyamon 3 óra fiú-lány bontásban rajzzal, technikával, énekkel és/vagy
informatikával párhuzamosan, vagy egyidőben
3.1.3. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI
SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
Tankönyvek
A nevelőink az év folyamán figyelemmel kísérik a tankönyvi ajánlásokat, részt vesznek
a

tankönyvkiadók

által

szervezett

tankönyvbemutatókon.

Ezután

munkaközösségi

foglalkozásokon megbeszélést tartanak, kiválasztják a használandó tankönyveket. Erre az
igénylést február végéig leadják.


A kiválasztás elvei:



felmenő rendszer biztosítása;



fontos elv az állandóság, hisz ennek alapján a tankönyvfelelős és könyvtáros a tartós
tankönyveket tervezni tudja;



alkalmazkodás az elfogadott helyi tanterv követelményeihez;



lehetőség szerint tartós tankönyvet választunk;



a felső tagozatban használt könyvek illeszkedjenek az alsó tagozatban használtakhoz.
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Az új kerettanterv által érintett évfolyamokon csak olyan tankönyvek rendelhetők,
amelyeknek tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt
meg, és szerepelnek a hivatalos tankönyvjegyzékben.



A megrendelt tankönyvekről és taneszközökről a szülőknek tájékoztatást adunk a tanév
végén.
A tankönyvek a hatályos jogszabályok alapján ingyenesek az elsőtől a nyolcadik

évfolyamig.
Taneszközök
A nevelők taneszköz igényeit felmérjük, lehetőség szerint megvásároljuk. Felhasználjuk
a pályázatok nyújtotta lehetőségeket.
Taneszközök: kézikönyvek, lexikonok, szótárak, szakkönyvek, folyóiratok, módszertani
kiadványok, tantárgyi bibliográfiák, fóliák, videofilmek, CD-k, számítógépes programok,
falitáblák, eszközkészletek a kísérletekhez, tantárgyanként a szemléltető eszközök, szerszámok,
modellek, stb.
Iskolai taneszközök körébe soroljuk még a műveltségi területenként és tantárgyanként
használt képes betűtáblát, applikációs készletet, földgömböt, hanglemezeket, CD-ket, DVD-ket,
számítógépeket, digitális tábla és tananyag, a szükséges kiegészítőket, munkaasztalokat,
gépeket.
A taneszközöket – mint a pedagógia fontos fogalmát, a szemléltetés nélkülözhetetlen
eszközét, – minden rendelkezésre álló forrás felhasználásával a pedagógiai cél eléréséért
biztosítjuk.

3.1.4.A

NEMZETI

ALAPTANTERVBEN

MEGHATÁROZOTT

PEDAGÓGIAI

FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
Iskolánk a NAT által meghatározott minimum óraszámokhoz és a szabadon választható
tantárgyak tekintetében a következőképpen határozott.
 Nem kínálunk választási lehetőséget egyéb tantárgyakra. A hon- és népismeret valamint
a dráma és tánc tantárgyak közül a hon- és népismeretet tanítjuk.
 Az erkölcstan helyett – keresztény iskola lévén – a hittant tanítjuk heti két órában.
 Az alsó tagozaton megemeltük a minimális óraszámot magyar nyelv és irodalom,
valamint környezetismeret és matematika tantárgyakból.
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 A felső tagozaton megemeltük a minimális óraszámot magyar nyelv és irodalomból,
matematikából, idegen nyelvből, természetismeretből, fizikából, kémiából, biológiából
és földrajzból.
 A pedagógiai cél elérését szolgálják az egyéb választható foglalkozásaink is.
A NAT pedagógiai feladatainak helyi megvalósítása:
Erkölcsi nevelés
 Fontosnak tartjuk személyes állásfoglalásra bírni a tanulókat, működtetni az ítélő
erejüket, vonzóvá tenni számukra az erkölcstan által mutatott életutat.
 Elengedhetetlen, hogy minden területnél életszerű, valós példaképeket állítsunk a
diákok elé.
 Mi magunk is merjük vállalni saját küzdelmeink bemutatását, ne mutatkozzunk
tökéletesnek, mert a diákok az őszinteséget többre értékelik, mint a felnőttekkel
kapcsolatos mítoszokat.
 Próbáljuk megértetni tanulóinkkal, hogy kitartó, szorgos munkával lehet eredményeket
elérni.
 Egymás elfogadására, segítésére nagyon jó lehetőség nyílik a képesség szerint bontott
csoportokban.
 A csoportbontás nem szegregál, mivel a csoportok átjárhatók, hanem abban segít, hogy
mindenki a saját képességei szerint, saját tempójában tanulhat.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék nemzeti kultúránk hagyományait, hogy
kialakulhasson bennük a közösséghez tartozás érzése.
 A nemzeti öntudatra nevelésnek nagyon jó színterei a színvonalas kivitelezésű
ünnepélyek.
 Idegennyelv órán megismerkedhetnek a világ sokszínű kultúrájával, matematikából
híres magyar matematikusainkkal, magyar és történelem órán kiemelten tanulják
magyar történelmi személyiségek, írók költők munkásságát, a magyar irodalomtörténeti
korszakokat a történelemmel párhuzamban, a memoriterek kijelölésében hangsúlyosak
a magyarsággal, hazaszeretettel kapcsolatos versek.
 Az iskolai műsorok a nemzeti öntudat és patriotizmus erősödését szolgálják csakúgy,
mint a néptánc, ami iskolánk másik fő profilja.
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 A múltról szóló, a közösség többsége által ismert mondák, történetek megismerése
segíti tanulóinkat a történelmi látásmód kialakulásában, a nemzedékek közös történetei
pedig a nemzeti öntudat kialakulásában.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Céljaink: az önálló kritikai gondolkodás, véleményalkotás, kompromisszumkészség,
szabályok betartása, értelmes vita, saját vélemény elmondása és megvédése, belátni a
tévedést, igazat adni másoknak, törvénytisztelet, együttélés szabályainak megtartása,
emberi méltóság, jogok tisztelete, emberi méltóság, erőszakmentesség.
 Ezért választjuk a tevékenytető munkaformákat, szerepjátékokat, vitákat, logikai
gondolkodásra, problémamegoldásra késztető feladatokat a matematika eszközeivel, az
irodalmi alkotásokkal, ünnepi megemlékezésekkel.
Önismeret, társas kultúra fejlesztése
 A képességek szerinti csoportbontás segíti az önismeret kialakítását. A tanuló kitartó
munkával bebizonyíthatja, hogy eggyel feljebb léphet. A szerepjátékok segítségével
beleképzelheti magát mások helyzetébe, kialakulhat empátiája.
 A klasszikus kötelező olvasmányok jellemei, a szituációs játékok, szövegszerkesztési
gyakorlatok által fedezzék fel magukban mindazt, amit másokban meglátnak.
Családi életre nevelés
 A család a társadalom alapsejtje, amelyben megtanuljuk az erkölcsi törvényeket, az
isten tiszteletét és a szabadság helyes használatát.
 Alsó tagozaton megtanulják a gyerekek kötelességeit a családon belül (tisztelet,
engedelmesség, hála).
 A felső tagozat végére tisztában lesznek a párválasztás kritériumaival, a kívánatos
tulajdonságokkal, hogy a szülők példája, tulajdonságai, a keresztény család ereje, s a
másik személy tisztelete, szeretete mennyire fontos a mai világban.
 Harmonikus családi mintákat közvetítünk a kötelező olvasmányokkal, személyes
emlékeket bemutató versekkel, irodalmi szemelvényekkel. A történelmi fejlődésen
keresztül az ókori, középkori családok, oktatási rendszerek megismerése is hozzájárul
mindehhez.
 A család témakör több évfolyamon is visszatér, hangsúlyozott a családi élet
harmonikussága: családfa, családon belüli kapcsolatok, szeretet, munkamegosztás.
Testi és lelki egészség
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 Az élet és az egészség Isten által ránk bízott javak, amelyeknek gondját kell viselni.
Ezért fontos a test-lélek-szellem egysége, egyenletes fejlődése.
 A keresztény igényesség azt diktálja, hogy hozzuk ki a maximumot magunkból testileg,
lelkileg, értelmileg.
 Mindebben eszközeink a célirányos szövegek, illusztrációk, fogalmazások, valamint a
sport – mozgás hangsúlyozása.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 A szociális és karitatív munka keresztény értelme: önkéntes munkák, értelmi sérült
gyermekekkel foglalkozások.
 Minden ember felebarátunk, a neki tett szolgálat tényleges legyen, főként, ha elesettebb
nálunk.
 A segítő magatartást, az egymásért való felelősségvállalást erősítjük kommunikációs
helyzetgyakorlatokkal, változatos oktatási formákkal: páros munka, csoportmunka,
projekt.
 Tudatosítjuk, hogy a közösség része minden diák, s mindenkinek feladata a nála
gyengébbeknek segíteni.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
 A fenntarthatóság fogalomkörében kerüljön előtérbe a keresztény közösség és az egyéni
felelősség témaköre.
 A környezettudatos gondolkodással kapcsolatos tananyagok, szövegértési feladatok,
szövegszerkesztések gyakorlatilag minden órához kapcsolódhatnak.
 Örökös ökoiskola lévén minden tettünket hassa át a környezettudatosság.
Pályaorientáció
 Elsődleges feladat a saját képesség megismerése, a bizonyos területen kiemelkedők
figyelmének felhívása a továbbtanulásra, a hiányszakmákra.
 A munka világa, egyes foglalkozások sajátosságai megjelennek párbeszédekben,
szituációs játékokban, de ezt szolgálja a riport műfaja, valamint a csoportmunka
(vezetés, szervezés gyakorlata) is.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
 Célunk az igazságos hozzáállás kialakítása a földi javak és a társadalmi-gazdasági
kapcsolatok között. A szegények szeretete egyenlő az igazságossággal.
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 Életszerű

helyzeteket

ismertetünk

meg

diagramok,

statisztikák

elemzésével,

készítésével, társalgási témákkal, szövegértéssel. Hangsúlyos a százalékszámítás,
kamatos kamat számítás, az alapvető statisztikai alapfogalmak megtanítása.
Médiatudatosságra nevelés
 Meg kell tanítanunk használni a médialehetőségeket, de szelektálva, kritikusan
válogatva a filmek, műsorok között, hogy a manipulációkat észrevegyék tanulóink.
 Ezt szolgálják a kutatómunkák, szorgalmi és házi feladatok.
 Ki kell alakítani a biztonságos közlekedést a média világában.
A tanulás tanítása
 Elsődleges feladatunk az érdeklődés felkeltése, a motiváció kialakítása az egyes
tantárgyakkal kapcsolatban, s hogy a feladattípusok gyakorlásával segítséget adjunk az
elsajátítás módszereihez.
 Elveink: pontosság, sok gyakorlás, ellenőrzés, áttekinthetőség.
 Eszközeink: memóriafejlesztő feladatok, differenciált munkaformák, internetes kutatás,
könyvtári órák, önálló tanulás elősegítése, élményszerű tanítás, mozgókép adta
lehetőségek kihasználása.
3.1.5. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
MÓDJA
A mindennapos testnevelés a 2012/13. tanévtől az 1. és 5. évfolyamon felmenő
rendszerben került bevezetésre.
Az iskola a 3 testnevelés tanóra mellett a délutáni idősávban hetente plusz 2 testnevelés
órát szervez meg, amihez a tanulók választhatnak a törvény és az iskola által felkínált
lehetőségek közül.
Kötelezően választandó a tevékenységek közül valamelyik variáció:
-

2 óra foci a DSE kereteiben

-

2 óra kosárlabda a DSE kereteiben

-

2 óra délutáni testnevelés

-

1 óra délutáni testnevelés + 1 óra foci a DSE kereteiben

-

1 óra délutáni testnevelés + 1 óra kosárlabda a DSE kereteiben

-

2 óra igazolt sportfoglalkozás hivatalos sportegyesületnél, amiről a tanuló igazolást hoz
félévente

-

2 óra gyógytestnevelés az arra kötelezetteknek
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-

2 óra igazolt néptánc foglalkozás az alapfokú művészetoktatás keretében
Az iskolai testnevelés tanórákat tanítók, valamint testnevelés szakos tanárok látják el.
2016. szeptember 1-jétől a Labdarúgás alternatív kerettanterv alapján folyik a

labdarúgás oktatása felmenő rendszerben az 51/2012 (XII.21.) EMMI-rendelet alapján heti 2
órában.
3.1.6. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, ILLETVE EZEK
ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI
Iskolánkban kötelezően választható tantárgy nincs, csak tanórán kívüli foglalkozás. Ha a
tanuló kérelmére felvételt nyert a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozásra, a felvétel a tanév
végéig tart. Felvétel után a nem kötelező tanórai foglalkozásról felmentést rendkívüli esetben a
szülő írásos kérelmére az iskola igazgatója adhat.
3.1.7. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY
GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA,
DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV FEJLESZTŐ FORMÁI, VALAMINT A
MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI
A számonkérés, értékelés, minősítés fő elvei
A tanulók minősítésénél, értékelésénél a Nkt. 54. § -ban meghatározottakat
alkalmazzuk:
 Az ellenőrzés – értékelés – osztályzás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek
jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésében; ösztönzést ad, fejleszti a
felelősségérzetet és önértékelő képességet, önnevelésre késztet.
 Az objektív, igazságos értékelés – osztályzás előfeltétele a világosan megfogalmazott és
következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga
teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályzás a
tanulókat egyénenként is segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák.
Akár elismerő az értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő.
 Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is.
 Bármely tantárgy ellenőrzési – értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen
követelmény.

Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a

tanulók egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak
lehetnek. Érvényesíteni kell a szóbeliség primátusát. Még a „feladatmegoldás”
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tárgyakban sem hagyható el a szóbeli ellenőrzés, számonkérés. Az egyes tantárgyak
helyi tantervében évfolyamonként célszerű meghatározni a tanév során írandó (nagy –
vagy témazáró) dolgozatok számát.
 A félévi és év végi minősítés – osztályzás ne legyen mechanikus művelet. A záró
osztályzat tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje igyekezetét, a teljesítmény
változásának irányát.
 A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli,
osztályozza – teljes jogkörrel és felelősséggel.
 Az értékelés – osztályzás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles (5),
jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Az egyes fokozatok tartalmát a helyi
tantervek követelményei határozzák meg. Az első évfolyamon félévkor és év végén a
második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel értékeljük, hogy a tanuló kiválóan,
jól vagy megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul.
 A szorgalmi időben kapott osztályzatokat, értékelést az 1-4. évfolyamon a pedagógus, a
továbbiakban a tanuló bejegyzi a tájékoztató füzetbe vagy ellenőrző könyvbe. A szülő a
bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul.
 A félév és a tanév végén az egyes tárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló
dicséretet kaphat, mely „kitűnő” osztályzattal kerül be az ellenőrző könyvbe vagy
bizonyítványba. Ha a tanulónak csak „jeles” osztályzatai vannak, a tantestület általános
dicséretét érdemli ki az adott tanév végén. A dicséreteket az ellenőrző könyvben és
bizonyítványban is dokumentálni kell.
 A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulóink számára biztosítjuk a törvény által meghatározott méltányossági elveket.
A számonkérés, értékelés módjai:
A) Szóbeli felelet
B) Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái
A tanulók írásbeli beszámoltatásának háromféle formáját használjuk: házi feladat,
felelet értékű írásbeli dolgozat, témazáró dolgozat.
A pedagógiai munkánk során hangsúlyt kell fektetnünk az írásbeliség és szóbeliség
helyes arányára.
Házi feladat: A házi feladat szolgálja a tanévben megtanultak begyakorlását (pl. matematika,
nyelvek). Lehet gyűjtőmunka, a tanórára történő felkészülés, a tanultak kiegészítésére szolgáló
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házi feladat. A házi feladat mennyiségénél figyelembe kell venni az egyenletes terhelés elvét,
megadva a tanuló pihenésének lehetőségét.
Felelet értékű írásbeli dolgozat: Dolgozat lehet egész órán, ill. annak egy részén kidolgozott
írásbeli munka. Az írásbeli munka lehet:
 információs jellegű,
 a téma egy részét lezáró jellegű,
 felelet jellegű.
Témazáró dolgozat:
 A tananyag egy egységét, témáját lezáró dolgozat írásának idejét a nevelő előre közli a
diákokkal.
 Naponta 2 témazárónál több nem íratható. Egyeztetés esetén előnyt élvez az
alacsonyabb óraszámú tantárgy a magasabb óraszámú tantárggyal szemben.
 A témazáró dolgozatot tíz tanítási napon belül ki kell javítani, és értékelni kell. Az
érdemjegyeket értékeléssel egybekötve a tanulóval, ill, ellenőrző útján a szülővel
közölni kell.
Egyéb értékelés: a tanítási órákon végzett munka, gyűjtőmunka, tanulmányi versenyeken
nyújtott teljesítmény.
Az értékelés funkciói:
 Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad a
pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulás 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 tanításitanulási folyamat végén regisztrálja az eredményeket a pedagógusnak, szülőnek,
tanulóknak ad információkat.
Az értékelés formái
a/ Személyes, szóbeli értékelés:
 a tanítási órákon folyamatos megerősítés, korrigálás, segítség- és tanács adása,
 a tanórán kívül szintén,
 a tanuló magatartásának értékelése az osztályközösségben,
 a szülői értekezleteken az osztályközösség értékelése,
 a napló és az ellenőrzők egyeztetése,
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 fogadóórai beszélgetések,
 közös programok közvetlen személyes hatásai,
 az iskolaközösség „megszólítása”.
b/ Szöveges értékelés írásban:
 szükség esetén a szaktanár által,
 dicséret, elmarasztalás az ellenőrző könyvbe,
 az írásbeli munkákhoz írt rövid instrukció, vélemény.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében az
írásbeli teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján
végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:
90-100%- jeles;
75-89%- jó;
60-74%- közepes;
40-59%- elégséges;
0-39%- elégtelen.
Ezektől a százalékoktól 5 % erejéig saját belátása szerint eltérhet a pedagógus, ha azt a
feladatsor nehézsége vagy a tantárgy indokolja. A feladatoknak olyan arányban kell a minimum
követelményeket tartalmazni, hogy az elégséges szintet ezeknek a megoldásával el lehessen
érni. A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül a szövegértés mérésénél szigorúbb
százalékokat alkalmazunk, amit az országosan egységes kompetencia-mérés és a magyar
felvételi követelmény indokol.
90-100% - jeles
80-89% - jó
65-79% - közepes
50-64% - elégséges
0-49% - elégtelen
Az otthoni (délutáni és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elvei és korlátai
A tanóra szervezésénél, a felkészülésnél a legfontosabb szempont a tananyag órai
feldolgozása, ill. az erre épülő tanórán kívüli felkészülés helyes arányának meghatározása. A
tanórát úgy kell szervezni, hogy az otthoni tanulás csak az órán elhangzottak elmélyítését
szolgálják.
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Az általános iskolában tananyag teljesen önálló feldolgozására lehetőleg ne kerüljön
sor.
Az alsó tagozaton délelőtti tanórák során adott házi feladatok – melyek tartalmazzák az
írásbeli és a szóbeli feladatokat egyaránt – időkerete nem haladhatja meg egy átlagos képességű
tanulónál a délutáni tanulmányi foglalkozás időtartamát (2 x 45 perc).
Felső tagozaton tantárgyanként átlagosan fél vagy maximum háromnegyed órát célszerű
szánni a felkészülésre. Ez az időkeret a szóbeli és írásbeli feladatok megoldására együttesen
értendő.
A délutáni tanulmányi foglalkozásokon ill., a tanulószobai foglalkozásokon kötelező
minden tanuló írásbeli munkáját ellenőrizni, az esetleges hibák kijavítását elvégezni, s ha van
idő, akkor gyakorolni.
A magatartás és szorgalom minősítésének elvei
A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök tesz
javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. Előzetesen megismeri az osztály
diákönkormányzatának véleményét az egyes tanulókról. Az osztályfőnök javaslatát a testület
többségi döntéssel véglegesíti. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a
mérvadó. A magatartás minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). Szorgalom: példás
(5), jó (4), változó (3), hanyag (2).
Magatartás minősítése, értékelése
A példás magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az
iskolai házirendet megtartja és másokkal is megtartatja. Az iskolai követelményeket tudatosan
vállalja, kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. A tanárok 90-95
%-a példásnak tartja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat.
A jó magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség
munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések ellen nem
mindig lép fel. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó.
Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és jó
hírnevére.
A változó magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel.
Igyekezete ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség támasztotta
követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen
vállal részt. Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó. A közös programokról
gyakran igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig
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udvarias. Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. A fegyelmező
intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyikében részesült.
A rossz magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja
magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is
gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival
szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható,
esetleg törvénybe ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések
valamelyik fokozatában részesült.
Megjegyzés:
A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra
vonatkozó előírásai.
A szorgalom minősítése, értékelése
Példás a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási
órákra képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve maximálisan és
rendszeresen felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai
tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. Ha képességeinek hiányát
szorgalmával sikeresen tudja pótolni.
Jó a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában
szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen szükség.
Változó a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik.
Tanulmányainak teljesítésében elmarad képességeitől. Kötelességét ismételt figyelmeztetés
után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába. Érdemjegyeit,
osztályzatait több tárgyból is lerontotta.
Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz
tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan.
3.1.8. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK
SZERVEZÉSÉNEK ELVEI
Csoportbontás idegen nyelv órán:
Iskolánkban lehetőség van angol és német szakkörre jelentkezni 1-2. osztályig heti 1
órában, 3. osztályban heti 2 órában. A tanuló lehetőleg azt a nyelvet válassza, amelyet 4.
osztálytól tanulni szeretne. Nyelvet változtatni legkésőbb 2. osztály végén lehet.
Felső tagozatban a létszámtól függően bontjuk a nyelvi csoportokat, s képesség szerinti
csoportokat alakítunk ki. Ennek alapja a 4. osztályos év végi osztályzat. A csoportok

53
elnevezései: „jó csapat”, és „jók lesznek”. A törvény szerint a maximális csoportlétszám 27 fő,
e fölött mindenképpen bontani kell.
Átjárhatóság a csoportok között a munkaközösség határozata alapján lehet, szakmai
szempontok szerint döntünk a diák érdekeit szem előtt tartva. Csoportváltásra félévkor és tanév
végén van lehetőség az addigi eredmények alapján.
Csoportbontás matematika órán:
Iskolánkban felső tagozaton a matematikaoktatás a tanulók képességeinek megfelelő
csoportokban történik. Az első csoportban a tehetséggondozás, a harmadikban a felzárkóztatás
kap nagyobb hangsúlyt. Az átlagos képességű tanulók a második csoportba kerülnek.
A tanulók csoportok szerinti elosztása a negyedik osztályos teljesítményük alapján
történik. A csoportok természetesen átjárhatók. Ha a tanuló jobb teljesítményt nyújt, mint az
elvárható lenne tőle az adott csoport képességszintje alapján, feljebb, ha viszont rosszabb
teljesítményt, akkor lejjebb kerülhet. Mindegyik esetben legalább egy féléves munka kell
ahhoz, hogy csoportot váltson.
A tananyag minden csoportban azonos, csak a jobb képességű tanulókkal több és
nehezebb, akár versenyszintű feladatok megoldására is van lehetőség. A gyengébb tanulók
esetében pedig lehetősége van a csoportban oktató pedagógusnak, hogy a szigorúan vett
törzsanyagot (alapfeladatok) kicsit lassabb tempóban átvegye és begyakoroltassa.
Mivel ez a rendszer kiscsoportos oktatást tesz lehetővé, ezért több ideje jut a tanárnak
egy gyerekekre, és ezzel hatékonyabbá válik a munka, illetve a harmadik csoportban nem
frusztrálja a tanulót, hogy a nála jobb tanulók mindent hamarabb megértenek, és a feladatokat
gyorsabban megoldják. A tanulóknak több sikerélményük van, ami jobb teljesítményre ösztönzi
őket. A jobb képességű tanulókat viszont nem hátráltatják a lassabban haladó társaik, és így a
tanórák nem válnak számukra unalmassá, hanem többet dolgozhatnak, és a tanárnak is csak
rájuk kell koncentrálnia.
Csoportbontás magyar nyelvtan órán:
5. évfolyamon a tanév első hetében végzett felmérések – néma, szövegértő olvasás,
hangos olvasás, helyesírás, másolás – alapján teszünk javaslatot a csoportok kialakítására:
évfolyamonként a felzárkóztatásra szorulókat külön csoportba osztjuk. Végleges döntésünk
előtt az előző évben magyar nyelvet és irodalmat oktató tanítónő(k) véleményét is kikérjük.
A magyartanítás szempontjából nagyon hasznos a csoportbontás, hiszen kiscsoportban
még differenciáltabban és személyre szólóan tudunk segíteni az erre rászorulóknak és a kiemelt
figyelmet igénylő tanulóknak. A jobb képességű, tehetséges diákokat is a nekik megfelelő
munkatempóban tudjuk így tanítani, és a törzsanyag átadása mellett versenyszintű feladatok
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megoldására is lehetőség adódik. Mind 5., mind 6. évfolyamon a félévi eredmény alapján
felülvizsgáljuk a csoportbontást, és jobb vagy a felzárkóztató csoportba irányíthatjuk – a szülőt
írásban tájékoztatva – a tanulót.
3.1.9. A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT
SZOLGÁLÓ TANANYAG
Veszprém és környékének legnagyobb lélekszámú nemzetisége a német. Tanulóink egy
része is német nemzetiségű kistelepülésekről jár be iskolánkba. Honismeret órán és a
művészetoktatásban néptánc órán is a találkoznak a tanulók a nemzetiségek hagyományaival,
ezen belül kiemelten a német hagyományokkal (népdalok, néptáncok, jeles napok szokásai).
3.1.10. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
MÓDSZEREK
A NETFIT, azaz a Nemzetei Egységes Tanulói Fittségi Teszt segítségével mérjük
iskolánk tanulóit! A jelenlegi jogszabályok alapján évente kötelező a tanulók fizikai
állapotának, edzettségének vizsgálata. A programot a Magyar Diáksport Szövetség és az
amerikai COOPER intézet dolgozta ki, amelynek küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa
az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét. A NETFIT program segítségével kialakítható
pozitív attitűdök, megszerezhető ismeretek, valamint fejleszthető képességek és készségek
jelentősen hozzájárulnak az egészségtudatos, jövőorientált életvezetés kialakulásához.
A fittségi próbák lebonyolításához a MDSZ speciálisan erre a célra tervezett és gyártott,
hitelesített eszközöket bocsátott az iskolák részére. Alsó tagozatban csak a motoros próbákkal
való játékos megismerkedés a cél és a tesztekkel kapcsolatos pozitív attitűd és motiváció
kialakítása! Felső tagozatban a NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt
különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil
egészében jellemzi egy tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok
különböző számú tesztet tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az
aerob fittségi (állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a
hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz.
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A NETFIT®, a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső
kritériumértékekhez, úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az egészségsztenderdek
olyan teljesítményminimum értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve a tanuló hosszú távon
valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai inaktivitással összefüggő megbetegedések
rizikófaktoraival szemben.
A NETFIT® az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől
függően – további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és
„fokozott fejlesztés szükséges” zóna).
3.1.11. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI
Egészségnevelési elvek:
A katolikus intézmény a teljes ember nevelésére hivatott. Feladatunk tehát úgy nevelni a
ránk bízott gyermekeket, hogy testileg-lelkileg egészségesek legyenek.
Az egészséges életmódra nevelés az egészség örömteli megélésére és a harmonikus élet
értékként való tiszteletére is nevel. Arra kell felkészítenünk a gyermekeket, hogy önálló, felnőtt
életükben is képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges
életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Ki kell alakítani a gyermekekben azt a
hozzáállást, hogy feladatuk a beteg, sérült és fogyatékos embert elfogadni, segíteni, tudatosítani
bennük, hogy az ő életük is értékes.
Meg kell ismerniük a közvetlen környezetük leggyakoribb egészséget, testi épséget
veszélyeztető tényezőit, és ezek elkerülésének a módjait.
A káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében kapjanak meg minden
támogatást és odafigyelést.
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Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő,
tevékeny részvételével alakíthatók ki. Az iskolai környezetnek biztosítania kell az egészséges
testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
Az egészségmagatartás kialakítása hosszú, egész életen át tartó szocializációs folyamat
eredménye. Elsődleges a család szerepe ebben a folyamatban. Az iskola, mint ismeret- és
értékadó, érték meghatározó környezet, kiemelt szerepet kap az egészségtudatos magatartás
kialakításában. E magatartás kialakítása az iskolai nevelés szinte minden tevékenységére
kiterjed, és széleskörű pedagógiai hatásmechanizmusok együttes eredményekén valósulhat
meg.
Célja:
 Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az
egészséges életmód kialakításában és megtartásában.
 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.
 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására.
 Segítse elő a környezeti- és egészségtudatosság erősödését.
 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is.
 Legyen folyamatos az iskola egészségügyi szakembereivel a kapcsolattartás.
 A bántalmazás és a fizikai erőszak megelőzése.
A környezeti nevelés alapelvei
Helyzetkép
A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola az Örökös Ökoiskola cím birtokosa.
Hosszú távú gondolkodásunk és eredményes, sokoldalú környezeti nevelési tevékenységünk
harmonikusan illeszkedik az intézmény általános iskolai, művészetoktatási tevékenységéhez. A
cím intézményünk arculatának részét képezi. Az Örökös Ökoiskola cím feltételezi a sikeres,
hatékony környezeti nevelői munkát, amelynek alapja az elhivatott pedagógusközösség.
A főépület zajos útkereszteződés mentén áll, a „kisépület” kevésbé forgalmas utcában.
Az iskola tantermei a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek. Hiányzik a közös fedett tér. Az
épületek két udvart fognak közre, a két épület között őspark jellegű átjáró udvar található. Az
iskola közvetlen szomszédságában található az egykori Püspökkert, amely – Színházkert néven
- nagy kiterjedésű, gondozott közpark. Az iskola közelében szabadtéri környezeti nevelési
programokat fentieken túl az Erzsébetligetben, a Gulyadombon, a Séd völgyében, valamint a
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkban folytatunk.
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A tantermek és folyosók díszítése során különös gondot fordítunk a harmonikus
terembelsők kialakítására, díszítésére.
Környezeti nevelést a tanórákon túl erdei iskolákban, témahéten, cserkészeten,
pályázatokon, versenyeken, környezetvédelmi akciókon biztosítunk. A cserkész diákok
korosztálynál fejlettebb környezettudatos gondolkodása, a hit és a környezeti nevelés együttes
eredménye.
Intézményünkben kidolgozott, magas szakmai színvonalú erdei iskolákat biztosítunk a
3-6. osztályban, nem kötelező jelleggel. Az erdei iskolákat rendszerint tavasszal szervezzük. 78. osztályban témahetet szervezünk a környezeti nevelési célok minőségelvű teljesítésére, nem
kötelező jelleggel. Kétévente ökonapot szervezünk.
Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok
A Biblia a világ teremtésével kezdődik. Isten alkotása végén, rábízza teremtményére, az
emberre az egész világot. ‹Íme, nektek adtam minden füvet, amely magot hoz a földön, s
minden fát, amelynek a gyümölcsében benne van a magva, hogy legyen ennivalótok, a zöld
növényzetet pedig a föld minden állatának, az ég minden madarának és mindannak, ami mozog
a földön, s amiben élő pára van, hogy eledelük legyen!› 1
„Fogta tehát az Úr Isten az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze meg.”
2

Megőrizni, óvni és védeni. Ezt a feladatot leghatékonyabban a gyermekek körében
tudjuk végrehajtani. „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, s ne tartsátok vissza őket,
mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát,
mint a gyermek, nem jut be oda.” A természet szeretetét, tiszteletét gyermekkorban kell
megtanítani. Az iskoláknak apostoli feladata van ebben.
A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természetkörnyezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az
ember a természet része.
Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők és
a környék lakóinak környezettudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk.
Hosszú távú pedagógiai célok


a keresztény közösség mint ökológiailag fenntartható társadalmi forma megélése



a környezettudatos egyéni magatartás és életvitel kialakítása



az életszínvonallal szemben az életminőség felsőbb értékeire nevelés a

1
2

Teremtés könyve 1, 27-30
Teremtés könyve 2,15
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az ökológiai gondolkodás, holisztikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése



a helyi sajátosságok megismerése, környezetünk, településünk megismertetése



aktív teremtésvédelem a mindennapi tevékenységek által
 a környezeti nevelés kiterjesztése az intézmény külső környezetére és kapcsolataira
helyzetfelismerés,

ok–okozati

összefüggések

megértése

és

problémamegoldó

gondolkodás
 globális összefüggések megértése, cselekvési mechanizmusok
 közösségfejlesztés az intézmény minden szintjén
 pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása
 a családi élet fejlesztése
Az iskolai környezet fejlesztésének irányai, a példamutató iskolai környezet tényezői


anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés



megújuló energiaforrások használata



termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása



növények gondozása az intézmény teljes területén



gyalogos és kerékpáros közlekedés, közösségi közlekedés ösztönzése



hulladék megelőzése és szelektív hulladékgyűjtés

3.1.12. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ
INTÉZKEDÉSEK
 Egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismerete.
 Diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó légkör biztosítása.
 Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, intézkedések:
o Kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók oktatására, nevelésére.
o Szükség esetén hátránykompenzációs intézkedések alkalmazása.
o HH, HHH, SNI-s tanulók integrált nevelése.
o Egészségügy, szociális támogatói rendszer biztosítása.
o Tanulási attitűd pozitív átformálása.
 Továbbtanulás támogatása.
 Sajátos nevelés igényű tanulók oktatása
Iskolánkban a sajátos nevelés igényű tanulók közül a pszichés fejlődési zavarral küzdő
tanulókat oktatjuk integráltan. Oktatásuk során a 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos
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nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról rendelet az irányadó számunkra.
A tanulók oktatása-nevelése során figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényükre
vonatkozó sajátosságokat, rájuk jellemző specialitásukat, mely minden tanuló esetén más és
más.
Az iskolai pszichopedagógus ismerteti, segít értelmezni a szakvéleményt az
osztályfőnökkel és a szaktanárokkal, segíti kialakítani a tanórai differenciáláshoz szükséges
irányelveket és a szakvélemény alapján azokat a területeket egy-egy tantárgyon belül, ahol
fejlesztésre van szükség és az a tanórán is megoldható.
A sajátos nevelési igényű tanulók a szaktanárok fokozottabb figyelme és a szaktárgyi
megsegítése mellett egészségügyi pedagógiai célú rehabilitációs órákon is részt vesznek a
Köznevelési törvény óraszámai szerint, a pszichopedagógus által a szakvélemény alapján
elkészített fejlesztési terv szerint.
3.1.13. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ELVEK
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki
kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben
részesíti, illetve jutalmazza.
A jutalmazás:
 szolgálja a személyiség fejlesztését,
 vegye figyelembe a tanuló képességeit és kötelességteljesítésének minőségét,
 differenciáljon személyre szabottan,
 alakítsa ki a közösség értékelésének pozitív normáit,
 alakítsa ki egymás értékes tulajdonságainak megbecsülését,
 kitartó szorgalom, közösségért végzett többletmunka, hetesi teendők példamutató
ellátása, kimagasló közösségért végzett munka, példás magatartás, pályázaton, szemlén,
versenyen való eredményes szereplés, aktív szakköri és szaktárgyi tevékenység,
önkormányzati munka.
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3.2. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS HELYI TANTERVE
3.2.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelete „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról”, valamint 23/2006. (V. 24.) OM r.
„Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról”/
 21/2005. (VII. 25.) OM rendelet 6. §
 3/2011.(I.26) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletet
módosításáról.
3.2.2. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV ÉS A HELYI TANTERV
A helyi tanterv az oktatási miniszter által kiadott Alapfokú művészetoktatás
követelményeire és tantervi programjára épül.
3.2.3. A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
A néptáncoktatás tantervi programjának fontos feladata a tanulók kompetenciaalapú
fejlesztése. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó
tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az
időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat,
improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs
készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget
nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai
állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és
formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az
életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és
hagyományokhoz. Lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe bekapcsolódó
tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására. Célja, hogy felkészítse
és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való
bekapcsolódásra.

A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek

megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak
megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.
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3.2.4. KIEMELT KOMPETENCIÁK A NÉPTÁNC TERÜLETÉN
Szakmai kompetenciák
 A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése
 A hagyományos népi játékmód ismerete
 Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének
értelmezéséhez
 A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
 A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása
 Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori
sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
 A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati
alkalmazása
 A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a
társasági táncélet alkalmainak megismerése
 A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése
 Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően
 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti
alkotásainak megismerése
Személyes kompetenciák
 Az esztétikai érzék fejlesztése
 A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés
 Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés
 Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés
 A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése
 A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése
 A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása
Társas kompetenciák
 A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása
 A másság elfogadásának képessége
 Az önálló döntéshozatal képessége
 Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás
 A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése
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 A szabálytudat kialakítása
 A csoportnorma kialakítása
 A segítő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése
 A közösségi szemlélet kialakítása
 A környezet megóvásának fontossága
 Az egészséges életmód igénye
Módszerkompetenciák
 Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése
 Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása
 Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések
 Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége
 A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása
 A hatékony önálló tanulásra nevelés
 Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más
környezetben is
 A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés
3.2.5. A TANANYAGTARTALOM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI A
NÉPTÁNC TANSZAKON
A helyi táncanyag elsődlegességének elve
Iskolánk földrajzi környezetének egyik néprajzi vonatkozású jellemzője, hogy
hagyományaiban igen gazdag, néptánc és népzene tekintetében az archaikus és az új stílus
elemeit egyaránt őrző, de kevésé felgyűjtött terület. A hagyományápolás kiemelt feladata
iskolánknak. Célunk hogy az itt élő fiatalok megismerjék szűkebb hazájuk népi kultúráját.
Ezért a tananyag meghatározásakor kiemelt szerepet kapott a bakonyi, mezőföldi, rábaközi
táncok tanítása.
A helyi táncanyag elemeinek tanításán túl feladatunknak tekintjük a néphagyomány
gyűjtését, megismertetését, feldolgozását, színpadra állítását. Ezen rendkívüli tánckincs tanítása
átöleli az alapfok évfolyamait.
A néptánc művészeti iskola pedagógusaz fontosnak tartják az egyes évfolyamok
táncanyagainak tanulókkal való megismertetésén kívül a magyar néptánc hagyományok és az
ahhoz kapcsolódó kulturális értékek átadását, továbbéltetését is. A kötelező tananyagon kívül a
helyi adottságok és lehetőségek figyelembevételével a népi kultúra
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egységének közvetítése a cél, és ez által, egy bővített profilú művészeti nevelés alakul ki. A
pedagógusok maguk dönthetnek arról, hogy a dialektus, mely tánctípusával milyen mértékben
kívánnak foglalkozni, továbbá döntenek arról is, hogy mely kistájnak vagy falunak a
táncanyagát tanítják. A megfogalmazott célkitűzések áthatják az iskolai nevelés teljes
spektrumát, melyek a tanáraink által készített tanmenetekben fogalmazódnak meg.
3.2.6. A NÉPTÁNC TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRATERVE
A képzés ideje: 12 év

Évfolyamok száma: 12
Az új helyi tanterv bevezetése

2011/12.

2012/13.

2013/14.

2014/15.

2015/16.

2016/17.

Előképző 1.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Előképző 2.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Alapfok 1.

HT 2005.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Alapfok 2.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Alapfok 3.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Alapfok 4.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2011.

HT 2011.

Alapfok 5.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2011.

Alapfok 6.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

Továbbképző 1.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

Továbbképző 2.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

Továbbképző 3.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

Továbbképző 4.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

2017/18.

2018/19.

2019/2020.

2020/2021.

2021/2022.

Előképző 1.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Előképző 2.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Alapfok 1.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Alapfok 2.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Alapfok 3.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Alapfok 4.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.
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Alapfok 5.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Alapfok 6.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Továbbképző 7.

HT 2005.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Továbbképző 8.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2011.

HT 2011.

HT 2011.

Továbbképző 9.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2011.

HT 2011.

Továbbképző 10.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2005.

HT 2011.

Óraterv
Évfolyamok
Tantárgy

Előképző
1.

2.

2

2

Továbbképző

Alapfok
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

4

4

Főtárgy:
népi játék
Főtárgy:
néptánc
Kötelező
tantárgy:
folklórismeret
Kötelező
tantárgy:
tánctörténet
Kötelezően
választható
tantárgy:
népi játék
Kötelezően
választható
tantárgy:
népzenei

1

1

4

4

1

1

4

4

ismeretek
Választható
tantárgy: népi
játék
Összes óra

2

2

4

4

4

4
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A képzés struktúrája
Főtárgy:


Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)



Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)

Kötelező tantárgy:


Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon)



Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)

Választható tantárgyak:


Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–8. továbbképző évfolyamon)

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban:


Folklórismeret



Tánctörténet



Népzenei alapismeretek

3.2.7. MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI
Az alapfokú művészeti iskolában a magasabb osztályba lépés feltétele az évi két
beszámoló jegye, az adott tananyag gyakorlati jegyeinek megléte (minimum két érdemjegy),
valamint szorgalmának érdemjegyei.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló tanítási év végén nem
osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
3.2.8. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI
Az alapfokú művészeti iskolában az adott évfolyam tantervi követelményeinek
értékelése:
Gyakorlat: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen
Az elégséges tanuló lehetőséget kap tudásának fejlesztésére külön órák alkalmával.
Érdemjegyét kijavítva felzárkózhat a csoporthoz. Az elégtelen osztályzat évfolyamismétlésre
utasítja a tanulót.
Elmélet:
Az elméleti tudásanyag lemérése a tánc tanszakon a lehető legnagyobb odafigyelést és
következetes előadásokat igényel. Nem tanítható túlontúl sok elmélet, hisz erre kevés az órai
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lehetőség. Az alap az, amit a pedagógus előad, az osztályzatok ezen ismeretet tükrözik.
Lehetősége van minden növendéknek a házi szorgalmi feladatok, kutatómunkák elvégzésére,
melyeket az oktató külön érdemjeggyel jutalmazhat. Ezek befolyásolhatják a tanuló év végi
zárójegyét. A félévi egy beszámoló és év végi egy vizsga az elsajátított anyag tantervi
követelményeinek elméleti és gyakorlati kérdéseit tartalmazza.
- jeles (a helyes válaszok mennyisége 100 - 85%)
- jó (84 - 70%)
- közepes (69 - 50%)
- elégséges (49 – 30%)
- elégtelen (29 – 0 %)
3.2.9. A SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI
A szorgalom értékelése:
A szorgalmi jegyeket az oktatók meghallgatásával a tantestület állapítja meg.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési céljait elsősorban az iskola házirendjéből
ismerhetik meg a diákok.
A tanuló szorgalmának elbírálásakor nem elsősorban a gyermek eredménye a döntő,
hanem azt vesszük figyelembe, miként gazdálkodik képességeivel, adottságaival, és – ismervén
azokat - miként ellensúlyozza esetleges hiányosságait.
Szorgalom:
PÉLDÁS a tanuló szorgalma, ha következetes és folyamatos munkával mindig képességeinek
megfelelően dolgozik, vagy valamely versenyen kiemelkedő eredményt ér el.
JÓ a tanuló szorgalma, ha kisebb kihagyásokkal képességeinek megfelelően dolgozik.
VÁLTOZÓ a tanuló szorgalma, ha a félév során több alkalommal is elégséges jegyet szerez,
illetve készületlenül (felszerelés nélkül) jön órára.
HANYAG a tanuló szorgalma, ha folyamatosan képességei alatt teljesít, ha rendszeresen
készületlenül jelenik meg a foglalkozások, vagy legalább három elégtelen osztályzatot szerez.
3.2.10. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEI
Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
 Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
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 Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
 A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi
vizsgatárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programja figyelembevételével kell meghatározni.
 A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen
a tanuló felkészültsége és tudása.
 A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá,
amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
 A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatárgyanként
külön-külön osztályzattal kell minősíteni.
 A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás öt tizedre végződik, a végső
eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő.
 Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi
előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
 Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely
vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga
esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
 folklórismeret: írásbeli: 30 perc, szóbeli: 5 perc.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: néptánc.
A vizsga menete:
 koreográfia: csoportos bemutatása, időtartam: 5-10 perc
 improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), időtartam: 2-4 perc
Megjelenés: próbaruha, rendezett hajviselet, karaktercipő.
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A gyakorlati vizsga tartalma:
 Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia
(koreográfia részlet vagy folyamat) csoportos bemutatása.
 Improvizáció: a három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő
tájegységek tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis
csoportban (maximum 3 pár), illetve egyénenként, párban.
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják, ügyelve arra, hogy a két
tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból.
A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a tanult táncok pontos, stílusos bemutatása,
 technikai biztonság,
 táncos párjával való együttműködés kialakítása,
 zenével való összhang,
 a gyakorlathoz tartozó elmélet pontos tudása.
Az osztályzatra a főtárgy tanár tesz javaslatot, a bizottság megtárgyalja, és az elnök
hagyja jóvá.
A gyakorlati vizsga témakörei:
 Koreográfia: a szaktanár a jelentkezés elfogadásakor megjelöli a két tanult koreográfiát,
amelynek bemutatására felkészíti a vizsgára jelentkezett tanulókat.
 Az improvizáció témakörei:
o A nyugati, vagy dunántúli táncdialektus táncai közül: bakonyi, mezőföldi,
somogyi vagy sárközi ugrós, rábaközi dus.
o A középső, vagy tiszai dialektus táncai közül: dél-alföldi, szatmári vagy
bodrogközi lassú és friss csárdás, magyar verbunk, vagy dél-alföldi oláhos, vagy
nyugati palóc lassú és friss csárdás, sarkantyús, vagy palóc verbunk.
o A keleti vagy erdélyi dialektus táncai közül: széki négyes és csárdás, széki
tempók, mezőségi páros ill. legényes táncok, forgatós táncok.
A szóbeli vizsga tartalma:
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti
témakörökből áll. Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését,
alkalmazását, értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ
igénylő feladatokat tartalmaz. A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan
számolnak be tudásukról.
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Folklórismeret:
 jeles napok,
 munkavégző ünnepek,
 az emberélet fordulói
A vizsga értékelése:
Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot,
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga írásbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsgát tánctörténet tantárgyból szervezzük. A vizsga időtartama: 30 perc. Az
írásbeli vizsgán a kötelező elméleti tantárgy a tánctörténet anyagából tesztet töltenek ki a
tanulók.
Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai
A teszteket az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. Az
osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a
vizsga elnöke hagy jóvá.
Az írásbeli vizsga tartalma
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténeti
témakörökből áll. A tesztet úgy kell összeállítani, hogy az feleletválasztós és kifejtős
kérdéseket is tartalmazzon.
A tánctörténet írásbeli vizsga témakörei
 a színpadi néptánc kialakulás (Gyöngyösbokréta, Csupajáték)
 művészegyüttesek Magyarországon
 táncszínház
 a táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre
 a koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi
táncművészetben
 a művész- és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében
 a táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei
A tánctörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai
 általános tájékozottság,
 a szakmai anyag ismerete,
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 korunk táncéletének ismerete.
A gyakorlati vizsga tartalma:
A gyakorlati vizsga menete:
Improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), időtartam: 8-10 perc
Az improvizált táncokhoz kapcsolódó ismeretek számonkérése: szóban, időtartam: 1-2 perc.
Megjelenés: próbaruha, rendezett hajviselet, karaktercipő.
A gyakorlati vizsga tartalma
Improvizáció: a helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár
állít össze tételsort. A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a
nemének megfelelő szerepben improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által
szabadon meghatározott táncrendet mutatják be.
A táncokhoz kapcsolódó ismeretek számonkérése: a tanulóknak a tájegység táncrendjén
kívül ismerniük kell a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket.
A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a táncrend ismerete, stílusos bemutatása,
 a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során
 a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása
 a táncos mozgás és a zene illeszkedése
 a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek.
Az osztályzatra a főtárgy tanár tesz javaslatot, a bizottság megtárgyalja, és az elnök
hagyja jóvá.
A gyakorlati vizsga témakörei
Az improvizáció témakörei: bakonyi, somogyi, mezőföldi vagy sárközi táncrend,
rábaközi táncrend, szatmári táncrend, bodrogközi, vagy felvidéki táncrend, nyugati vagy keleti
palóc táncrend, széki táncrend, mezőségi, székelyföldi táncrend, kalotaszegi táncrend. A
témakörök közül a főtárgy tanár négy táncrendet jelöl meg, amelyet a vizsgán be kell mutatni.
A táncokhoz kapcsolódó elméleti kérdések témakörei:


Régi stílusú táncok jellemzői



Új stílusú táncok jellemzői



Tánctípusok jellemzői



Táncdialektusok jellemzői



Jellegzetes viseletek



Jellegzetes zenekari felállások
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Pedagógiai Program melléklete a részletes helyi tanterv.
A Pedagógiai Program az alábbi dokumentumokkal együtt alkot egy olyan komplex
egységet, amely leírja az iskola teljes működését:
 Alapító Okirat
 SZMSZ
 Házirend

A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2018. ………………………………. elfogadta.
Veszprém, 2018. ………………………………………

Ph.
Halmay György

A Pedagógiai Programot a Szülői Szervezet megismerte.
Veszprém, 2018. ………………………………………..
SZM-elnök aláírása

A Pedagógiai Programot a Diákönkormányzat megismerte.
Veszprém, 2018. …………………………………………
DÖK-segítő tanár aláírása
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A Szilágyi Keresztény Iskola Pedagógiai Programjával a fenntartó nevében egyetértek.
Veszprém, 2018……………………………………….
Fenntartó képviselője
Ph.
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Érkezett:
Ügyiratszám:
Előadó:
Melléklet:
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