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1 I rész. Nevelési Program
1.1.

Bevezető

1.1.1 Az Iskolaközpont története
1923-ban a Pannonhalmi Főapát iskolát alapított a fővárosban, amely a Rigó utcában
működött (azt az épületet bérelték, amely később a nyelvvizsgaközpont lett). A nagyhírű pesti
bencés iskola működésének az egyházi iskolák zömét államosító kommunista rendelet vetett
véget 1948-ban.
A pesti bencés iskolában végzett öregdiákok kérésének eleget téve 1994-ben a Pannonhalmi
Főapát hozzájárult az iskola újraalapításához. Az intézmény székhelye a kapucinus atyák
nagylelkűségéből a Fő utca 30. (a kapucinus templom melletti rendház épülete) lett. Az
öregdiákok az iskola működésének támogatására létrehozták a Szent Benedek Kulturális
Alapítványt.
2002-ben a Bencés Rend, a támogató alapítvány és az iskolaigazgató felkérését elfogadva a
fenntartói szerepet a Krisztus Légiója Kongregáció vállalta.
Az iskola fenntartója a Krisztus Légiója egy pápai jogú papi kongregáció, melyet 1941-ben
alapított Marcial Maciel Degollado. 1948-ban XII. Piusz megadja a Krisztus Légiója
Kongregációnak a Nihil Obstat-ot, ezzel a Légió a cuernavacai püspök védelme alatt
egyházmegyei jogú kongregációvá válik. 1949-ben kezd körvonalazódni a Regnum Christi
Mozgalom, a Légió világiak számára létrehozott lelkiségi mozgalma. 1952-ben felszentelik az
első négy légiós papot. 1954-ben Mexikóban megnyílik a Krisztus Légiójának első apostoli
műve, a Cumbres iskola, amelyet hamarosan sok más intézmény követ: Mexikóban, Dél
Amerikában,

az

Egyesült

Államokban,

Kanadában

és

Európában,

Írországban,

Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és újabban Magyarországon és
Németországban tart fenn a kongregáció óvodákat, iskolákat és egyetemeket. 1965-ben VI.
Pál Pápa megadja a Decretum Laudis-t a Krisztus Légiójának, így az pápai jogú
kongregációvá válik. 1983-ban II. János Pál Pápa elfogadja a kongregáció Szabályzatának
végleges szövegét, majd 2004-ben a Regnum Christi Szabályzatát is. A Krisztus Légiója több
mint 180 iskolát és 40 felsőoktatási intézményt tart fenn világszerte.
2011. szeptember 1-jétől a Szent Benedek Iskola óvodával bővül és iskolaközponttá alakul.
2015. szeptember 1-jétől az intézmény neve Szent II. János Pál Iskolaközpont, teljes neve
Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium.
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1.1.2 Az óvoda küldetésnyilatkozata
A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legalsó láncszeme. Szakmailag önálló
intézményként elsősorban a gyermekek nevelését és a családi nevelés kiegészítését vállalja fel
a gyermek iskolába lépéséig.
A katolikus óvoda is, mint minden más óvoda arra a célra van rendelve, hogy teljes emberi
személy kiformálódásán munkálkodjék. Ezért az evangéliumi elvek válnak nevelési
eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá. Az óvoda a családias szellemre épít,
módszere a prevenció, melynek belső tartalma a szeretet és bizalom.
A befogadó nevelés, mint elv, meghatározza az óvoda kapcsolatainak alakítását, a családoktól
az iskolával való együttműködésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és
nevelésének optimális feltételeit.
A közös tevékenység, játékra, párbeszédre motivál.
Az óvodában folyó nevelőmunka során a feladat mindig az óvónőé, a kisgyermeké a
lehetőség. Az óvónő felkínálja tudását, folyamatosan rendelkezésére áll a gyermeknek, hogy
ő ebből „táplálkozhasson”.
Programunkkal biztosítani szeretnénk olyan tevékenységi rendszer kiépülését, melyben az
élmények hatása dominál. A gyermekek számára legfőbb modell a felnőtt, akinek
tevékenysége, beszéde, viselkedése példaértékű.
Vidám, bensőséges légkörében biztosítja a gyermek sokoldalú és harmonikus fejlődését.
A gyermek ezeken keresztül tapasztalja meg a személyre irányuló tiszteletet, elfogadást,
szeretetet és megbecsülést. A személyiség által vallott értékek erőteljesen meghatározzák az
attitűdöket, melyek az etikai, esztétikai irányultságot befolyásolják, és sajátos szellemi
látásmódot hoznak létre.
Óvodánk épít népünk keresztény értékeire, hagyományaira, s átörökíti azokat a gyermek,
értelmi, szellemi és lelki világába.

1.1.3 Az iskola küldetésnyilatkozata
A Szent II. János Pál Iskolaközpont küldetése, hogy a magas színvonalú oktatás mellett a
diákokat egész személyiségükben alakítsa, hogy érett, kiegyensúlyozott személyiséggé
váljanak:


Szellemi téren: segítünk a diákoknak felismeri és kifejleszteni képességeiket azáltal, hogy
szorgalomra nevelünk és növeljük a tanuláshoz szükséges akaraterőt
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Emberi téren: olyan vezető egyéniségeket képzünk, akik apostoli lendülettel, a másik
ember iránti érzékenységgel rendelkeznek és keresik, hogyan szolgálhatják leginkább
felebarátjukat, közösségeiket, Egyházukat és hazájukat.



Lelki téren: diákjainkat megtanítjuk, hogyan válhatnak lelkileg gazdag és Isten
Országának építésére kész, határozott fiatalokká, akik képesek magukat fegyelmezni és
kötelességeiket teljesíteni.



Apostoli téren: olyan hiteles katolikus vezetők nevelésére törekszünk, akik az
evangéliumi örömhír világosságában élnek és azt sugározzák közösségeikben,
otthonukban, munkahelyükön és az Egyházban.

A küldetés akkor valósul meg, ha végzős diákunk határozott keresztény vezetővé vált, aki
meg van győződve az igazságról, felkészülten és elkötelezetten törekszik egy olyan
társadalom létrehozására és szolgálatára, melyben a keresztény értékrendet tanítják,
elsajátítják és aszerint élnek.
A végzős diák
A végzős diák tudja, hogy egyéniségének fejlesztésében az iskola elvégzése csak az első lépés
volt. Jól felkészült a felsőoktatásban való helytállásra. Szellemileg gazdag tudásanyaggal
rendelkezik, szereti az igazságot, és birtokában van minden tanulás-módszertani ismeretnek
ahhoz, hogy sikeres felsőfokú tanulmányokat folytasson. Emberileg szilárd erények alapjain
áll. Tud határozottan cselekedni és dönteni. Lelkileg folyamatos érésben van kegyelmi életén
keresztül, hiteles keresztény, szoros kapcsolatban Krisztussal. Apostoli téren a végzős diák
szívesen nyújt segítséget felebarátjának anyagi és lelki téren egyaránt. A végzős diák hiteles
keresztény vezető.
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Törvényi háttér

1.1.3.1 Alapító Okirat
Az iskola működésének törvényi alapja az Alapító Okirat.

1.1.3.2 Az iskola adatai
Az intézmény neve:

Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium

Az intézmény fenntartója:

Krisztus Légiója Kongregáció

A fenntartó címe:

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16./k

Az iskola alapítója:

Római Katolikus Egyház, Pannonhalmi Főapát
9090 Pannonhalma, Vár 1.

Az iskola létesítő alapító okiratának kelte:

1994.április 6.

A működési engedélyt kiadó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Szakmai törvényességi felügyeleti szerv:

Krisztus Légiója Kongregáció

Általános törvényességi felügyeleti szerv.

Budapest Főváros Kormányhivatala

A működési engedély kelte:

2016. augusztus 3. (módosított)

Hatályos:

2016. szeptember 1.

Az iskola nyilvántartásba vételi száma:

36. szám

A működés területe:

Budapest

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Egyházi jogi személy, önálló gazdálkodású
Az intézmény típusa:

többcélú, közös igazgatású köznevelési
intézmény
- óvoda
- általános iskola
- gimnázium

Az intézmény alapfeladata:

-

Az intézmény évfolyamainak száma:

óvodai nevelés
általános iskolai nevelés-oktatás
gimnáziumi nevelés-oktatás

Óvoda: 4 csoport
Általános iskola:- 1-8. évfolyam
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Gimnázium:
-7-12.évfolyam
-9-12. évfolyam kifutó rendszerben, utolsó
indítás 2016/2017,
- 9/KNY+9-12. évfolyam angol-magyar két
tanítási nyelven

1.2 Az Iskolaközpont nevelési koncepciója, a nevelési-oktatási
munka célja
1.2.1 A Teljeskörű Nevelés
A Szent II. János Pál Iskolaközpont a Teljeskörű Nevelés rendszerét alkalmazza küldetésének
teljesítésében.

Ezt a rendszert világszerte eredményesen használják a Krisztus Légiója

fenntartásában működő iskolákban. A Teljeskörű Nevelés a ránk bízottakra egész
emberségükben tekint. Életüket, mint egészet fogja át és kívánja Krisztushoz emelni.
A gyakorlati munkában a nevelési területeket szellemi, lelki, emberi és apostoli részekre
bontjuk. Mielőtt belefognánk ezek részletes ismertetésébe, áttekintjük azokat a kihívásokat,
melyek fiataljainkat érik.
a. Korunk kihívásai
Minden kor kérdéseket vet fel és utakat kínál. Mi Krisztus útját akarjuk járni. Hisszük, hogy
ez az igaz út, és minden korban Ő az igaz válasz. Hisszük, hogy általa lehetnek diákjaink só
és kovász, tartóra helyezhető lámpás.
Korunk társadalmát fogyasztói társadalomnak nevezik – sajnos többnyire helyesen. Bár a
fogyasztói társadalomhoz nem kapcsolódik tételes tanrendszer, mégis, nagyon is
kézzelfoghatóan életvitelt sugall és sulykol. Ez a fő, külső kihívás, amivel szembe kell néznie
az iskolának.
A hit ki van téve a mindent viszonylagosnak és esetlegesnek tekintő általános irányzatoknak.
Inogni és porladni látszik minden erkölcsi alap. Az iskolák zöméből kiszorult a vallás, a
nevelés nélkülözi a világos célokat. Ugyanakkor a fiatalok keresik az igazságot és őszinte
szándékkal kutatnak: ez tükröződik a világi mozgalmak, új rendek szaporodásában és a
növekvő számú hivatásban.
A fogyasztói szemléletű média átszövi és maga alá gyűri a társadalmat, mint egy hatalmas
polip. Rátelepszik az emberi lelkekre és azokat célja szerint alakítja. Ez a cél pedig az, hogy
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fogyasztóvá tegyen. Fogyasztóvá, az élet minden területén. A legjobb fogyasztó pedig az,
akinek nincs akaratereje.
A reklámok zöme sürgető birtoklási vágyát ébreszt a mulandó javak iránt, másrészt az
azonnali érzéki kielégülés hajszolása felé terel. Ifjainkat elárasztják a képek, események,
helyzetek, melyek arra hívnak, hogy az életet minél inkább az azonnali és közvetlen birtoklás,
érzékelés és élvezet által ragadják meg.
A reklámok és számítógépes játékok vibráló képei, a füldugaszon át bömbölő zene folytonos
nyugtalanságban tartja a lelket. Az illető látszólag mozgalmas világba csöppen – valóságban
árnyékvilágba vezették. Árnyékvilágba, hol a lélek zaklatottan, magányosan, üresen bolyong.
Az említett okok akadályozzák a mély emberi kapcsolatok létrejöttét. Akadályozzák az
összefüggések keresését, az igazság feltárulását.
b. Válaszunk: a Teljeskörű Nevelés módszere
Pedagógiai programunk ezen kihívást ismerve olyan fiatalokat nevel:


akik hiszik, hogy a legfőbb érték nem ingadozik – hanem sziklaalap.



Akik életüket erre a sziklára építik – nem az esetlegesség homokjára.



Akik lelkiismeretét az Egyház neveli – nem a média.



Akik alkotni és szolgálni akarnak – nem csak fogyasztani.



Akik képesek tartósan felelősséget vállalni és áldozatot hozni – nem pillanatnyi
szeszélyek vezetik őket.



Akik műveltsége, összefüggéseket felismerő értelme Krisztus világosságának fényében
képes ítélni igaz és hamis között.



És akiknek akaratereje is van ahhoz, hogy mindezen jót végbe is vigyék – Egyházuk,
hazájuk, közösségeik és családjuk javára.

A Teljeskörű Nevelés első célja, hogy a személy teljesebb emberré váljon és képes legyen
képességeit maximálisan kibontakoztatni. Ez azt jelenti, hogy a személy alapkészségeit
fejlesztjük: értelmét, jellemét, képzelőerejét és lelkiismeretét, emberi téren pedig szabadságát,
társadalmi felelősségtudatát, szeretetét, motivációját, meggyőződését, hitét és vallási értékeit.

1.2.1.1 Szellemi képzés
A szellemi nevelés a diákok értelmi fejlődését jelenti. Gyarapszik tudásuk, fejlesztik és
finomítják felfogóképességüket, megtanulnak gondolkodni és olyan szokásokat alakítanak ki,
ami szellemileg érett személyiséggé teszi őket. A szellemi nevelés a keresztény hit, kultúra,
tudomány és művészet tartalmának, üzenetének megértésétől függ. Mindez tantervekbe van
rejtve, melyeken keresztül a diák megtanul tanulni, fejleszteni felfogóképességét, jegyzetet
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készíteni, lényeget kiemelni és összefoglalni, stb. A tanárok a tantervek tananyagán keresztül
megtanítják a diákot elemezni, szintetizálni, összehasonlítani és különbségeket megtalálni,
véleményt alkotni, azt elmondani, gondolkozni és felfedezni az igazságot. Igyekszünk olyan
diákokat képezni, akiknek értelme fegyelmezett és nyitott az igazság felismerésére és
befogadására.
A szellemi képzés mindemellett hangsúlyt helyez a képzelőerő (kreativitás és eredetiség) és
az emlékezőképesség (memória: a tudás képessége, eszközrendszer és információ, amire a
tudást építeni lehet) fejlesztésére is. Mindez szigorú, de kihívásokkal teli és kreatív
környezetben valósul meg, törekedve a gazdag tudásanyag és a legmodernebb tartalmak
átadására.

1.2.1.2 Emberi nevelés
Az emberi nevelés a személy pszichológiai, társadalmi és fizikai dimenzióinak alakítását
foglalja magában. Jellemformálást jelent és annak megtanulását, hogyan élhetjük életünket
emberhez legméltóbb módon. Ez erős akarat kialakítását takarja, hogy urai legyünk
önmagunknak; erények elsajátítását; a lelkiismeret nevelését és ragaszkodást erkölcsi
elveinkhez és értékrendünkhöz. Az emberi nevelés fokozza a személy nyitottságát a jóra, a
nemesre és a szépre, megismertetve vele a teremtés harmóniáját az emberrel, a természettel és
a társadalommal. Ide tartozik a társasági viselkedéskultúra elsajátítása, a művészetek iránti
fogékonyság fejlesztése és a testedzés is.

1.2.1.3 Lelki nevelés
A lelki nevelés lényege a mély, személyes kapcsolat kialakítása Jézussal, az Ő követése. Ez
lényegében egy szeretetkapcsolat az Atyával és Jézus Krisztussal, aki annyira szeretett
minket, hogy meghalt értünk, és aki minden diákot a legjobban ismer. Isten diákjainkat a Vele
való tökéletes egységre, az örök dicsőségre hívja. A Szentlélek vezetésével a diákok
megtanulják viselkedésüket és döntéseiket ebből a szeretetkapcsolatból kiindulva irányítani.
A lelki nevelés a diák hitének fejlesztése és szilárd erkölcsi nevelés a keresztény értékrendből
kiindulva, mely a diákot saját megszentelődéséhez és életszentségéhez vezeti. Iskolánkban a
lelki nevelés célja, hogy diákjainkban a következő tulajdonságokat kialakítsuk:


Legyen érett és igaz barátságban Krisztussal, tekintse Őt barátjának, akiben megbízhat,
aki a példaképe. Ez személyes, szenvedélyes és hűséges Krisztus iránti szeretetében
nyilvánul meg.



Legyen erős hite, melyből a Krisztus melletti elkötelezett döntés fakad, legyen
szeretetteljes és nagylelkű.
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Viseltessen

gyengéd

szeretettel

a

Szűzanya

iránt,

kövesse

őt

erényeiben,

különösképpen a szeretetben, alázatosságban, tisztaságban és engedelmességben.
Tekintse Máriát édesanyjának, aki megérti és vezeti őt, aki a kegyelmek forrása,
példakép, segítség, hogy kitartsunk Krisztus mellett az élet viszontagságaiban.


Legyen nagylelkű és hithű az Egyházzal szemben.



Tevőlegesen szeresse a Szentatyát, Krisztus helytartóját és a vele egységben lévő
püspököket. Tanulmányozza és hirdesse a pápa tanítását, bátran álljon ki mellette.



Lángoljon benne a szeretet élő tüze és buzgalom a lelkek iránt.



Fogadja el, hogy Krisztus követése sok esetben lemondással jár.

A lelki nevelés egy megtérési, átalakulási folyamat, mely egyéni és közös erőfeszítések
eredménye. Iskolánkban a következő eszközökkel igyekszünk elérni:


Elmagyarázzuk értelmi és érzelmi szinten a hit igazságait (pl. hittan órákon, de
igyekszünk a hit valóságát minden tantárgyba belevinni, figyelembe véve a tantárgy
adta lehetőségeket).



Neveljük lelkiismeretüket (pl. lelki vezetés, erény kampányok, magas viselkedési
elvárások és normák).



Kitüntetett helyet biztosítunk a kegyelmi életnek az iskola keretei között (pl. gyónási
lehetőség, szentmisék, liturgiák), megtanítjuk, hogy Isten legnagyobb ajándékaként
értékeljék.



Példát mutatunk az imaéletre, lehetőséget biztosítunk a beszélgetésre Krisztussal,
különös tekintettel a személyes imádságra és az iskolai közös imákra.



Lelki növekedést elősegítő környezetet biztosítunk (pl. tanár példaképek, apostoli
lehetőségek, szeretetteljes légkör, az egység légköre, a másik ember tisztelete, rendezett
környezet az iskolában).

A diákok lelki nevelésében hatalmas ereje van a nevelők keresztény tanúságtételének. A
Krisztussal való személyes kapcsolat értékének közvetítésére a leghatékonyabb módszer, ha a
tanárok és az iskola vezetése aktívan részt vesz lelki és szentségi életet támogató események
(szentséglátogatások, imádságok, karitatív cselekedetek) szervezésében és jelenlétükkel is
érzékeltetik fontosságát.

1.2.1.4 Apostoli nevelés
Az apostol szó küldöttet jelent. Az apostolnak van egy feladata, amit valakinek a nevében hajt
végre, ebben az esetben Isten nevében. Az apostol az az ember, akit Isten választott, hogy
12
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elvigye szeretetről és igazságról szóló üzenetét az embereknek. Az apostol szereti Krisztust és
embertársait, apostoli szíve van, ami érzékeny és reagál az emberek testi, érzelmi és lelki
szükségeire. Az apostoli szív kialakulásához növekedni kell a Krisztussal való személyes
szeretetben, együtt kell érezni Krisztussal és az emberiség iránti szeretetével.
Hogy diákjaink apostollá váljanak:


apostoli

szívet

alakítunk

ki

bennük

azáltal,

hogy

támogatjuk

személyes

istenkapcsolatuk fejlődését és az emberek iránti szeretetüket, segítjük őket keresztségi
ígéreteik megélésében, hogy betölthessék azt az egyedi küldetést, amire teremtettek.


Kezdeményezésre és apostoli munkák kivitelezésére buzdítjuk őket: olyan programot
szervezünk, melyben szervezési és gyakorlati részek is vannak, hogy részt vegyenek az
apostoli munkák előkészítésében a koruknak megfelelő szinten.

1.2.2 A Teljeskörű nevelés mottója
Amint a pedagógiai programból kiderül, a teljeskörű nevelés sokkal több, mint a tanítás: a
diák értelmének, akaraterejének, szívének, érzelmeinek, szabadságának és társadalmi
felelősségérzetének alakítása.
A Teljeskörű Nevelés módszere küldetésünk mottójában összegezhető:

Tanítani, nevelni, formálni.


Tanítani: hogy a diák a korosztályának megfelelő tudásanyagot kiemelkedő szinten
elsajátítsa;



Nevelni: hogy a diák szeresse az emberi élet igazi értékeit, hogy kialakuljon benne
mindannak az igenlése, ami jó, igaz, nemes és szép;



Formálni: hogy kialakuljon és tökéletesedjen a diákok saját személyisége, amely a
személy erényeinek és teljességének alapját képezi.

Tanítani
A tanítás nem más, minthogy a diákok érdeklődésének felkeltésével fejlesztjük, ösztönözzük
fejlődésre a diák értelmét, képességeit és készségeit. A tanárok magas színvonalú, korszerű
ismereteket közvetítenek, melyek az igazságon alapszanak és megszerettetik a tanulást.
Igyekszenek a diákokból a legjobbat kihozni a tanulás, a szövegértés, gondolkodás terén,
hogy érettségi után képesek legyenek felsőfokú tanulmányokat folytatni és diplomát szerezni.
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Célunk, hogy szellemileg érett, választott szakterületükön helytállni tudó felnőttekké
váljanak, és megtalálják a hivatásukat az életben. A tanítás az értelem nevelése.
Nevelni
Nevelni azt jelenti, hogy a diák szívét erények és a hiteles értékek iránt fogékonnyá tesszük.
Kifejlesztjük benne a szép, a jó és a nemes iránti vonzalmat. Neveljük érzékenységüket,
képzelőerejüket, esztétikai érzéküket. Világosan kell lássák a világ, a természet és az ember
kapcsolatát: mi az ember lényege, hol van a helye a teremtésben, mi létének célja, milyen
kapcsolatban van Istennel.

Érett emberek nevelésére törekszünk, akik lélekben

rendíthetetlenek, okosan döntenek és körültekintően ítélnek. Az erényeken és hiteles elveken
alapuló élet a katolikus hit mély megértésével együtt nem más, mint az evangélium szerinti
megfelelő élet. A nevelés a szív alakítása.
Formálni
A formálás azt jelenti, hogy vezetjük, irányítjuk a diákot, hogy magából a lehető legjobbat
hozza ki. Igyekszünk erősíteni lelki erejét és erős, szilárd akarat kialakítására serkentjük.
Törekszünk arra, hogy megtanuljanak uralkodni természetükön és elsajátítsanak olyan
erényeket, melyek a jól nevelt ember tulajdonságai: őszinteség, igazság iránti fogékonyság,
adott szóhoz való hűség, jó modor és beszédstílus. Mindez személyes szabadságot és
önismeretet feltételez. Ahogy minden diák valamilyen szellemi képességgel rendelkezik,
ugyanúgy adott alaptermészete és személyisége. Formálása azt jelenti, hogy segítünk neki
megismerni önmagát, elfogadni önmagát képességeivel, tehetségével, erősségeivel és
gyengeségeivel együtt, hogy a legjobbat hozza ki önmagából. Napi szinten találkoznak az
akarat edzésével, a nehéz feladatokban való kitartással, a szavak és tettek összhangjával és a
mások szolgálatának lehetőségével, hogy kialakítsanak magukban erényeket, megtanuljanak
hiteles értékek mentén döntést hozni, egyenes lelkiismeretük legyen, hogy a jót és helyeset
válasszák, és szolgálják embertársaikat. A formálás a meggyőződés, az akarat és a jellem
alakítása.

1.2.3 A Teljeskörű Nevelés nevelési elvei
1. Krisztus-központúság
Iskolánk Krisztust állítja példaképnek. Ő áll erőfeszítéseink középpontjában. Minden tettünk,
programunk, kezdeményezésünk, célunk és munkánk – az iskola egész éves programja – azt
tükrözi, hogy törekszünk megismerni, szeretni és követni Krisztust. Ő a példakép diákjaink
számára és minden a nevelő tevékenységben érintett tanár és alkalmazott számára.
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2. Szeretet, lelkesedés, meggyőződés
Az igazi formálást nem lehet rákényszeríteni valakire. A nevelőknek folyamatos és pozitív
motivációval lelkesíteni kell diákjaikat, hogy szabadon válaszoljanak, tegyék magukévá az
ideálokat és legyenek meggyőződve arról, hogy tetteik az igazságon alapulnak. A belső
meggyőződés elkezdi aztán alakítani diákjaink erkölcsi elveit, elvezeti őket oda, hogy
megismerjék, megszeressék, akarják elérni az eléjük tűzött célokat, kihívásokat. A nevelő
nem követel előzetes motiválás nélkül, és ennek a motivációnak az Isten, a diák és a felebarát
iránti szeretetben kell gyökereznie.
3. Vezetővé válás
Célunk, hogy olyan vezető egyéniségeket neveljünk, akik át fogják alakítani a társadalmat az
igazság és a szeretet törvényeinek megfelelően, melyet a Katolikus Egyház szociális tanítása
megfogalmaz. Szeretnénk az Egyház és a társadalom számára teljeskörűen képzett férfiakat és
nőket nevelni, akik hiteles keresztény vezetőként a társadalom különböző rétegeiben működve
teljes egészében megújítják azt.
4. Személyre szabott nevelés
Minden személy egyedi, Istentől kapott személyes talentumok és ajándékok kombinációja. A
diákok életkörülményei azonban változatosak, függ családjuk társadalmi, anyagi, érzelmi és
erkölcsi helyzetétől. Ebből adódóan a diákok nevelése egyéni szinten zajlik. Ezt elérendő
iskolánk nagy hangsúlyt fektet a diákok rendszeres személyes kapcsolatára osztályfőnökével,
tanáraival, valamint a lelki nevelésben segédkező papokkal és megszenteltekkel.
5. Csapatmunka
Az iskola alapja a hatékony csapatmunka és együttműködés a vezetőség, a tanárok és
technikai dolgozók között, mellyel mindenki ugyanazokért a célokért harcol a diák érdekében.
Minél szorosabb összhangban dolgoznak a tanárok és az iskola vezetése, annál hatékonyabb a
magas szintű oktatás és a teljeskörű nevelés. A tanárok a nevelési elvekkel való
összhangjukból fakadó lendületükkel hiteles példaként állnak majd a diákok előtt óráikon,
ami fokozza az iskolában a diákokért dolgozó közösség hatékonyságát.
6. Magas tanulmányi színvonal
Az iskola célkitűzése, hogy magas színvonalú szellemi képzést nyújtson a diákoknak. Az órák
tananyagban gazdagok, alaposak és jól tervezettek. Célunk a tantárgyak iránti érdeklődés
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felkeltése, a gondolkodás fejlesztése és az összefüggések megláttatása, felhasználva a
korábban tanultakat. A gimnáziumi képzés célja, hogy diákjainkat felkészítsük felsőfokú
tanulmányok folytatására, és stabil nyelvtudást adjunk két idegen nyelven.

7. Meghatározott célok
Fontosnak tartjuk, hogy tanítási célkitűzéseink összhangban legyenek az egyes osztályok elé
tűzött célokkal. Az iskolai célkitűzések keretein belül osztály- és egyéni szinten is támasztunk
külön célkitűzéseket a helyzetnek és adottságoknak megfelelően.
8. Családok bevonása
Ahhoz, hogy nevelési programunk hatékony lehessen, a családokkal való kapcsolatra és
párbeszédre van szükségünk. A család az a legfontosabb hely, ahol a diák iskolán kívüli élete
elsősorban zajlik, itt fejlődik személyisége, jelleme, magatartása. Az iskola rendszeres
kapcsolattartást javasol annak biztosítására, hogy az iskolában tanultakkal összhangban álljon
a családi elvárás rendszer és ezáltal a család és iskola kölcsönösen támogassa egymást.
9. Szociális felelősségtudat
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink figyelmét felhívjuk a valós társadalmi problémákra, és
megtanítsuk őket, hogyan válaszolhatnak ezekre. Szeretetszolgálati lehetőségeket szervezünk,
hogy diákjaink kapcsolatba kerüljenek emberekkel és helyzetekkel, ahol a szenvedés és az
igazságtalanság érezhető. Szeretnénk felébreszteni diákjainkban a társadalmi felelősség iránti
érzékenységet, mely felnőttként majdan további gyümölcsöket terem.
10. Életen át tartó folyamat
A teljeskörű nevelés életre szóló vállalkozás. Az iskola keményen harcol azért, hogy táplálja
és erősítse a tanulás szeretetét, a tudás és a lelki megújulás iránti vágyat. Tanáraink
hivatástudatukkal, lendületükkel és folyamatos szakmai fejlődésükkel természetes módon
képviselik ezt diákjaink előtt.

1.2.4 Egyéb nevelési területek

1.2.4.1 Családi életre nevelés és együttműködés a családokkal
Értékválságban

élünk.

A

keresztény

értékrend

háttérbe

szorulásával

a

világban

megkérdőjeleződtek azok az alapértékek is, melyek minden emberi társadalom alapját
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képezik. Ilyen a család is, mely a társadalom legkisebb alapközössége. A család értéke egyre
devalválódik, ezt tükrözi a csökkenő gyermeklétszám, a válások növekvő száma, az emberek
elszigetelődése, a magányérzet növekedése. Anélkül, hogy mélyen elemeznénk ezeket a
folyamatokat, diákjaink és az iskolánk közösségéhez tartozó családok figyelmét a család
értékeire irányítjuk, ezen belül is a házastársak egymás iránti hűségének fontosságára, a
párválasztás és párkapcsolatok felelősségére, az élet védelmére, a családi munkamegosztásra,
a családban betöltött szerepek értelmére, valamint a család jellemformáló erejének óriási
szerepére az együttélési, alkalmazkodási, konfliktuskezelési technikák elsajátításában, stb.
Miután a család mással nem helyettesíthető értékeket képvisel, küzdeni kell megerősítéséért
és megtartásáért minden szinten. Családon belül és kívül egyaránt.
Tudatában vagyunk annak, hogy nevelési célkitűzéseink a család együttműködése nélkül nem
valósíthatók meg, ezért különleges figyelmet szentelünk tanári és vezetőségi szinten egyaránt
a szülőkkel való kapcsolattartásnak, melynek rendje a következő:

Az óvodában
Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, kiegészíti azt. A kettő összhangjára való
törekvés, az óvoda folyamatos együttműködése a szülőkkel feltétele a gyermek harmonikus
személyiségfejlődésének.
Alapelveink:
 Óvodánk elismeri a családi nevelés elsődlegességét, tiszteli a szülőt.
 Elfogadjuk a szülőt, még akkor is, ha nevelésükben hiányosságot tapasztalunk.
Kapcsolatunkban éreztetjük az őszinte odafordulást, az empátiát, és a segítő szándékot
addig, amíg a szülő ezt képes elfogadni.
 A szülő tájékozódhat az óvodánkról, nevelési programunkról, mielőtt dönt, hogy
vállalja-e normarendszerünket. Ehhez az óvoda minden dolgozója segítséget nyújt.
 A szülők képviselői az óvoda helyi nevelési programjának kialakítását, beválását
figyelemmel kísérhetik.
 Véleményt nyilváníthatnak minden olyan döntésben, amely a gyermekeik jogaival
kapcsolatosak. Óvodánk nyitottságával lehetőséget ad a szülőknek a mindennapi
életbe való betekintésre.
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A szülőkkel való kapcsolattartás formái
 Napi kapcsolattartás, beszélgetések: Az óvónőknek tapintatosan tájékozódni kell a
gyermeknapi

közérzetéről,

különösen,

ha

valamilyen

változást

tapasztal

viselkedésében. Tájékoztatni kell a szülőt az óvodában történt, gyermekével
kapcsolatos eseményekről.
 Beszoktatás: Lehetőséget biztosítunk a gyermek egyéni adottságától függően az
óvodába lépéskor legalább két hétig a folyamatos beszoktatásra.
 Szülői értekezletek: Évente 3-4 alkalommal. Témái: az óvoda pedagógiai rendszerének
bemutatása, működési, szervezési kérdések, a szülők kérései, igényei, az új óvodások
és az iskolába menő gyermekek szüleinek tájékoztatása. Vallási nevelésünk
ismertetése.
 Szülői fórum: Nevelési kérdésekről, egészségügyi problémákról felkért előadókkal,
kötetlen beszélgetéssel.
 Lelki beszélgetések: A keresztény nevelésről, a családok keresztény életéről,
szokásairól.
 Családlátogatások: A szülők meghívására a gyermek jobb megismerése céljából vagy
ha a gyermek viselkedésében hirtelen változás áll be.
 Keresztény és évközi ünnepek: A szülői szervezet és a vállalkozó szülők részt vesznek
az események szervezésében, segítséget nyújtanak a lebonyolításban.
 Közös játszóházak, játékkészítés, és munkadélutánok: Adventi készülődés, farsangi
díszítés, családi majális.

Az iskolában
Iskolánk a szülőt a tanuló érdemjegyeiről az elektronikus naplón keresztül tájékoztatja.
Minden egyéb információ közlésére osztály és iskola szintű e-mail listák állnak rendelkezésre.
Évente három szülői értekezlet és két fogadó óra van. Nevelési kérdésekben is nagyon fontos
szerepet kap a személyes kapcsolat a szülővel: rendszeres házi feladat nem írás, fegyelmi
problémák esetén a szaktanár hívja a szülőt és közösen keresik a probléma megoldását.
Magasabb szintű fegyelmi fokozat esetén beszélgetésre kerül sor az igazgató, a szaktanár, a
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szülő és a diák között, melyen egy megegyezés születik a probléma megoldására, amit minden
fél elfogad. A megegyezés megvalósulását a szaktanár és a szülő figyelemmel követi.
Igazgatói szintű beírás esetén a szülői megbeszélésen a lelki nevelés képviselője (atya) is jelen
van.
A szülővel való kapcsolattartás iskolaközpontunk pedagógiai célkitűzéseinek megvalósítását
szolgálják, az együttműködés nélkül nem lehetünk eredményesek.

1.2.4.1.1 A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

1.2.4.2 Egészséges életmódra nevelés és testi nevelés
Az emberi nevelés keretein belül hangsúlyt fektetünk testi nevelésre is, hiszen ép testben lakik
ép lélek. Egészségünket nagyban befolyásolja lelki állapotunk is, ezért az egészséges
életmódra nevelést és testi nevelést nem lehet elválasztani a teljeskörű neveléstől.

Az óvodában célunk:
 A gyermekek gondozása testi szükségleteinek figyelembevétele.
 Egészséges és biztonságos környezet biztosítása, a megfelelő egészségügyi szokások
elsajátíttatása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés.
 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a mozgásigény
figyelembevételével folyamatos testedzés, testi nevelés, prevenció.
 A korszerű táplálkozás és az étkezési kultúra alakítása, erősítése.
 A megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós
testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
 Az egészséges életmódra és életvitelre nevelés, a környezet védelméhez és
megóvásához kapcsolódó szokások (környezettudatos magatartás) alakítása.

Feladatunk:
Gondozási feladatok:
 Testápolási szokások kialakítása.
 Öltözködési tudnivalók rögzítése, öltözködési szokások fejlesztése.
 Étkezés: helyes táplálkozási szokások és a kulturált étkezés szokásainak elsajátítása.
 Pihenésszükséglet kielégítése egyéni szükséglet szerint.
 Helyes életritmus, napirend kialakítása.
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A praktikus és réteges öltözködés biztosítása, szülők bevonásával.

 Mozgásigényüknek megfelelő mozgás biztosítása, naponta a szabad levegőn is.
 A pihenés zavartalan biztosítása, elősegítése.

Egészségmegőrző és egészségvédelmi feladatok:
 Tárgyi környezet biztonságának, tisztántartására, a környezet rendjének óvására való
igény kialakítása.
 Nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó kialakítása.
 Alvás és pihenésszükségletek kielégítése.
 Higiénés szokások fejlesztése.
 Megbetegedett gyermek elkülönítése.
 A levegő, napfény, szellőztetés biztosítása.
 Önmagunk és társaink testi épségének megóvására neveljük a gyermekeket.
 Egészséges táplálkozás, zöldség, gyümölcs és bőséges folyadék biztosítása.
Életmód- életszemlélet-életvitel:
 Aktivitás fejlesztése.
 A szervezet ellenálló képességének fejlesztése.
 A helyes testtartás elsajátítása, javítása - az e téren különösen nagy eltérést mutató
gyermekek észrevétele - szükség esetén differenciált korrekció speciális
gyakorlatokkal (gyógytestnevelő segítségével).
 Az óvodai életritmus és a családi életrend közelítésére való törekvés.
 Helyes táplálkozási szokások kialakítása otthon is.
Szervezeti keret, módszer, eszköz:
 Az óvodapedagógus példamutató magatartása, a gyermek igényeinek megfelelő
segítségnyújtás.
 Pihenés feltételeinek megteremtése igény szerint.
 Higiénikus szokások, szabályok kialakítása során minta, segítségnyújtás, intimitás
tiszteletben tartása.
 Rendszeres és igény szerinti szakorvosi ellátás szervezése.
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 Korszerű táplálkozás biztosítása.
 Kiegyensúlyozott élettempó biztosítása.
Feltételek: A fejlesztési eredmények érdekében kívánatos feltételek:
 tágas, világos csoportszoba,
 berendezési tárgyak természetes anyagból, könnyen tisztítható, elérhető magasságban,
 esztétikus terített asztalnál étkezés, nyugodt körülmények,
 higiénikus környezet,
 sokféle mozgáslehetőséget biztosító játszóudvar,
 megfelelő napirend,
 mosdóban jellel ellátott törülközök, fogmosó felszerelések, fésűk,
 öltözőben váltóruha, cserecipő, ruhafogas,
 a családdal való együttműködés (szokásainak ismerete: személyi és mentálhigiénia,
öltözködés, napirend, étkezési szokások, szabadidős szokások stb.),
 egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása.
Sikerkritérium:
 A szokások elsajátítása folyamán kialakulnak a gyermek egészséges életmódbeli
készségei, jártasságai.
 Szükségleteit képes késleltetni, önállóan kielégíteni.
 Szem-kéz koordinációja megfelelő, képes ujjai tudatos irányítására, az eszközök
önálló használatra. A tisztálkodási eszközre vigyáz, tisztán tartja, használat után a
helyére teszi.
 Megtanul önállóan tisztálkodni, öltözködni, ismeri, alkalmazza a higiénés és esztétikus
étkezési szokásokat. Képes önállóan eldönteni, miből, mennyit tud elfogyasztani.
Szívesen fogyaszt zöldféléket, gyümölcsöket, magvakat.
 Igényli, és tudatosan részt vesz saját testi-lelki komfortérzetének kialakításában.
Vigyáz

ruhája,

környezete

rendjére,

tisztaságára.

Alakul

igénye

a

rend

megteremtésére. Ismeri a szelektív hulladékgyűjtés okát, mikéntjét.
 Képessé válik önmaga és társai segítésére.
 Életkorának megfelelően edzett, teherbíró, mozgása összerendezett, jó állóképességgel
rendelkezik. Megtanul alkalmazkodni a körülményekhez, megfelelően mozogni,
tájékozódni, erejével gazdálkodni.
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 Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat.
 Megfelelően használja az evőeszközöket. (kés, villa, kanál)
 Tud cipőt kötni, gombolni és teríteni és ismeri a zsebkendő használatának módját.

Az iskolában
Fontos, hogy a fiatalság felismerje, hogy egészsége érték, amelyet egyénnek és közösségnek
egyaránt óvnia, ápolnia kell. Ez csak akkor működhet, ha sikerül kialakítani a diákokban az
önmagukért és másokért érzett felelősség tudatát, amelynek kifejeződése az egészség
megóvása iránti tettek. Tantárgyi kereteken belül oktatjuk a helyes táplálkozás- és
mozgáskultúrát, a testápolási szokásokat, az egészségkárosító tényezőket. A tanulóknak
tisztában kell lenniük azzal, hogy az alkoholizálás, dohányzás, kábítószer-fogyasztás,
szexuális

szabadosság,

helytelen

gyógyszerfogyasztás

súlyosan

veszélyesek

saját

életkilátásaikra és rendkívüli módon terhelik a közösséget, a társadalmat.
A testi nevelés célja az egészséges testi és lelki fejlődés, a rendszeres mozgás iránti igény
felkeltése és kielégítése. Ennek során differenciált terhelésre kell törekedni. A sport, a
testedzés óriási jellemformáló erő, melyet a teljeskörű nevelés nem hagy figyelmen kívül. Az
akaraterő és kitartás fejlesztésének elsődleges eszköze a sport. Az állóképesség és edzettség
mellett fontosnak tartjuk a sportszerű küzdeni és veszíteni tudás készségének, valamint a
szabályok betartásának megtanítását. A tanórákon kívüli sportolási lehetőségek biztosításával
az iskola igyekszik elősegíteni a rendszeres mozgás és testedzés iránti igényt.

1.2.4.2.1 A mindennapi testedzés biztosítása
Az új Nemzeti Köznevelési törvény szerint heti öt alkalommal biztosítjuk valamennyi diák
számára a mozgást és testedzést az órarendi testnevelés órák keretében. Általános iskolában
heti négy testnevelés óra van és egy néptánc. Gimnáziumban néptánc helyett társastánc óra
van. Ezen kívül rendszeresen tartanak testnevelés szakos kollegáink tömegsport foglalkozást,
illetve sportszakkört.

1.2.4.3 Környezeti nevelés
Napjaink divatos témája a környezetvédelem. Fontosnak tartjuk a diákok figyelmét felhívni
arra, hogy meg kell találni az Isten által alkotott egyensúlyt ember és természet között, de
óvakodni kell a környezetvédelem és politika pénz által irányított világától. Célunk, hogy
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diákjaink valós képet kapjanak a természet és általában a környezet megóvásának emberi,
társadalmi és technikai feltételeiről. Tanítani lehet és kell az ifjúságot a természetes és épített
környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre. Fontos, hogy
megismerjék a legfőbb környezeti problémákat (pl. vízhiány, szemét-és hulladékhalmozódás,
stb) és elsajátítsák a problémák megértéséhez és kezeléséhez szükséges társadalmi és
tudományos ismereteket.
Fontosnak tartjuk a folyamatos papírgyűjtést, az irodai papír házon belüli újrafelhasználását.
Igyekszünk folyamatossá tenni a szelektív hulladékfeldolgozást használt elemgyűjtő konténer
és a PET palackok szelektív gyűjtésével. A környezeti nevelés fontos részét képezi az alsó
tagozatosok számára szervezett egy hetes erdei iskola is, mely biztosítja a természetismeretből
elsajátított ismeretek konkrét vizsgálatokkal, megfigyelésekkel való kiegészítését, és a
környezettudatos szemlélet fejlesztését.
Az iskola környezeti és egészségnevelési programja a Pedagógiai Program mellékletét képezi.

1.2.4.3.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek
Az elsősegély-nyújtási alapismereteket a biológia tanárok ismertetik a 8. évfolyamban, ezek
mellett az iskolaorvos és védőnő tarthat ilyen jellegű foglalkozásokat az iskolavezetéssel
egyeztetve.

1.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

Szocializáció és közösségfejlesztés
1.3.1 Az óvodában


Valljuk és nevelésünkben fontos tényező az érzelmi biztonság, amely a gyermek és a
felnőtt sikerességének, boldogságának egyaránt biztosítéka. (Az elfogadás és a
„szeretet-légkör”, amely körülveszi.) Az érzelmi intelligencia az alapja a szociális
képességek, kompetenciák alakulásának, az alkalmazkodásnak, az empátiának, a
toleranciának.

 A gyermek számára az óvodai csoport a a család után a második olyan közösség, ahol
idejének nagyobb részét tölti. A keresztény testvériség, felebarátság élményét ebben a
közösségben éli meg igazán először. A gyermek felhasználja a korábban - családban szerzett mintákat és ezekhez újakat „gyűjt”, társaikkal és a felnőttekkel életszerű
szociális formákat gyakorolhat. Az óvoda közösségében folyó élet mintát, értékrendet
tár a gyermek elé.
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Céljaink:
 A gyermekek elfogadása által a biztonságérzetének megalapozása, az önbizalom
erősítése.
 Az együttéléshez szükséges készségek, jártasságok formálása.
 A gyermeki jellem - a teljes személyiség - alakítása.
 Türelem, szolidaritás, igazságosság formálása.
 Érzelmek megjelenítésének formái. Érzelmi - akarati tulajdonságok kialakítása,
erősítése, fejlesztése az óvodapedagógus és a dajka példaadásával és
helyzetteremtésével.
 Szeretet, féltés, félelem kifejezése és az egyéb érzelmek felfedezése.
 Az indulatok, a dühösség, a fájdalom, szomorúság agressziómentes kifejezése.
 Önfegyelem, fegyelem, udvariasság elsajátíttatása.
 Szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása. A társadalmi beilleszkedést segítő
szociális együttélés szabályainak értékközvetítése.
 Szerepazonosulások megélése.
 Hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása. A szülőföldhöz fűződő pozitív
érzelmi viszony kialakítása.
 Egyházi ünnepek megélése a közösségünkben.
 Nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló,
hátrányos helyzetű gyermekek esetében speciális fejlesztéssel az egyéni
szükségleteknek megfelelő pedagógiai eljárások alkalmazásával, valamint szükség
esetén megfelelő szakemberek közreműködésével az esélyegyenlőség biztosítása.
 Kiemelkedő képességű gyermekek igényeit figyelembe vevő tevékenységek által
történő személyiség kibontakoztatása.
 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, a
multikulturális nevelésen alapuló integrált fejlesztés megvalósítása.
Feladatunk:
 A befogadó, biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése.
 A gyermek megismerésén alapuló óvodai befogadás megvalósítása
 A személyes kapcsolatok kialakulásának elősegítése
 A gyermekek érzelmi és kommunikációs intelligenciájának fejlesztése
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 A közösségi élet szokásainak kialakítása
Szervezeti keret, módszer, eszköz:
 Fontos az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a
beszoktatástól az óvodáskor végéig, a gyermek iskolába kerüléséig.
 Az érzelmi alapigények biztosítása, a kölcsönös bizalom légköre segítse a gyermeket
abban, hogy érzéseiket, gondolataikat szóval, mozgással vagy vizuális eszközökkel
szabadon kifejezhessék. Mindez örömforrás legyen a gyermek számára, megerősítést
nyerjen környezetük által.
 Sok közös élmény, tevékenység szervezése, közös együttlétek, közösen végzett munka
során a keresztény értékek kapjanak hangsúlyt (együttérzés, örömszerzés a
nevelőknek, szülőknek, másokért végzett apró figyelmességek).
 A szocializálódás folyamatában a valláserkölcs normáihoz igazodó pozitív
tapasztalatok, élmények megerősítése (közös liturgikus ünnep öröme, élmény).
 Napirend szerinti tevékenységek (játék, munka, tanulás) biztosítása.
 A családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása a szülők aktív
közreműködésével.
 Érzelmi megnyilvánulásokra való reagálások segítsék a gyermek egészséges
fejlődését.
 Az egyes gyermekek viselkedésében zavart okozó tényezők (haláleset, válás,
kistestvér születése) feltárása.
 Kapcsolatteremtés,

kapcsolattartás,

udvarias

viselkedés

elemi

formáinak

gyakoroltatása (a felnőttek kérésének elfogadása).
 Társas kapcsolatokra természetes rokonszenv alapján szerveződő csoportok közös
tevékenységeinek támogatása.
 Közös

élmények

átélése

(születésnapok,

kirándulások,

szereplések,

színházlátogatások, ünnepek, játszóház stb.).
 Közös készülődés műsorokra, rendezvényekre.
 Az óvónő a gyermek számára a minta, aki a keresztény felebaráti szeretetet hordozza
és közvetíti. Meg kell teremteni a feltételeket, hogy a gyermeket aktív tevékenysége
közben megismerje, és egyénileg vezesse, segítse fejlődésében.
 Kívánatos, hogy a gyermekek érezzék az óvónő elfogadó, megértő, segítő magatartását
a nehezen szocializálódó, lassabban fejlődő, sérült, de a kiemelkedő képességű
gyermekek is.
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 Az óvoda teremtse meg a mélyebb személyes találkozások létrejöttének feltételeit,
vidám hangulatot, szívből fakadó öröm lehetőségeit.
 Ebben az érzelmi kiegyensúlyozottságot nyújtó, biztosító légkörben tapasztalja meg,
tanulja meg a gyermek: a feltétel nélküli szeretetet, egymás elfogadását, az
egészséges, reális önértékelést.
Sikerkritérium:
 A gyermek szívesen jár óvodába, megtalálja helyét a közösségben, abban jól érzi
magát.
 Ismeri és betartja az udvariassági szokásokat, érkezéskor, távozáskor köszön.
 Képes a többiekhez alkalmazkodni, toleránsan viselkedni, a másikat elfogadni.
 A tevékenységekben képesek felnőttekkel és társaikkal kapcsolatot teremteni,
együttműködni, segítséget nyújtani.
 Mások érzelmeit felismeri, saját érzelmeit korának megfelelően kontrollálni tudja.
 A közösségi élet szokásai természetessé válnak.
 A csoport szokás- és szabályrendszerének ismeretét a magatartásában is érvényesíti
 Konfliktushelyzetet mindkét fél számára elfogadhatóan, viszonylag önállóan old meg,
szükség szerint felnőtt segítségét kéri
 A felnőtteket és munkájukat tiszteli.
 Korának megfelelően kialakult a felelősségérzete, képes egyszerű döntések önálló
meghozatalára

1.3.2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése1
Részlet a törvényből:
12. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,
1

Knt 4.§ 2., 12.-13. pontok
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2. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek
13. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú
kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
Az iskolaközpontba (sem az óvodába, sem az iskolába) nem veszünk fel olyan gyereket, akik
speciális nevelési igényűek. Ezt a feladatot alapító okiratunk nem tartalmazza, nem
alkalmazunk a feladat ellátáshoz értő szakembereket. Amennyiben a gyermek fejlődése során
derül ki a speciális nevelési igény, a szülőt segítjük abban, hogy gyermeke számára a
fejlesztéshez megfelelő szakmai háttérrel rendelkező intézményt megtalálja.
1.1.1.

Céljaink az óvodában a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztésében

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának,
együttműködésének fejlesztése, integrált óvodai csoportok keretén belül.
 A gyermekben rejlő tanulási potenciálok kihasználásával a problémamegoldó
képességre nevelés.
 A lassabban fejlődő részképesség funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb
fejlesztése, a gyermekek életminőségének javítása.
Feladatok
 A napi életritmusba a segítő, speciális tevékenységek beépítése, melyek a gyermek
felzárkóztatását segítik elő.
 A sajátos nevelési igényű gyermekek képességeket- és készségeket befolyásoló
pszichikus funkcióinak fejlesztése, szakemberek segítségével.
 Speciális módszerek, terápiás eljárások, technikák szakszerű megválasztása és azok
alkalmazásával a kognitív képességek fejlesztése.
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 Differenciált, a szükségletekhez igazodó segítségnyújtással képességfejlesztés, a
hiányosan működő képességek kialakítása, fejlesztése, esetleg korrekciója valamennyi
területen.
 Egyénre szabott fejlesztőprogramok készítése a sérült gyermekek részére, a
szakvélemény alapján.
 Interperszonális kapcsolatok alakítása. Olyan modell nyújtása, amely pozitív irányba
befolyásolja a gyermekek fejlődését.
 Mindezekkel a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése.
Intézményünkben a fejlesztés területei
 Fenntartó által engedélyezett személyi és tárgyi feltételeink alapján: beilleszkedési
zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket
tudunk fogadni.
 Intézményünk a szakvéleményben megfogalmazott feladatok alapján végzi a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését, integrált óvodai csoportokban.
A fejlesztés célja
 Az egyénre jellemző pozitív tulajdonságokra építve a személyiség komplex
fejlesztése.
Feladatok
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának,
együttműködésének fejlesztése.
 Egyénre szabott fejlesztő programok készítése.
 A gyermekek egyenetlen fejlődéséből adódó teljesítménykülönbségek felismerése,
differenciált tevékenykedés, esetenként felzárkóztatás és tehetséggondozás együttes
alkalmazása.
 A szülő-pedagógus partneri viszony kiépítése érdekében a szülők felkészítése,
segítése.

1.3.3 Céljaink az iskolában
1.3.3.1.1 Beilleszkedési- tanulási és magatartászavarral rendelkező tanulók kezelése
Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók
fejlesztését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is
gátjává válhat.
Iskolánk feladata:
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a tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének
feltárása;



a fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal;



a megfelelő beilleszkedés hatékony segítése;



a szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában;

Ennek érdekében fejlesztjük a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési,
kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását, konfliktuskezelési képességét.
A fejlesztés színterei az iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok. A nevelési
tanácsadók és szakértői bizottságok szakvéleményei alapján az általuk BTM-esnek minősített
diákok számára a kiállított szakvélemény alapján elkészített egyéni fejlesztési terv mentén
egyéni fejlesztést biztosítunk.

1.3.3.1.2 A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
Iskolánk talentumfelismertető, fejlesztéshez segítséget nyújtó feladatából adódóan feladatának
tekinti azt is, hogy segítsen diákjainak a képességeik fejlesztését akadályozó tényezők
felszámolásában. Ezért nagy erőfeszítéseket tesz a különböző okokból társaikhoz képest
nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása érdekében. Minden gyermeknek megadjuk a
lehetőséget és a segítséget, hogy képességeinek megfelelően teljesítsen. Mindenkiből azt
szeretnénk kihozni, amit Istentől kapott. Nem többet és nem kevesebbet. Ehhez a diák és
pedagógus szoros együttműködésére van szükség, valamint a diák akaraterejére és
együttműködési készségére. A fejlődésért küzdeni kell.
Tanulóink között sokszor nem csak tanulmányi téren, hanem a viselkedésmódban,
konfliktuskezelésben, a szocializáció fokában, a vallásgyakorlás ismeretében is vannak
különbségek. Az ilyen helyzeteket egyénileg kezeljük, nagy tapintattal és sok odafigyeléssel
igyekszünk körülvenni őket, hogy érezzék az elfogadásunkat és akarjanak hasonlóvá válni a
közösség többi tagjához. Különösen is odafigyelünk a családi háttér problémáiból adódó
szeretethiányra és teljesítménycsökkenésre.
E feladatnak fontos részét képezi a korrepetálás, mely nem csak tananyagbeli felzárkóztatást,
hanem személyes odafigyelést is jelent. A felzárkóztatásban nem csak a tanár, de az
osztálytársak (tanulópár) és a felsőbb éves diákok (korrepetálás, mint apostoli munka) is
segítenek.

1.3.3.1.3 Az iskolai tehetségfejlesztés
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Iskolánk célja, hogy segítsünk diákjainknak megtalálni, felismerni és kifejleszteni Istentől
kapott képességeiket. Ezért kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. Az
azonosítás és fejlesztés szervezett módon történik. Minden pedagógus, de elsősorban a
szaktanár és az osztályfőnök feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra. E
tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ehhez szoros
együttműködésre van szükség a családdal és a tehetségek, valamint a tehetséges gyerekek
fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.
A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:


sportszakkörök, edzések;



énekkar,



az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;



gazdagítás, gyorsítás



szakkörök;



versenyek, vetélkedők (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);



személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése;



kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása.

A versenyek rendszere:


iskolai házi versenyek és pályázatok;



katolikus iskolák közötti, a KPSZTI által kiírt versenyek;



a minisztérium vagy a pedagógiai szolgáltató intézetek által szervezett helyi, területi és
országos versenyek.

1.3.3.1.4 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Tudatában vagyunk annak, hogy diákjaink különböző anyagi, társadalmi környezetből
érkeznek hozzánk. Folyamatos integrálásukra és zökkenőmentes beilleszkedésükre az
osztályközösség szolgál legkisebb egységként. Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök,
aki ismeri „báránykáit”, jó pásztorként figyelemmel kíséri fejlődésüket, életük kisebbnagyobb örömeit, megrázkódtatásait, megpróbáltatásait. Iskolánkban kiemelt feladatként
szerepel a közösségépítés különösen osztályszinten, melynek fórumai a legkülönbözőbb
közös osztályprogramok, melyekből kötelező az osztálykirándulás és a lelkigyakorlat.
(tekintettel a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokra)
Az óvodában az óvodapedagógus alapvető feladata, hogy maximálisan biztosítsa a gyermek
alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezi az óvodai környezetet a személyi
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és tárgyi feltételrendszert, hogy az hatásrendszerével elősegítse minden gyermek számára az
optimális fejlődési folyamatot.
A gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció, a segítségnyújtás jelenti, amelyre a
humánum, a megértés, a szeretetpótlás jellemző.
Cél: prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését
akadályozhatják, veszélyeztethetik.
Feladatunk:
• A gyermekvédelmi esetek feltérképezése, környezettanulmány készítése, adatszolgáltatás
• A hátrányos helyzetben lévő és a veszélyeztetett gyermekek nyilvántartása, segítése,
károsító tényezők elhárításában segítségnyújtás a családnak.
• Kapcsolattartás az érintett családokkal, családlátogatások keretében (fogadóóra).
• Folyamatos együttműködés a nevelőkkel, védőnővel, a pszichológussal, Nevelési
Tanácsadóval, Szakértő Bizottsággal, Humán Családsegítő Szolgálattal.
Esélyegyenlőségi terv készítése
Az általános elvárások közül – tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő, támogató attitűd,
szeretetteljesség, következetesség – kiemelten fontos, hogy az óvodapedagógus nevelőfejlesztő munkája során mindig vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességét, tehetségét,
fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítse tehetsége kibontakoztatásában, valamint
hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában.
Az iskolában a szociálisan hátrányos, vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő tanulók körének és
a kiszolgáltatottság mértékének felismerése és megállapítása elsősorban az osztályfőnökök és
a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár feladata.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével és az osztályfőnökök segítségével
kérdőíves módszerrel kerül sor minden év elején a tanulók szociális körülményeinek össziskolai felmérésére és kiértékelésére, amelynek kapcsán az egy főre jutó családi keresetek
mértékét, esetleg a családban előforduló munkanélküliség eseteit, a krónikus betegségeket, a
lakáskörülmények anomáliáit, az együttélés rendezetlenségét, adott esetben a tanuló
veszélyeztetettségét mérjük. Ennek keretében felhívjuk a figyelmet a lakóhely szerinti
önkormányzat szociális-segítő lehetőségeinek igénybe vételére.
Az iskolai étkeztetés és a tankönyvigénylés rendjében – a törvényi előírásokkal is
összhangban – természetesen érvényesítjük a szociális szempontok szerinti hozzájárulási
különbségeket /kedvezményesség, ingyenesség/.
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Az osztályfőnök vagy a gyermekvédelmi feladatok ellátásával megbízott kolléga
kezdeményezésére lehetőség van egyedi esetekben támogatást kérni az iskola működését és
fejlesztését támogató Anima Una Alapítványtól.
Minden évben alapítványi keretösszegből igyekszünk segíteni azokat a családokat, akiknek
anyagi gondot jelent az iskolai kötelező, de fizetős programok költségeinek kifizetése.

1.4 A pedagógusok helyi intézményi feladatai
4.1 Tanári és tanítói feladatok általában
A tanítási óra
A tanító / tanár a iskolába tanórái előtt tíz perccel megérkezik. Tanítási óráin színvonalasan
tanít és kér számon. Ellátja az iskolavezetés által meghatározott helyettesítéseket és egyéb
pedagógiai feladatokat (pl. ügyelet, kísérés). A tanítást tiszta osztályban kezdi. Ha kell,
rendet rakat. Megköveteli a megfelelő hetesi munkát. Az adott osztály első és utolsó órája
esetén vezeti a közös imát. A tanítási óra elején beíratja a tanulók füzetébe a (3) óraszámot, az
óra anyagát és a dátumot. A tanítási óra végén (kevés kivétellel) házi feladatot ad, melyet
szintén beírat. Ezt a következő órán valamilyen formában ellenőrzi. Frontális tanítás esetén
csendet tart. Határozottan és hatékonyan fegyelmez. Szükség esetén az igazgatótól segítséget
kér. Az adott osztály adott tudásszintjéhez alkalmazkodva folyamatosan emeli a tanulmányi
színvonalat.
Számonkérés
Heti két órás tantárgy esetén havonta ad jegyet - más óraszám esetén pedig ezzel arányosan.
Az egyes anyagrészeket a készségtárgyak kivételével, nagydolgozattal zárja. Ezek írását egy
héttel előre bejelenti. A számonkérések közbeni csalás esetén elégtelent ad. A dolgozatokat
legfeljebb két héten belül kijavítva kiosztja. A részfeladatok pontszámait és az érdemjegyek
ponthatárait diákjaival közli. A nagydolgozatokat beszedi és a tanév végéig megőrzi.
Egyebek
A tankönyvrendeléssel kapcsolatos munkáját körültekintően és pontosan elvégzi.
A legkésőbb szeptember 15-ig leadott tanmenete szerint tanít. A tananyaggal lendületesen,
időarányosan halad. Az időbeli megcsúszást tudatosan kerüli. Amennyiben ez mégis
bekövetkezik és eléri a három tanítási órát, jelenti azt a munkaközösség vezetőjének.
Szertárában leltárt vezet, rendet tart. Tanóráin igyekszik szemléltetni. Taneszközeit lehetőség
szerint fejleszti. Adminisztratív feladatait gondosan végzi.

Az e-naplót pontosan vezeti.

Diákjait 1-5-ig terjedő egész számokkal értékeli. Lehetőség szerint sokat dicsér. Ha
szükséges, büntet. A házirend által meghatározott fegyelmi rendet betartatja. Saját tantárgya
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iránt érdeklődő. A képzésre igénye van. A munkatervi programok vezetésében és
szervezésében tevékenyen részt vállal. Fakkját minden nap, az iskolába érkezés után és az
első általa tartott óra előtt megnézi. Az átvett iratokat kiveszi. Fakkját üres-közeli állapotban
tartja (tehát nem raktárként használja). Az ott lévő dolgokra időben reagál. Az értekezleteken
való részvételét bejegyzi a jelenléti ívre. A szerdai védett időt 15.10-16.40 között iskolai
munkára tartja fenn. A felmerülő problémák megoldásában együttműködő.
Kapcsolatok
Tanító munkájában munkaközösség-vezetőjét elöljárójának tekinti, és esetleges utasításait
követi. Az általa tanított diákok osztályfőnökeivel kapcsolatot tart, egyeztet. A diákokra
vonatkozó, pedagógiai jelentőségű információkat az eredményes nevelés érdekében
kollégáival megosztja. Diákok előtt kollégájával nem vitázik. Kollégáival való feszültségeit
négyszemközt, nyíltan rendezi. Amennyiben ez sikertelen marad, munkaközösség-vezetőjétől
vagy az iskolavezetőségtől segítséget kér. Részt vesz a fogadóórákon, ahol a
nagydolgozatokba való betekintésre is lehetőséget ad. Értelmes keretek között egyéb
megkereséseknek is helyt ad. A munkatervben meghatározott időkben az e-napló útján értesíti
a bukásra vagy bukáshoz közel álló diákok szüleit.
4.2. Osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
Alapvetés
Az osztályfőnök személye, határozott és módszeres munkája meghatározó az osztályában
folyó nevelési munkában. Középtávú cél a tekintély és derűs légkör kialakítása.
1. Lelki téren
Segíti a szentmisei szolgálatok ellátását. Vezeti osztályát a templomba vagy kápolnába való
be és kivonulás során. A szentmise előtti percekben következetesen törekszik az áhítatos
légkör kialakítására. A szentmisék alatt rendet tart. Szükség szerint osztályát lelki napra /
gyakorlatra kíséri. Az egész napos osztályprogramokon gondoskodik az osztály közös
imádságáról. A szent időkben (advent, nagyböjt) törekszik arra, hogy az osztályfőnöki órák
imádsággal kezdődjenek. A tanév folyamán legalább egy alkalommal igyekszik osztályával
saját szavai szerint imádkozni.
2. Tanulmányi téren
Határozottan és módszeresen törekszik a jó légkör kialakítására a tanulással kapcsolatban.
Megszervezi és működésében segíti a tanulópárok rendszerét. Diákjainak előmeneteléről
tájékozódik: lelkesít, dicsér, fedd.
3. Közösségi téren

33

Nevelési program - 2020
Diákjaival szoros kapcsolatot tart. Körükben lehetőleg naponta megjelenik. Irányítja az
osztálya által végzendő, munkatervben szereplő iskolai feladatot. A tanév folyamán három
napos tanulmányi kirándulást, és félévente legalább egy osztályprogramot szervez és vezet.
Önkéntesen pedig öt napos nyári tábort szervezhet. A nyári tábor idősávjáról a szülőket a
félévzáró értekezletig tájékoztatja. Tartalmas osztályfőnöki órákat tart az életkori
sajátosságoknak megfelelő kérdésekről. Ezek elején értékeli a hetesi munkát és elvégzi az
adminisztrációs feladatokat. Megszervezi az osztálykarácsonyt. Félévente elbeszélget
helyettesével, az osztályképviselőkkel és az SzMK-vezetőkkel. Az osztálypénz kérdésében az
SzMK-val együttműködik. A pénzügyi problémáknak elébe megy (pl. nyári tábor).
4. Fegyelmi téren
Kézben tartja az osztály adminisztrációját (késés, hiányzás). Folyamatosan ellenőrzi a
jelenlétet az iskolai programokon. Osztályát minden közösségi alkalommal felügyeli.
Meggyőzéssel és a rendelkezésre álló fegyelmező eszközök által eléri, hogy diákjai a
házirendben meghatározott alkalmakkor a megfelelő ünneplőben jönnek. Kialakítja és
fenntartja az osztályterem rendjét. Az esetleges rongálás esetén határozottan eljár.
Tájékozódik a takarítók által adott osztályzatokról. Gondoskodik osztálya labdás
szekrényének kulcsrendjéről. Törekszik a vészhelyzetek és balesetveszély elkerülésére.
Irányítja diákjainak tanév végi jutalmazását (javaslattétel, dicsérő szöveg leadása,
ajándékvásárlás, osztály jutalmak).
5. Adminisztrációs téren
A félévi és tanítási év végi osztályozó értekezleteken javaslatot tesz a magatartás és
szorgalom jegyekre. Az év végi adminisztrációt gondosan elvégzi (bizonyítvány, törzskönyv).
6. Továbbá kapcsolattartás
o osztálya lelki beszélgetőivel
o az osztályában tanító szaktanárokkal
o a szülőkkel, akik részére a tanév elején, félévkor és a tanítási év végén szülői értekezletet
tart. Szükség esetén egyeztető megbeszélést kezdeményez az iskolavezetéssel, melynek az
esetleges problémákat is jelzi.
7. Javaslattétel
o a tanulmányi felmentések
o diák távollétek engedélyezése ügyében
o tanév végi jutalmazáskor.
8. Értékelés
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A félév és a tanév végén diákjainak és a szülőknek szóban, az igazgatónak írásban értékeli az
osztályt lelki, tanulmányi, közösségi és fegyelmi szempontból. Ennek során tárgyilagosságra
törekszik.

1.5 Az iskola minőségpolitikája
A Pedagógiai Program elején olvasható küldetésnyilatkozatból világosan kiderül, hogy
iskolánk célja a tanítás mellett a nevelés is, a nevelési elvek részletezésénél pedig láthatjuk,
hogy a cél nem más, mint az Istenhez minél inkább hasonló, az Ő képére és hasonlatosságára
teremtett emberképhez minél közelebb álló fiatalok nevelése, vagyis a tökéletesség. Tudjuk,
hogy az áteredő bűnből fakadó emberi gyarlóságok miatt ezt a tökéletességet csak
megközelíteni lehet, és hogy ehhez nagyon sok kegyelemre van szükségünk. Ezért számos
eszközt alkalmazunk, melyek arra hivatottak, hogy minél inkább a tökéletesség felé vezető
úton tartsanak bennünket. Ezek az eszközök a Házirendben olvashatóak. A konkrét cselekvési
tervet és éves célkitűzéseket az éves munkaterv tartalmazza. A minőségbiztosítás mérőpontjai
az oktatási munkában diák részről (kisebb egységtől a nagyobb felé haladva) a
nagydolgozatok, a szintvizsgák és záróvizsgák, valamint egész házi vizsga rendszerünk. Ezen
kívül minden évben országos mérés keretében értékelik diákjaink kompetenciáit. A tanári
munka mérésére önértékelés és vezetői értékelés zajlik. Az iskolai munka (adminisztráció,
óralátogatás, tantervek, tanmenetek, munkaközösségek, értekezletek) ellenőrzésére vonatkozó
felelősségeket és feladatokat az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
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2 II. rész: Oktatási koncepció és a Helyi tanterv irányelvei
2.1 Az óvodai nevelés helyi programjai
Bevezetés

A katolikus óvoda a katolikus köznevelési rendszer legalsó láncszeme. Szakmailag önálló intézményként
elsősorban a gyermekek nevelését és a családi nevelés kiegészítését vállalja fel a gyermek iskolába lépéséig.
A katolikus óvodának is, mint minden más óvodának az a célja, hogy segítse a személyiség kiteljesedését.
Ezért az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá. Az óvoda
a családias szellemre épít, eszköze az elfogadás, a szeretet és a bizalom.
A befogadó nevelés, mint elv, meghatározza az óvoda kapcsolatainak alakítását, a családoktól az iskolával
való együttműködésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.
Az óvodában folyó nevelőmunka során a feladat mindig az óvónőé, a kisgyermeké a lehetőség. Az óvónő
személyiségével és tudásával folyamatosan a gyermek rendelkezésére áll.
Programunkkal olyan tevékenységi rendszer kiépülését szeretnénk biztosítani, melyben az élmények hatása
dominál. A gyermekek számára legfőbb modell a felnőtt, akinek viselkedése, beszéde, tevékenysége
példaértékű.
Vidám,

bensőséges

légkörben

biztosítja

a

gyermek

sokoldalú

és

harmonikus

fejlődését.

A gyermek ezeken keresztül tapasztalja meg a személyére irányuló elfogadást, szeretetet, megbecsülést és
tiszteletet.
Óvodánk az egyház keresztény értékeire épít, emellett hangsúlyt fektet arra, hogy megismertesse a
gyermekeket a magyar népi hagyományokkal, s átörökítse azokat.
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2.1.1 Gyermekkép, óvodakép

2.1.1.1 Gyermekkép
Programunk 3-7 éves gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését vállalja. Nevelési felfogásunk
szerint olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik ismerik hitünk alapjait, érzelmileg gazdagok, boldogok,
saját egészségüket értéknek tekintők, környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódók, szépre fogékonyak,
önállóak, együttműködők, mások iránt toleránsak, elfogadók, kreatívak, képesek a társas együttélés alapvető
szabályai szerint élni. Mindezek segítik a gyermekek kompetenciáinak, képességeinek fejlődését.
Nevelőtestületünk hisz abban, hogy munkánknak meghatározó

szerepe van a gyermekek

személyiségfejlődésében. Mindennapjainkban fontos szerepet játszik a hitre nevelés (napi ima, csendes
percek, stb.), célunk, hogy a gyermekek életének szerves részévé váljon a keresztény értékrend, hogy
életükben és környezetükben felfedezzék Isten jelenlétét.
A gyermeki személyiség maximális tiszteletben tartása mellett fontos szempont a differenciált fejlesztés,
a szociális és/vagy kulturális hátrányok csökkentése, az emberek közötti előítéletek lebontása.

2.1.1.2 Óvodakép
Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, kiegészíti azt. A kettő összhangjára való törekvés, az óvoda
és a szülők folyamatos együttműködése, feltétele a gyermek harmonikus személyiségfejlődésének. A
gyermekek nevelésének elsődleges színtere a család, az óvoda a családi nevelés kiegészítője a gyermek 3.
életévétől az iskolába lépésig.

Nevelési kérdésekben őszinte odafordulással, legjobb tudásunk szerint

felkínáljuk segítségünket a gyermekek testi és lelki fejlődése érdekében.
Alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezze.
Óvodánk pedagógusai elhivatottak az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör
megteremtésére, amely magába foglalja egymás tiszteletét, elfogadását. Gondoskodnak a testi, lelki,
szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető
sokszínű, életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységről, a szabad játékról.
Tevékenységeken keresztül minden kisgyermek számára hozzáférhetően gondoskodunk az
életkornak, a gyermek egyéni képességeinek megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről, általa olyan
kompetenciák fejlesztéséről, amely alkalmassá teszi a gyermekeket az iskolai élet megkezdésére.
Az egészséges személyiségfejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi környezet
feltételeit biztosítjuk, a jogszabályoknak megfogalmazottak alapján.

2.2 Az óvodai nevelés feladatai
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2.2.1 Az óvodai nevelés általános feladatai
Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:


az egészséges életmód alakítása



az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés



az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása



a hitre nevelés (lsd. részletesen: Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai)

Ennek érdekében feladataink:


a célok eléréséhez szükséges feltételek biztosítása



a fejlesztés tartalmának az egyén fejlődéséhez igazodó tervezése, alakítása



a személyiség teljes megismerésére törekvés az optimális fejlesztés érdekében



a nevelés, oktatás színvonalának folyamatos fejlesztése a külső és belső igények, a változások figyelembe
vételével.

2.2.2 Az egészséges életmód alakítása
Célunk, hogy testi-lelki fejlődésében kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. Egészségünket nagyban
befolyásolja lelki állapotunk is, ezért az egészséges életmódra nevelést és a testi nevelést nem lehet
elválasztani egymástól.

Céljaink és feladataink az óvodában:


A gyermekek gondozása testi szükségleteinek figyelembevételével, ha szükséges, szakemberek bevonásával
(logopédia, gyógytestnevelés).



Egészséges és biztonságos környezet biztosítása, az egészséges életmódhoz szükséges készségek, képességek
megalapozása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, baleset megelőzés.



A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a mozgásigény kielégítése, a szervezet
folyamatos edzése, testi nevelés, prevenció.



A korszerű, egészséges táplálkozás és az étkezési kultúra alakítása, erősítése.



Az egészséges életmódra és életvitelre nevelés, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó
szokások (környezettudatos magatartás) kialakítása.



A gyerekek egészséges életrendjét a napirendi szakaszok folyamatossá tétele teremti meg.

A gondozás szorosan kapcsolódik a különböző tevékenységekhez: játékhoz, munka jellegű feladatokhoz
és a tanuláshoz. A gyerekek a gondozási műveleteket egyéni szükségleteiknek megfelelően akkor, úgy és
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olyan ütemben végzik, ahogyan erre képesek. Ebben a folyamatban a gyermeket az óvónő és/vagy dajka
segíti a differenciált fejlesztés biztosításával. A gondozási tevékenységek teljesítése az önkiszolgálásra épül
és az önállóság kialakulását segíti.
Az egészségügyi szokások kialakítása során erősítjük, illetve motiváljuk a gyermek öntevékeny
közreműködését, figyelembe vesszük önállósodási törekvéseit. Törekszünk a családi és az óvodai nevelés
összehangolására. Hangsúlyt helyezünk a testápolás igényének kialakítására. Figyelünk arra, hogy a
tevékenységeket helyes sorrendben végezzék és a szokások stabilan belsővé váljanak.
Kialakítjuk és fejlesztjük az öltözködési szokásokat. Az egészség védelmében figyelemmel kísérjük az
időjárásnak megfelelő ruha és cipőhasználatot. Kiscsoporttól törekszünk arra, hogy az öltözködés sorrendjét
megtanulják, alkalmazzák. A hőmérsékletnek megfelelően önálló döntéseket tudjanak hozni ruházatukról.
Fontosnak tartjuk, hogy kialakuljon a saját ruhájuk tisztasága, és rendezettsége iránti igényük.
A gyermekek fejlődéshez szükséges a délutáni pihenés, alvás. Az életkori és egyéni igényeknek
megfelelően adunk lehetőséget a pihenésre. A gyermek alvási szokásait a szülőkkel megbeszéljük. A
nyugodt pihenéshez biztosítjuk a csendet, nyugalmat, szellőztetéssel a friss levegőt.

2.2.2.1 Egészséges táplálkozás
Az étkezés, egészséges táplálkozás feltételeit esztétikus környezetben biztosítjuk. Fontosnak tartjuk
az esztétikus terítést, a kulturált étkezés szabályainak megismertetését, betartását. Folyamatosan szoktatjuk
őket az étel elfogadására, az új ízekkel való ismerkedésre. Egész nap folyamán lehetőséget biztosítunk a
folyadékpótlásra. Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint minden nap egyenek gyümölcsöt/zöldséget.
A gyermekek betegségéből adódó eltérő táplálkozási igényt a szülők által benyújtott orvosi igazolás
alapján figyelembe vesszük.

2.2.2.2 Mindennapos testnevelés, testmozgás
Az egészséges életvezetéshez feltétlenül hozzátartozik a rendszeres, mindennapos edzés, mozgás.
A mozgás öröm, a gyerek szervezetének alapvető szükséglete, fejlődésének mozgatója, jelzés testilelki állapotáról. A gyerekek mozgásigénye egyénileg eltérő. Mozgásigényük kielégítését a változatos
tevékenységek szolgálják. Megtanulják felismerni testi képességeik határait, a veszélyhelyzeteket és azok
megelőzését. A mindennapi testnevelés beépül a napirendbe, célja, hogy megalapozza a rendszeres mozgás
igényét. Életkori és egyéni képességeknek megfelelő nehézségű mozgásos feladatokat szervezünk az udvari
játék idejében is. A szabad levegőn tartózkodást időjárástól függően minden nap biztosítjuk a gyermekek
számára.
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2.2.2.3 Baleset megelőzés
Az óvodai helyiségek kialakítása és a berendezések kiválasztása során arra törekedtünk, hogy a
gyerekek számára balesetmentes környezetet biztosítsunk. Ezt a szokás és normarend kialakításával,
betartásával is elősegítjük. A baleset- és tűzvédelmi ismereteket a gyerekek beszélgetések és tűzriadó próbák
alkalmával sajátítják el.
Várható fejlődés az óvodáskor végére:
 A szokások elsajátítása folyamán kialakulnak a gyermek egészséges életmódbeli készségei,
jártasságai.
 Szükségleteit képes késleltetni, önállóan kielégíteni.
 Igényli, és tudatosan részt vesz saját testi-lelki komfortérzetének kialakításában.
 Vigyáz környezete rendjére, tisztaságára. Alakul igénye a rend megteremtésére.
 Megtanul önállóan, helyes sorrendben öltözködni. Tud cipőt kötni, gombolni, ruháit rendben tartja,
külsejének rendezettsége igényévé válik. Évszaknak és hőmérsékletnek megfelelően, önállóan képes
ruháit kiválasztani.
 Önállóan, helyesen használja a mosdót. A tisztálkodási eszközökre vigyáz, tisztán tartja, használat
után a helyére teszi.
 Ismeri a zsebkendő használatának módját és helyesen alkalmazza.
 Ismeri és betartja a kulturált étkezési szokásokat. Megfelelően használja az evőeszközöket (kés, villa,
kanál). Képes önállóan eldönteni, miből, mennyit tud elfogyasztani. A számára ismeretlen ételeket
nem utasítja el, hajlandó megkóstolni.


Életkorának megfelelően edzett, teherbíró, mozgása összerendezett, jó állóképességgel rendelkezik.
Megtanul alkalmazkodni a körülményekhez, megfelelően mozogni, tájékozódni, erejével gazdálkodni.

 Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat. Vigyáz önmaga és társai testi épségére.

2.2.3 Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
Nevelésünk alapja az érzelmi biztonság, amely a gyermek sikeres fejlődésének és boldogságának
feltétele. Az érzelmi intelligencia az alapja a szociális képességek alakulásának: az alkalmazkodásnak, az
empátiának, a toleranciának.
A gyermek számára az óvodai csoport a család után a másik olyan közösség, ahol idejének nagyobb
részét tölti. Elsődleges feladatunk az intézményes nevelésbe való beilleszkedés elősegítése, az óvodai és az
iskolai lét alapját képező szociális kompetenciák fejlesztése. Olyan szociális képességek fejlesztése, mint a
kapcsolatfelvétel, a társakhoz, a pedagógusokhoz való viszonyulás készsége, a feladatvállalás készsége,
valamint az elemi szintű szociális erkölcsi érzék kialakítása.
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A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi – a keresztény értékrenddel egyező – tulajdonságainak (együttérzés,
segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, udvariasság,stb.) és akaratának (önállóság, fegyelem, kitartás,
feladattudat, szabálytudat), szokás- és normarendszerének megalapozása, az együttéléshez szükséges
készségek, jártasságok formálása.
Célunk a gyermeki jellem - a teljes személyiség - alakítása. Mintaadással tanítjuk őket érzelmeik
adekvát kimutatására és kezelésére. (öröm, bánat, harag, düh, neheztelés, stb.)
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és hozzásegíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és
tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja. Ebben nagy szerepet kap
hagyományaink ápolása, a jeles napok feldolgozása.
Intézményünkben törekszünk a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának
megőrzésére, a multikulturális nevelésen alapuló integrált fejlesztés megvalósítására.
A szociális készségfejlesztő technikák közül a modellnyújtás, a szabad játék, a problémamegoldás, a
megerősítés, a mesék, történetek megbeszélése kiemelt szerepet kap.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógus és nevelést segítők az érzelmi biztonságot nyújtó légkör
megteremtésével empatikus, derűs, elfogadó, kiegyensúlyozott, szeretetteljes kapcsolatot alakítson ki a
gyermekkel. Legyen jellemző a felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatokra a pozitív érzelmi töltés.
Katolikus

intézményként

kiemelt

figyelmet

fordítunk

az

egyházi

ünnepek

megélésére

közösségünkben – legyenek azok a csoportban megtartott ünnepek, vagy a család egészét bevonó
csoportmisék, lelki napok, családos lelkigyakorlatok, zarándoklatok. A közös élmények, tevékenységek,
együttlétek során a keresztény értékek kapnak hangsúlyt.
Az óvónő a gyermek számára a minta, aki a keresztény felebaráti szeretetet hordozza és közvetíti.
Meg kell teremteni a feltételeket, hogy a gyermeket tevékenysége közben megismerje, és egyénileg
vezesse, segítse fejlődésében. A gyermekek érezzék az óvónő elfogadó, megértő, segítő jelenlétét. Az
óvoda teremtse meg a mélyebb személyes találkozások létrejöttének feltételeit. Ebben az érzelmi
kiegyensúlyozottságot nyújtó, biztosító légkörben tapasztalja meg, tanulja meg a gyermek a feltétel nélküli
szeretetet, egymás elfogadását, az egészséges, reális önértékelést.
Az óvodai érzelmi nevelés és szocializáció első lépése a beszoktatás, amely derűs, bensőséges
légkörben történik. A szülők igénye alapján lehetőséget biztosítunk a fokozatos beszoktatásra. A gyermekek
minél alaposabb megismerése érdekében óvodába lépés előtt a szülők kitöltik a gyermek anamnézis lapját.
Lehetőséget nyújtunk arra, hogy előre egyeztetett időpontokban bepillantsanak óvodánk életébe (pl. a nyári
élet folyamán).
A gyermek személyiségének pozitív fejlődése érdekében fontos, hogy az óvodai nevelés és a családi
nevelés szoros együttműködésben történjen, ennek alapja a pedagógus és a szülő jó kapcsolata. Arra
törekszünk, hogy gyermekeink a beszoktatási idő elteltével szívesen jöjjenek óvodába, ennek érdekében
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mindennapjainkat a dicséreten, segítségnyújtáson, pozitív példa kiemelésén túl a vidámságnak és örömnek
kell áthatnia.
Az első időszakban a gyermekek megismerkednek egymással, jeleikkel, az óvoda helyiségeivel,
eszközeivel és az őket körülvevő felnőttekkel, a különböző területeken alkalmazható szabályokkal,
szokásokkal. Igyekszünk elősegíteni az egymásra figyelő, egymást szerető közösség kialakulását.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 A gyermek szívesen jár óvodába, megtalálja helyét a közösségben, abban jól érzi magát.
 Ismeri és betartja az udvariassági szokásokat, érkezéskor, távozáskor napszaknak megfelelően
köszön, használja az udvarias kifejezéseket.
 Szívesen van együtt társaival és igényli társaságukat.
 Képes a többiekhez alkalmazkodni, toleránsan viselkedni, a másikat elfogadni.
 A tevékenységekben képes felnőttekkel és társaival kapcsolatot teremteni, együttműködni, segítséget
nyújtani.
 Mások érzelmeit felismeri, saját érzelmeit korának megfelelően kontrollálni tudja.
 A közösségi élet szokásai természetessé válnak.
 A csoport szokás- és szabályrendszerét ismeri és magatartásában is érvényesíti.
 Konfliktushelyzetet mindkét fél számára elfogadhatóan, viszonylag önállóan old meg, szükség
szerint felnőtt segítségét kéri.
 A felnőtteket és munkájukat tiszteli.
 Korának megfelelően kialakult a felelősségérzete, képes egyszerű döntések önálló meghozatalára.

2.2.4 Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az értelmi nevelés fejlesztő feladatainak megvalósulását az óvodai élet változatos tevékenységei
szolgálják. Minden értelmi képesség, akarati tulajdonság fejlesztése elsősorban szabad játékon keresztül
történik. Célunk, hogy fejlődjenek a gyermekek értelmi képességei, váljanak alkalmassá az iskolai élet
megkezdésére.
Az értelmi fejlesztés, nevelés a tanulás alapja. A játékban és egyéb tevékenységekben új és új
ismeretekkel gazdagítjuk a gyermek tudásszintjét. Lehetőséget biztosítunk a tapasztalati úton szerzett önálló
felismerésekre, következtetések levonására, az ok-okozati összefüggések felismerésére, az ismeretek
rendszerezésére.
Rávezetjük a változás megértésére, fejlesztjük a problémafeltáró, és - megoldó képességet a minket
körülvevő változások érzékeltetésével.
A fejlesztés során a gyermekek képzeletét öntevékeny és kísérletező kedvét, kreativitását
mozgósítjuk. Az emlékezet, képzelet, figyelem, gondolkodás olyan fokú fejlettségét kívánjuk elérni, mely
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által képessé válnak élményeik feldolgozására, tapasztalataik alkalmazására, hogy meglássák a problémákat,
előrevetítsék azt és keressék a megoldást.
A környezetükben szerzett ismereteiket segítjük felhasználni a nevelés más területén is. Segítjük őket
abban, hogy örülni tudjanak a megszerzett tudásnak, a problémák megoldásának.
Az értelmi nevelés során a pedagógus fontos feladata a gyermek érdeklődésének felkeltése,
irányítása, a változatos tapasztalatszerzés lehetőségeinek megteremtése, a gyermekek ismereteinek
rendszerezése, az értelmi képességek differenciált fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem összpontosítására
való képesség, képzelet, alkotóképesség fejlesztése, emlékezet, szerialitás, gondolkodási műveletek).
Feladatunk továbbá a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése, a szükséges fejlesztési feladatok
tervezése és beépítése a gyakorlatba, önálló gondolkodásra nevelés, a döntési képesség fejlesztése.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


érdeklődő az új ismeretek iránt, elemi ismeretei vannak önmagáról és környezetéről



bevonható a kezdeményezésekbe



felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, és képes azok verbális megfogalmazására, egyszerű
következtetésekre



eredményesen old meg életkorának megfelelő feladatokat, ismereteit tudja alkalmazni a gyakorlatban is



várja, hogy iskolás legyen



képes figyelmét koncentrálni, visszaemlékezni eseményekre

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat.
Nevelésünk lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése. A beszéd közös értelmi
tevékenység. A szép anyanyelvi beszéd, a verbális képesség fejlesztése, a gyermek lelki, szellemi
fejlődésének alapját biztosítják. A kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas kapcsolatokban (pl.: a
szabad játék számtalan lehetőséget teremt ehhez).
Feladatunk az anyanyelv elsajátíttatása, a szókincsbővítés, meglévő ismeretek, tapasztalatok nyelvi
kifejezésére nevelés. Ennek fejlesztése elengedhetetlen a majdani írás, olvasás, az értő olvasás
elsajátításához.
Az óvodai oldott, derűs, inger gazdag légkörben felébred a gyermek közlési vágya. A gyermek minél
több beszédet hall, annál több kedvet kap a megszólaláshoz. Az óvodapedagógus közvetítő szerepe
kiemelkedő a mindennapi kommunikáció során, hiszen a gyermek utánzás útján sajátítja el a
kommunikációs folyamatokat is. Az óvónő választékos, szép, tiszta beszéde automatikusan alakítja a
gyermek tévesen használt kifejezéseit, szóhasználatát, fontos szerepe van az utánzásos mintakövetésnek. Az
óvónő támogatja a gyermek verbális megnyilvánulásait, kérdéseit, őket az anyanyelv ismeretére,
megbecsülésére, szeretetére neveli. Fenntartja és ösztönzi a gyermekek természetes beszéd és
kommunikációs kedvét. Anyanyelvi játékokkal gyarapítja a szókincset, fejleszti a beszédészlelést,
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beszédértést, szóbeli reprodukciót és alakítja a tiszta beszédet. A mindennapi tevékenységek során
észrevétlenül fejlődik a gyermekek kommunikációs (verbális, nonverbális) jelzések felismerésében,
használatában. Az egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés az anyanyelvi nevelés során is kiemelkedő
szerepet kap.
Az óvónő figyelemmel kíséri a gyermekek beszédészlelési, beszédhallási és beszédmegértési szintjét.
Az idejekorán felismert beszédzavarok, hibák esetén a szülővel és az érintett szakemberekkel
együttműködik (logopédus).
Az anyanyelvi nevelés szerves része a könyvek szeretetére, az olvasóvá válásra nevelés. Az
óvodában, illetve a csoportban megtalálható könyvek az irodalmi élménynyújtáson túl fejlesztik a
gyermekek esztétikai érzékét, és gyarapítják az anyanyelvi szókincsüket. A nyelvi képességek fejlesztése
terén leghatásosabb eszköznek a magyar népmesét, a verset, a bábozást és a dramatikus játékot tartjuk.
Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes
beszédet.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 A gyermek gazdag szókinccsel rendelkezik, érthetően fejezi ki magát.
 Gondolatait megfelelően tudja megfogalmazni.
 Nyelvhelyességi szabályoknak megfelelően fűzi mondatait (szórend, ragok, jelek, képzők, stb.)
 Szívesen, önállóan mond mondókát, verset, mesét.
 Ismeri és használja az udvariassági szavakat, alkalmazza a kapcsolatteremtés elemi szabályait
(köszönés, kérés)
 A felnőtt minta alapján képes saját szavaival rövid imát megfogalmazni.
 Bátran, szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel.
 Az iskola megkezdésére eljut a nyelvi kommunikációs képességeik azon szintjére, amelyek lehetővé
teszik kapcsolatok létesítését és fenntartását, a verbális együttműködést a társakkal és a felnőttekkel.
 Könyvek iránt rendszeresen, aktívan érdeklődik.

2.3 Az óvodai élet megszervezésének elvei
2.3.1 Személyi feltételek
Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Óvodapedagógusainkat a keresztény
értékrend jellemzi. Személyiségük kiegyensúlyozott, elfogadást, türelmet sugárzó. Az óvodában dolgozókat
az Isten- és emberszeretet jellemzi. Modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára, értékeket közvetítenek,
példaként állnak előttük kulturált viselkedésben.
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Óvodai csoportjainkban 2 diplomás óvodapedagógus és 1 dajka összehangolt munkája segíti a
harmonikus, nyugodt légkör kialakítását. A nevelés eredményessége érdekében különösen fontos a
csoportokban együtt dolgozók hatékony együttműködése. A csoportban dolgozó dajkák és óvónők
munkakapcsolata az általános célok és feladatok ismeretén és teljesítésén túl, az egymást elfogadó és tisztelő
viszonyuláson alapszik. Csakis az egységesen elfogadott szokás- és szabályrendszer, értékrend adhat
biztonságot a gyermeknek és a felnőttnek egyaránt. Egymás segítői, kiegészítői a nevelőmunka során.
A dajka úgy segíti az óvónők munkáját, hogy az irányításukat elfogadva közvetlenül bekapcsolódik a
csoportélet szokásainak kialakításába, a gyermekek gondozási feladataiban jelen van, és biztosítja az óvoda
rendjét és tisztaságát.
Az óvónők munkáját egy fő pedagógiai asszisztens segíti, aki pl. a játékirányításból,
adminisztrációkból, tevékenységek előkészítéséből veszi ki aktívan a részét.
A teljes alkalmazotti közösség munkáját az óvodavezető, az intézmény igazgatója és a fenntartó
(szakértő bevonásával) ellenőrizheti.

2.3.2 Tárgyi feltételek
Lehetőségeinkhez mérten óvodánk épületét és udvarát oly módon alakítottuk ki, hogy a környezeti és
esztétikai nevelés mellett szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítsa egészségük megőrzését,
tegye lehetővé mozgás-, illetve játékigényük kielégítését.
Óvodánkban 4 csoportszoba van, melyek kialakítása, berendezése esztétikus, derűt és nyugalmat
áraszt.
A bejárati ajtó biztonsági okokból kívülről kóddal, belülről – magasan elhelyezett – kapcsolóval
nyitható. A kerti kapun a gyermekek által nem elérhető helyen biztonsági retesz van.
Külön öltözőhelyiség nincs, a közlekedőfolyosókon vannak elhelyezve a gyermekek jellel ellátott
dobozai és fogasai, melyek biztosítják a ruhák elhelyezését. A kinti és váltócipőket a padok alatt tartjuk.
A négy csoportszobát esztétikusan, a gyermekek életkorának megfelelő bútorokkal rendezzük be. A
nagyobb méretű bútorokat a balesetek megelőzése érdekében a falhoz rögzítjük. Biztosítjuk az életkor
szerinti bútorméretet. Törekszünk a célszerű, természetes anyagokból készült, könnyen tisztán tartható
játékok, eszközök beszerzésére és használatára. A játszógalériák növelik a játszóterületet, és
mozgásfejlesztésre is alkalmasak. Ez alatt kap helyet a babaszoba és konyha. A csoportszobák
berendezésénél figyelembe vesszük, hogy az egyes tevékenységekhez szükséges hely biztosítva legyen,
legyenek kis kuckók, ahová a gyermekek külön is el tudnak vonulni.
Az óvodai csoportok felszerelése, díszítése igazodik a keresztény szellemiséghez.
Minden csoportnak van saját vizesblokkja. A szerelvények száma és magassága a gyermek
önállóságának kialakításához megfelelően van elhelyezve. Az intimitás tiszteletben tartása érdekében a WCk fallal el vannak különítve, a mosdó többi részétől függöny választja el azokat. A vizesblokkban vannak
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elhelyezve a jellel ellátott törölközők és a fogápolási eszközök. Fertőtlenítésükről a dajkák rendszeresen
gondoskodnak.
Az egész épületben lehetőség szerint gondoskodunk a természetes megvilágításról, az erős napsütés
ellen függönyökkel védekezünk. A levegő cseréjét rendszeres szellőztetéssel biztosítjuk.
A szabadban való mozgáshoz, játékhoz körülkerített, füvesített udvar biztosított, melyben különböző
mozgásfejlesztő játékok állnak a gyermekek rendelkezésére (hinta, mászóka, őrtorony csúszdával,
homokozó, babaház…). Az udvaron különböző talajfelületek vannak: füves terület, gyöngykavics,
gumilapos felületek, homokozók.
A

gyermekek

mozgásigényének

kielégítésére

az

iskola

tornaszobája

és

sportpályája

rendelkezésünkre áll az iskolával egyeztetett időpontokban.
A logopédiai fejlesztőszoba berendezése és felszerelése egyéni- és mikro csoportos foglalkozásra
alkalmas.
Az óvoda felszerelését fokozatosan bővítjük. Ebbe pályázati és szülői segítséget is bevonunk.

2.3.3 Az óvodai élet megszervezése
A dolgozók munkarendjét a vezető készíti el.
A házirend tartalmazza a szülők jogait és kötelességeit az óvodai életrenddel-munkarenddel
kapcsolatban. Óvodánk 7.00 – 17.00 óra között tart nyitva. A teljes nyitva tartás alatt óvodapedagógus vezeti
a tevékenységeket, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. A nevelés céltudatos
megtervezésével alakítjuk ki a gyermek óvodai életrendjét, időbeosztását.
Az óvodai nevelés megszervezésének elvei:
 a szabad játék biztosítása
 a gyerekek életkori sajátosságainak, egyéni igényeinek, szükségleteinek figyelembe vétele
 folyamatosság, rugalmasság
 rendszeresség, állandóság
Óvodai csoportjaink szervezésekor több tényezőt veszünk figyelembe:
● Az egy korosztályból jelentkezettek létszáma
● Tanköteles korú, de óvodában maradtak aránya
● A nemek egészséges aránya
● A csoportok létszámát igyekszünk a működési engedélyben meghatározott maximális létszám
szerint alakítani (max. 24 fő).
A fent említett szempontok alapján részben heterogén és homogén csoportok alakulhatnak ki óvodánkban.
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2.3.3.1 Hetirend, napirend
A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez fontos a megfelelő számú és megfelelő
időtartamú tevékenységformák megtervezése, megszervezése. A rendszeresség érzelmi biztonságot nyújt a
gyermeknek. Az óvodai élet szabályozott keretek között folyik, figyelembe véve az óvoda működését, az
egyes csoportok napirendjét, a gyerekek egyéni igényeit. A tervezésnél az éves munkatervből kiindulva a
csoportos óvónők készítik el a saját csoportjukra lebontott havi, heti, napirendjüket.
Fontos a folyamatosság, és a rugalmasság, a belső arányok kialakítása, ezért mind a négy csoport
tervezésének igazodni kell egymáshoz. Az óvodai élet tervezését az óvónők a kötelező és nem kötelező
dokumentumokban,

feljegyzésekben

rögzítik.

Nevelési programunk hatékonyságát az óvodapedagógus felkészültsége, helyzetfelismerése, egyénisége
határozza meg.
Pedagógiai hitvallásunk lényege, hogy nevelőmunkánk középpontjában a gyermekek állnak. Átfogó
szervezeti keretnek a játékot tartjuk. Ezen belül integráljuk a foglalkozástárgyakat, tevékenységeket és
differenciáltan fejlesztjük gyermekeinket.

2.3.3.1.1 Hetirend
A heti rend nem napokhoz kötött tevékenységeket jelent, hanem az óvodapedagógus által választott
egy-egy téma köré tervezett ismeretek, tapasztalatok, élmények feldolgozását segítő komplex
tevékenységeket, biztosítva a gyermekek számára az állandóságot és változatosságot.
Példa a Hetirend megtervezéséhez
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Csendes percek Csendes percek Csendes percek Csendes percek Csendes percek
- hitre nevelés

- hitre nevelés

- hitre nevelés

- hitre nevelés

- hitre nevelés

Verselés,

Ének,

zene, Mozgás

mesélés

énekes

játék,

Mindennapos

gyermektánc

világ

mozgásos játék

Mindennapos

megismerése

munka

mozgásos játék

Mindennapos

Mindennapos

mozgásos játék

mozgásos játék

Külső teremtett Rajzolás, festés,
tevékeny mintázás,

kézi

2.3.3.1.2 Napirend
A napirend rugalmas és stabil keretet ad a gyermekek kiegyensúlyozott életritmusának.
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A tervezésnél figyelembe kell venni az óvoda nyitva tartását, a csoportban lévő óvónők
munkabeosztását, az épületi adottságokat, a csoportokat. A napirendek kialakításánál fontos az
összehangoltság, a folyamatosság, és a rugalmasság. A tevékenységek közötti várakozási időt a minimumra
csökkentve biztosítjuk a gyerekek folyamatos életvezetését. Az óvónők a szorgalmi időre, és a nyári
időszakra külön napirendet készítenek.
Javaslat az óvodai csoportok napirendjére:
07:00-08:15 Gyermekek érkezése, közben szabad játéktevékenységek
08:15-09:00 Mindennapos mozgásos játék, vagy tervszerűen szervezett mozgás
Tisztálkodás, étkezési ima, folyamatos reggeli
09:00-10:00 Csendes percek-hitre nevelés, majd tevékenységbe ágyazott,
a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése,
tevékenységekben megvalósuló tanulás:
- szabad játék
- verselés, mesélés
- ének, zene, énekes játék, gyermektánc
- rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
- a külső /teremtett/ világ tevékeny megismerése
matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése
- részképességek fejlesztése egyéni formában
10:00-10:20 Gyümölcs, zöldségevés
10:20-11:45 Öltözködés, szabad játék, ismerkedés a teremtett világgal, az egészséges életmódot erősítő
egyéb tevékenységek a szabad levegőn.
11:45-12:45 Öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti készületek
Étkezési ima, ebéd, testápolás, pihenés előkészítése
12:45-14:45 Pihenés nyugodt feltételeinek megteremtése
Pihenés egyéni szükségleteknek megfelelően
14:45-15:30 Ébredés, tisztálkodás, étkezési ima, uzsonna
15:30-17:00 Szabad játék a teremben /jó idő esetén a szabadban/ a szülők érkezéséig.
Közben választható külön tevékenységek /pl.: néptánc, labdás torna, stb./

2.3.4 Az óvoda kapcsolatai

A nevelés a család elsődleges joga és kötelessége, amelyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. „A
szülő köteles és jogosult arra, hogy kiskorú gyermekét családban gondozza, felelősen nevelje, és a gyermeke
testi, szellemi, lelki és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket, valamint az oktatásához és az
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egészségügyi ellátásához való hozzájutását biztosítsa.”2A családdal való együttműködés célja az
együttnevelés, a közös gondolkozás kialakítása, közös tevékenységek szervezése a gyermekek érdekében,
folyamatos kapcsolattartás. Fontos szerepe van a szülői közösségnek, mely összefogja egy-egy csoport
életét, kapcsolatot tart az óvoda vezetésével. Ötleteivel, véleményével segíti az óvoda működését,
feltételeinek javítását.

2.3.4.1 A szülőkkel való kapcsolattartás formái
 Napi kapcsolattartás, beszélgetések: tájékoztatjuk a szülőt az óvodában történt, gyermekével
kapcsolatos eseményekről.
 Beszoktatás: a gyermek egyéni adottságától függően lehetőséget biztosítunk a folyamatos
beszoktatásra.
 Szülői értekezletek: évente 3-4 alkalommal. Témái: a keresztény értékeket valló óvodánk pedagógiai
programjának bemutatása, csoportjainkat érintő kérdések, a szülők kérései, az új óvodások és az
iskolába menő gyermekek szüleinek tájékoztatása.
 Fogadóóra: szülői vagy óvónői kérésre a gyermek fejlődését érintő (viselkedés, tanulási képességek,
problémák) kérdések megbeszélésére előzetes egyeztetés alapján fogadóóra lehetőséget biztosítunk.
 Szülői fórum: nevelési kérdésekről, egészségügyi problémákról felkért előadókkal, kötetlen
beszélgetéssel. (Az Iskolaközponttal együttműködve)
 Lelki beszélgetések, lelki napok, családos lelkigyakorlat: a keresztény nevelésről, a családok
keresztény életéről, szokásairól. (Az Iskolaközponttal együttműködve)
 Családlátogatások: a szülők meghívására a gyermek jobb megismerése céljából, vagy ha a gyermek
viselkedésében hirtelen változás áll be.
 Keresztény és évközi ünnepek: a szülői szervezet és a vállalkozó szülők részt vesznek az események
szervezésében, segítséget nyújtanak a lebonyolításban.
 Közös programok (szüret, piknik, anyák napi készülődés, szülői est, stb.)
Az óvodapedagógus feladatai:
 kezdeményezi a partneri kapcsolat kiépítését, azt fenntartja
 segít a nevelési kérdések megoldásában tanácsaival, szakirodalom, szakemberek ajánlásával
 az óvodai életről a gyermek egyéni fejlődéséről, iskolaérettségéről tájékoztatja a szülőt.

2

2011. évi CCXI. tv. 3.9. § (2)
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2.3.4.2 Az óvoda és az iskola kapcsolata
Célunk, hogy a gyermek optimális fejlődése érdekében megismerjük és összehangoljuk nevelési
elveinket. Elsősorban az Iskolaközponttal tartunk fenn szoros kapcsolatot, lévén hogy egy intézmény
vagyunk. Emellett nyitottak vagyunk más iskolák felé is. Segítjük a szülőket az iskolaválasztásban,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, érdeklődését, fejlettségét.
A kapcsolattartás formái:


tapasztalatcsere (folyamatos kapcsolatban vagyunk az alsós tanítókkal, napközisekkel, testnevelő tanárokkal)



szülői értekezlet (február környékén tartja az iskolavezetés az iskolába készülők szüleinek)



egymás rendezvényein való részvétel (közös rendezvényeink az alsósokkal: Márton-nap, bábelőadások,
koncertek, táncház, Mária-ima, stb.)



gyermekek látogatása az iskolában (január-februárban óralátogatás az 1. osztályokban az iskolába készülő
gyermekekkel)



az iskolai közösségi szolgálat keretében az Iskolaközpont gimnazistái közösségi munkát végeznek
óvodánkban



alkalomszerűen részt veszünk az iskolások projektjeiben



nyílt nap

2.3.4.3 Az óvoda és egyéb intézmények kapcsolata
Célunk a minőségi, hatékony kapcsolattartás, mely a gyermekek érdekeit szolgálja. Ennek érdekében
folyamatosan konzultálunk és együttműködünk a különböző szakemberekkel, szakszolgálatokkal, egyéb
intézményekkel.


Gyermekjóléti Szolgálat: a kapcsolattartás az Iskolaközpont gyermekvédelmi felelősének feladata. A gyermek
veszélyeztetettsége esetén az óvodapedagógus a gyermekvédelmi felelőssel együttműködve veszi fel a
kapcsolatot.



Gyermekorvos, védőnő: az óvodavezető kérésére elvégzik a tisztasági szűrővizsgálatot, illetve egyéb
szűrővizsgálatokat végeznek.



Nevelési Tanácsadó: az óvoda, vagy a szülő kérésére elvégzi a szükséges vizsgálatokat (iskolaérettség, BTM,
stb.), a szülő kérésére biztosítja a gyermek egyéni fejlesztését. Az ehhez szükséges pedagógiai véleményt az
óvodapedagógusok készítik el.



Gyógytornász: az Iskolaközpont egy gyógypedagógus – testnevelő tanára biztosítja heti rendszerességgel a
fejlesztést.



Pszichológus: Iskolaközpontunk pszichológust alkalmaz, aki szükség esetén óvodai problémákkal is
foglalkozik.
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Logopédus: a fejlesztési feladatokat intézményünkben 3 fő logopédus látja el, közülük kettő a kerületi
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa, egy főt pedig az Iskolaközpont alkalmaz. Feladatuk a beszédfejlesztés
azoknál a gyermekeknél, akiknek a tiszta hangejtés, a beszédértés nehézséget okoz. A gyerekek egyéni
fejlődéséről rendszeresen konzultálunk.



Szent Lipót Plébánia: jó kapcsolatot ápolunk a közeli plébániával, ahol a Veni Sancte és Te Deum
szentmisékre is sor kerül. Sok hozzánk járó család a plébánia aktív tagja.

2.4 Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai
A gyermekek a tevékenységeik során szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények alapján tanulnak, s
általa fejlődnek. Az eddig megfogalmazott elvek megvalósítására építettük fel komplex módon az óvodai
tevékenységeket.
Ez

a

rendszer

egységbe

foglalja,

integrálja

a

személyiség

fejlődésében

meghatározó

tevékenységformákat, a játékot, a tanulást és a munka jellegű tevékenységeket.
A nevelési célok és feladatok az egész óvodára nézve azonosak. A hívő nevelési szemlélet
középpontjában a szeretet áll. A katolikus nevelésben fontos tényező az érzelmi biztonság, derűs, oldott
légkör, a jó közérzet, a nyugalom, az érzelmi kiegyensúlyozottság. Ebben az érzelmi biztonságot nyújtó
légkörben fontosnak tartjuk a segítést annak érdekében, hogy az ide járó gyermekek képesek legyenek majd
Krisztussal hívő kapcsolat kialakítására. A tevékenységeket játékba ágyazva, a gyermekek életkori
sajátosságait figyelembe véve, élményszerűen és cselekedtetve, komplex módon szervezzük.

2.4.1 Hitre nevelés
Óvodánkban kétféle gyermekre alapozzuk a hitre nevelést, azokra, akik keresztény családokból érkeznek és
azokra, akik elsőként az óvodánkban dolgozó felnőtteken keresztül tapasztalják meg Isten szeretetét. Az
óvodában dolgozók keresztény szellemiségűek lévén hivatásuknak érzik, hogy tetteik és szavaik által az
általános, távolinak tűnő Istenkép helyett egy gyermekszerető jó barátot fedezzenek fel a gyerekek nem csak
a kiemelt csendes percek folyamán, hanem a mindennapi tevékenységeken keresztül is. Mindannyian
fontosnak tartjuk, hogy példamutatásunkkal formáljuk a gyermeki gondolkodást, mert ha mi szeretjük Istent,
mert szeretetreméltó, és Jézus nevét szeretettel mondjuk ki, ha bízunk Isten gondviselésében még nehéz
időkben is, és nem okoljuk Őt a minket körülvevő rossz dolgokért, a gyermekeknek esélye lesz látni, hogy a
hit valóban segítséget ad az élet folyamán. Látniuk és tapasztalniuk kell, hogy a hit a hétköznapok
eseményeit érinti, értelmezi, sőt rendezi azokat.
Az Atya lelki szellemi és testi értékeket helyezett el a gyermekekben, melyeket a neveléssel kell felszínre
hozniuk azoknak, akik a nevelésükért felelősek. Senki sem formálhatja a saját képére és hasonlatosságára
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őket, hanem abban kell segítenünk, hogy majdan felfedezzék saját életükben Isten szándékát. Fontos
feladatunknak tartjuk, hogy a családdal szorosan együttműködve terelgessük a gyermeket e folyamatban,
hogy szüleikkel együtt hálát tudjunk adni Isten belénk vetett bizalmáért, hogy gyermekét a nevelésünkre
bízta! Kérjük a Szentlélek segítségét, hisz Ő jobban ismeri és szereti gyermekeit, mint mi magunk, hogy
vezessen minket, és művelje bennünk is az életszentséget!
Óvodánk missziós feladatai közé tartozik, hogy az Istent kereső családok élhető mintát kaphassanak a mai
világban. Valljuk, hogy a közös imádság, a közös munka és a közös szórakozás megtartó erejű, ezért minél
több lehetőséget teremtünk a családoknak, hogy megtapasztalják a közösséghez tartozás élményét.
Célunk:

 A hit ébresztése a gyermekekben, ismerkedés a teremtő és szerető Atyával, egyszülött fiával,
Jézussal és mennyei édesanyánkkal, Máriával
 A családi keresztény nevelés támogatása vagy a családok elindítása a keresztény életre
 Isten teremtett világára való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése
 A gyermekek vallási környezetismeretének megalapozása (egyházi ünnepek- misék, liturgiák,
jelképek és szimbólumok, főbb imádságok, Mária és a szentek tisztelete, intézményünk lelki
vezetőjével és a megszentelt életűekkel való kapcsolattartás)
 Tanulják meg a jó és rossz, a helyes és helytelen közötti különbségtételt
 Belső késztetéssé alakuljon hívő mivoltuk megnyilvánulása viselkedésükben, társaikkal való
kapcsolataikban (felebaráti szeretet, segítőkészség, megbocsájtás…)

2.4.2 Csendes percek
A mindennapi életünk szerves része, mely során megteremtjük a csendes, nyugodt légkört,
felkészítjük lelkünket az Istennel való találkozásra, arra törekszünk, hogy ez gyermekeinknek is váljon
igényévé. Ezeken az alkalmakon keresztül megtanulják főbb imádságainkat (Miatyánk, Üdvözlégy…),
énekeinket, megismerkednek néhány bibliai történettel, szentjeink életével, és játékos módon dolgozzuk fel
ezeket, hogy gyermekeink minél közelebb kerüljenek azok mondani valójához, üzenetéhez. Az óvodai évek
során lassanként rávezetjük őket arra, hogy saját szavaikkal is bármikor, őszintén fordulhatnak Mennyei
Atyánkhoz, mint a legjobb barátjukhoz.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


Ismerje az egyházi év főbb ünnepeit (karácsony, húsvét, pünkösd), Jézus életének jelentősebb állomásait,
csodáit, néhány bibliai történetet
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Ismerje legfőbb imáinkat (Miatyánk, Üdvözlégy…), legyen képes saját szavaival is imádkozni, váljon
természetessé számára az étkezés előtti és utáni ima a reggeli és esti imádság



Ismerje meg és magatartásában is érvényesítse a keresztény értékeket (szeretet, megbocsátás,
segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, türelem…)

2.4.3 Játék
„A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze.”3
A játék a gyermek alaptevékenysége, spontán és önkéntes. A gyermeki személyiségfejlődés
egészének tükre, a tapasztalás és ismeretszerzés fő forrása, az érzelmek kiélésének színtere, a pszichikumot,
a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó, semmi mással nem helyettesíthető tevékenységi forma.
A szabad játék által elemi jártasságok, készségek, képességek alakulnak ki, fejlődik egymás
megismerése, megértése, a másik tevékenységének tiszteletben tartása, a másság elfogadása. A közös játék a
közösségi élet alakulásának alapja.
A játék fejlődését nagymértékben befolyásolják az élmények, benyomások, tapasztalatok, melyeket a
gyermekek a családban és az óvodában szereznek meg. Az élményszerzés lehet spontán és az óvónő által
tudatosan irányított, melyre az óvónőnek nagy figyelmet kell fordítania.
Célunk, hogy a szabad játék során fejlődjön a gyermek személyisége: érzelemvilága, szocializációja,
mozgása, értelmi képességei, kommunikációja. A sokszínű játék biztosításával segítjük a gyerekek érzelmi,
értelmi, mozgásos, kommunikációs fejlődését, ezért támogatni kell a gyermekek egyéni vágyainak,
ötleteinek, fantáziájának, kreativitásának kibontakozását, a szabad játék túlsúlyának érvényesülését.
A játék fajtái:
Gyakorlójáték: A kiscsoportosokra jellemző játékfajta. Gyakorlójátéknak tekintjük az olyan játékot, amely
során a gyermek tárggyal vagy tárgy nélkül műveleteket ismétel, funkciókat gyakorol saját örömére, s így
tapasztalatokat szerez tárgyi környezetével kapcsolatban.
A gyakorlójáték során a gyermek ismerkedik a játékok tulajdonságaival, megfigyeléseket végez a
tárgyra vonatkozóan, mondatokat és mozdulatokat gyakorol be, fejleszti ügyességét, koordinálja mozgását.
A gyakorlójáték eredményeképp a gyakorolt funkciók működőképesek lesznek és ez által fejlődnek.
A gyermekek egymás melletti játéka során ez a játékforma lehetőséget teremt a társak szándékának
megismerésére, a velük való kapcsolatfelvételre, az együttes játék igényének a kifejezésére.
A gyakorlójáték fejlődésével szoros összhangban bontakozik ki a gyermek személyiségét döntően
befolyásoló érzelmi élete.
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A gyakorlójáték szimbolikus játékba való átmenetének feltétele a tárgy képzetének kialakulása. A
gyakorlójátéktól a szerepjátékig való fejlődést különösen azoknál a gyerekeknél segítjük, akik tartósan a
gyakorlójáték szintjén maradnak.
Szimbolikus játék: A szimbolikus játék az a játék, amelyben a gyermek fiktív, vagy valóságos élményeit
sajátos játékkörülmények között, „mintha” helyzetben megeleveníti. Meghatározó alappillérei a fantázia, a
mintha-helyzet, az utánzás és a szerep.
Felosztása:


szerepfelvétel nélküli utánzó játékok – mások tevékenységének pontos leutánzása, amelyben még nem
jelenik meg a szerep.



fantázia szimbolikus játékok – a szerep arányaiban már sokkal jobban érvényesül, de az egész játék a
gyermeki fantáziára épül, kipótolja a valóságos életről szerzett ismeretek, tapasztalatok hiányosságait. A
képzelet akkor jelenik meg először a játékban, amikor a gyermek valamilyen tárgyat más tárggyal helyettesít,
későbbiekben a tárgyak kiiktatódnak, majd a valóságos tárgyak eredeti funkciójukból és eseményekből
kiragadva új kombinációkba kerülnek.



szerepes szimbolikus játék – tematikus szerepjáték, bábozás, dramatizálás.

Szerepjáték: Az óvodáskorú gyermek legjellemzőbb játékfajtája. A szerep dominanciáját érvényesítő játék a
szimbolikus játéknak az a csoportja, amelyben a szerepbeleélés adja meg a játék egész hangulatának örömét.
Szerepjáték során a gyermekek a felnőttek szerepét, tevékenységét, és a felnőttek közötti sajátos
viszonylatokat

alkotják

újra,

kifejezik

gondolataikat,

érzelmeiket,

élményeiket,

tapasztalataikat,

ismereteiket, elképzeléseiket.
A szerepjáték feltételezi a gyermek önállóságát, kezdeményező-készségét. A vállalt szerepeken
keresztül a gyermekek megjelenítik a számukra lényeges mozzanatokat a valóságból, miközben sokoldalúan
megnyilvánulnak az egymás közötti társas kapcsolatok. A létrejövő tartalmas játékban a gyermekek
alkalmazkodnak

társaikhoz,

beszélgetnek

a

szerepvállalás

során,

ezáltal

fejlődik

képzeletük,

beszédkészségük, együttes cselekvőképességük.
Nevelési szempontból a legszabadabb lehetőségeket nyújtó játékfajta, megismerhetjük általa a gyermek
egyéniségét, alakíthatjuk a társakhoz való viszonyát.
Bábozás és dramatizálás: E tevékenységek során a gyermekek közvetlenül szabadon jelenítik meg irodalmi
élményeiket. A gyermekeket rendszeresen ismétlődő meseélményekhez juttatjuk, modellt adunk egy-egy
mesehős megformálásához. A gyermekekkel közösen készített kellékeket, eszközöket használunk, fokozva a
beleélő képességet, önkifejezést.
A bábozási kedv erősítését egy-egy kedvenc bábbal is segíthetjük, általuk újraélik a meseélményeket,
úgy, hogy a saját elképzeléseiket, vágyaikat helyezik előtérbe.
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Konstruáló játék: A konstruáló játék az alkotó játéknak az a tipikus formája, amelyben a gyermek a
környezet tárgyainak, eszközeinek kombinatív felhasználásával, esetleg megmunkálásával tárgyszerű
alkotásokat hoz létre játékához, vagy az alkotás öröméért.
Ezen tevékenységek hozzásegítik a gyermekeket önmaguk megismeréséhez, s ezáltal az egyre jobban
mélyülő alkotáshoz. A gyermek által készített eszköz fő eleme vagy kiegészítője lehet építőjátékának,
szerepjátékának, dramatikus játékának, bábozásának.
Szabályjáték: Lényege a bennük érvényesülő szabály jellege (tartalom, bonyolultság). A szabályjáték
alkalmas a szabálytudat elmélyítésére, az akadályok legyőzésére, az akarat, a kitartás, az önuralom
elősegítésére (a kudarc elviselésére, a győzelem szimpatikus átélésére). A szabályjáték hozzájárul a
gyermekek közötti kapcsolatok erősítéséhez, a kölcsönös tisztelet megalapozásához a sportszerű
magatartásformák (pl. gratuláció) gyakorlásához.
Felosztása:


mozgásos szabályjátékok (testnevelési játékok, dalos és mondókás népi játékok, fogócskák, bújócskák,
labdajátékok, mozgásos versenyjátékok)



értelmi

képességeket

fejlesztő

szabályjátékok

(társasjátékok,

képes

kirakó,

dominó,

kártya-,

memóriajátékok)

A mozgásos szabályjátékok változatosságukkal biztosítják a mozgásszervek sokoldalú fejlődését, az
egészséges testi fejlődést.
Az értelemfejlesztő szabályjátékok az értelmi funkciók fejlődésére hatnak. Hozzájárulnak a
figyelemösszpontosítás, a figyelemmegosztás, a megfigyelőképesség alakulásához. Segítik az ismeretek
felidézését, a gyors reagálási képességet.

A játék feltételei:
A szabad játékhoz szükséges időt egész nap biztosítjuk a napirend keretein belül. A gyermek az
óvodába érkezéstől hazamenetelig saját, döntése alapján választhat a játéktevékenységek közül.
A játékhelyeket úgy alakítjuk ki, hogy jól elkülönítettek, variálhatók legyenek, hogy a gyermek
elképzelése szerint alakíthassa a teret, használhassa a csoportszoba eszközeit. Lehetőséget biztosítunk
rajzolásra, mintázásra, barkácsolásra, mozgásra, bábozásra, dramatizálásra, éneklésre is.
A szabad játék lehetőségét, feltételeit a szabad levegőn is biztosítjuk. Több féle szerepjátékra van a
szabadban is lehetőség: mozgásos, ügyességi, sportjátékok, stb. Élünk az iskola sportpályája és a közeli
játszóterek által nyújtott lehetőségekkel is.
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A gyermeki ötlet, elképzelés megvalósításához nélkülözhetetlen a megfelelő játékeszköz. Ezek
használata rávilágít a gyermeki gondolkodásra, képzelőerőre és valóságismeretre. Az eszközök között
megtalálhatók a készen vásárolható, az óvónő és a gyermekek által készített s gyűjtött eszközök is. A
játékszerek szolgálják a gyermek manipulációs képességének, értelmi és érzelmi képességének fejlődését.
Az óvodapedagógus feladatai:


megteremti a szabad játék feltételeit (légkör, hely, idő, eszköz)



tudatos jelenlétével indirekt módon irányít, utánozható mintát ad



türelmes magatartásából a gyermek érezze a felnőtt jelenlétét, védő szeretetét, tudatosuljon benne, hogy
van, akihez bizalommal fordulhat



biztosítja a gyermekek számára a szabad döntés lehetőségét, a játékfajták, játszótársak, a játékhoz szükséges
eszközök kiválasztásában



ötletek, helyzetek, lehetőségek kihasználása a sokszínű játék kialakításához



teret enged a gyerekek játékának folyamatos gazdagítására, hogy akár több napon keresztül is folytathassák
megkezdett játékukat



az egyéni élményeken túl közös élményszerzési lehetőségek biztosítása a teremben, az udvaron, a
kirándulások helyszínein



konfliktushelyzetekben az egyén bevonása a megoldásba



a nehezen beilleszkedő gyermekek esetében segítségadás társas kapcsolatok kialakítására



baráti kapcsolatok létrejöttének, erősítésének támogatása

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 Örömmel, önfeledten játszik, képes élményeinek eljátszására.
 Képes egyéni ötlet vagy élmény alapján építeni, konstruálni.
 A szabad játéktevékenység tükrözi a gyermek fejlettségét, és az ismeretei bővülésével változzon a
játék minősége is.
 Kialakul a tanulás, a tudás szeretete, sikert, örömet hozó fejlesztő játékszerek alkalmazásával.
 Kialakul benne az együttjátszás igénye, kitartóan képes játszani, társaival együttműködve, betartja a
társas viselkedés elemi szabályait. Elfogadja társai javaslatait, ötleteit, a kudarcot elviseli, ezzel
kapcsolatos érzelmeit képes kezelni.
 Önálló, kezdeményező megnyilvánulásai vannak.
 Szabályjáték során betartja a szabályokat, másokat is figyelmeztet a szabályok betartására.
 Képes a veszteséget elviselni.
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2.4.4 Verselés, mesélés
Célunk, hogy a gyermekek szeressék a meséket, verseket, fejlődjön irodalmi ízlésük, legyenek
képesek az irodalmi önkifejezésre.
A mesék, versek, a bábozás, dramatikus játék az anyanyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb
eszközei. Érzelmeket, elvont fogalmakat közvetítenek, játékosságuk igazi örömforrás a gyermek számára.
Általuk gazdagodik szókincsük, megismerkednek régi népi kifejezésekkel, elsajátítják a megfelelő
artikulációt, a nyelvtanilag helyes beszédet, kezd kialakulni beszédfegyelmük. A bábozás, dramatikus játék
alkalmat teremt az önálló beszéd gyakorlására, az összefüggő mondatalkotásra, a párbeszédek kialakítására,
a passzív szókincs aktívvá tételére.
A gyermekirodalomnak rendkívül nagy szerepe van a beszédfejlesztésben. Leggyakoribb két műfaja:
a mese és a vers. A kisgyermek életében óriási szerepe van a meséknek. Olyan vonásokat, sajátosságokat
találunk bennük, amelyek az óvodáskorú gyermek lelki fejlődésének jellemzői. A mese a vágyak
teljesülésének a világa. Mindezek az említett gyermeki sajátosságok teszik lehetővé a mesék örömteli
befogadását, melynek nevelő, fejlesztő hatását maximálisan ki kell használnunk a gyermek érdekében. A
vers ritmusával, hangulatával, asszociációival hat rájuk. Keresztény nevelésünkben határozottabb szerepet
kap az erkölcsi nevelés, melynek egyik fontos eszköze a mese, vers.
Az irodalmi anyag kiválasztásnak szempontjai:


a felhasznált mesék, versek forrásai magyar népköltészet, klasszikusaink és mai költők, írók valamint más
népek gyermekeknek való alkotásai, amelyekből az őszinteség, jókedv sugárzik



bibliai történetek az óvodás korú gyermekek számára érthető formában



a versanyagot népi mondókák, közmondások, kiolvasók, rigmusok, ritmikus játékok, zenei hatású vidám
versek alkotják



a kisebbek meséi egyszerűek, cselekményük jól érthető, melyeken keresztül önmagukról és környezetükről
egyre gyarapodó ismereteket szereznek



a nagyobb gyermekek számára cselekményesebb népmeséket, állatmeséket, klasszikus tündérmeséket,
tréfás népmeséket és műmeséket választhatunk, melyek esztétikai és erkölcsi élményt nyújtanak

Az óvodapedagógus feladatai:


A gyermek mindennapjaiban legyen jelen a mesehallgatás, mondókázás, Istennel való személyes kapcsolat
kifejezéseként a közös imádság.



A nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal a biztonságos
önkifejezés megalapozása, a korosztályának megfelelő irodalmi élménynyújtás, az irodalmi érdeklődés
felkeltése.



A gyermeki önkifejezés fejlődésének segítése.
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Beszélgetéshez, meséléshez, verseléshez szoros érzelmi kapcsolat, meghitt légkör megteremtése, közösségi
élmény erősítése, személyiségfejlesztés.



Lehetőség biztosítása a gyermekek önálló szöveg és mese mondásához (pl.: mese kitalálása, meseírás
élményének megismertetése, hangsúlyos jó beszédtempójú olvasás előkészítése).



Életkornak és egyéni érdeklődésnek megfelelő irodalmi anyag összeállítása, irodalmi élmény nyújtása.



Könyv szeretetére nevelés.



Beszédhibák javítása, a beszédszervek megfelelő mozgásának fejlesztése logopédus bevonásával.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


Szívesen, örömmel hallgat mesét, verset.



Szívesen mond spontán módon is mondókákat, verseket, meséket, hozzájuk tartozó játékok
szövegeit és ismeri az azokhoz kapcsolódó mozgásokat. Szívesen bábozik, dramatizál ismert
meséket. Kitalál történetet, kreatívan improvizál.



Képes a folytatásos mese szálait felidézni, epizódjait összekötni.



Tudja a megismert szavak jelentését, megfelelően használja azokat.



Legyen képes a hallott mű tartalmának lényegét felfedezni és elmondani.



Jegyezze meg a mese legfontosabb elemeit (szereplők, események), nevezze meg azokat.



A természeti környezet szépségeinek megfogalmazásakor jelenjenek meg az ismert jelzős
szerkezetek versekből, mesékből.



Ismerje és szeresse meg a könyveket. Tudjon könyvben kép alapján tájékozódni, óvja a könyv
állapotát.

2.4.5 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A zenének óriási személyiségformáló ereje van. A dal, a zene megszépíti, megszínesíti a
hétköznapokat és lehetőséget ad az érzelmek kifejezésére. A zenei nevelés örömteli, ösztönös dalolás kell,
hogy legyen. Célunk, hogy gyermekeink örömmel, érzelmi gazdagsággal, lehetőleg tisztán énekeljenek, az
éneklésen, zenehallgatáson keresztül zenei élményekhez jussanak.
Kodály Zoltán útmutatása alapján célunk, hogy a gyerekek a zene iránt érdeklődőek, befogadására képesek
legyenek, fejlődjön zenei ízlésük, esztétikai fogékonyságuk, zenei anyanyelvük.
A megfelelő zenei élmény fejleszti a gyermekek alkotókedvét, esztétikai kíváncsiságát, megalapozza
a zenei anyanyelv kialakulását. A gyermekek számára alkalmas ölbeli játékok, mondókák, népi
gyermekdalok, énekes játékok, eltáncolt dallamok, a közös zenélés és a zenehallgatásra szánt dalok átszövik
a teljes nevelési folyamatot.
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Mivel az óvodában a gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, - ezt a zenei nevelésnél is
figyelembe kell venni. Fontos, hogy több mozgáshoz, játékhelyzethez kapcsolódó dalos játék és kevesebb
játék nélküli, évszakhoz, ünnepekhez kapcsolódó ének alkossa a zenei nevelés dalanyagát.
Az éneklés a hangulatteremtés eszköze. A közös éneklés és játék vidám hangulata ráébreszt az
együttlét örömére. A játékok során várniuk kell, míg sorra kerülnek, így kialakul az egymás iránti
toleranciájuk, fejlődik önfegyelmük. A gyermekek megfigyelik a környezet és a természet hangjait, a
csendet, az egymástól eltérő hangokat, zörejeket.
Az óvodai zenei nevelés fejleszti a gyermekek hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, elősegíti
mozgáskultúrájuk fejlődését, zenei önkifejező-készségüket. Elsősorban az érzelmekre hat, esztétikai élményt
jelent, fontos szerepe van a komplex személyiségfejlesztésben is.
A felhasznált dalanyag összeállítása:
A

játékdalokat,

zenehallgatásra

szánt

énekeket

szorosan

kapcsoljuk

az

évszakokhoz,

népszokásokhoz, néphagyományokhoz és a keresztény ünnepekhez. A felhasznált dalanyagot elsősorban
klasszikus zeneszerzők művei, a magyar néphagyomány gyermekdalai, mondókái, a magyar népzenei
sajátosságokat hordozó műdalok, kortárs művészeti alkotások, vallásos énekek képezik.
(Alapul vesszük Forrai Katalin: Ének az óvodában, illetve Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában c.
könyveit)
Az óvodapedagógus feladatai:


A zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása.



Ritmusérzék, tiszta éneklés, zenei hallás, zenei formaérzék, zenei relációk, kreatív zenei kedv, éneklési
készség fejlesztése, harmonikus szép mozgás alakítása.



Zenehallgatásra nevelés, zenei emlékezet fejlesztése.



Ismerkedés a hangszerekkel.



Egyházi zene megismertetése.



A szülőföld értékeinek átörökítése a népzene, a népi gyermekdalok, a népi játékok, táncok, és
hangszerek megismertetése által.



Dalanyag életkornak, csoport fejlettségének, egyéni képességeknek megfelelő, igényes kiválasztásával
az ünnepekhez kapcsolódó szokások, dalok, zenék megismertetése, a hagyományok ápolására való
törekvés.



Felhasználja a természet kincseit hangszerként.



Közösségi élmények nyújtása énekes játékokon, közös zenéléseken keresztül.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
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Szívesen hallgat zenét, örömmel énekel, játszik dalos játékokat, azokat élményként éli meg.



Korához, adottságához mérten tisztán énekel. Bátran, akár egyedül is.



Ismer néhány térforma-alakítási lehetőséget (sor, csigavonal).



Felelgetős dalt énekel társával, vagy a csoporttal.



Mozgása esztétikus, képes az egyenletes lüktetést érzékeltetni, ritmust követni.



Felismer dallammotívumok alapján hallott dalokat, néhány környezetbeli hangot (többféle zenei és
zörejhangot), hangszereket (ritmushangszereket, a furulya hangját, az óvónő által bemutatott
hangszereket), társai hangját.



Alkalmi dalokat, hangkészletének megfelelő egyházi énekeket ünnepkörökhöz kapcsolódva énekel.



Megkülönbözteti, a gyakorlatban alkalmazza a zenei relációkat (magas-mély, halk-hangos, gyors –
lassú)



Dallamhoz mozgást, játékot talál ki.



Figyelmesen hallgatja a bemutatott zenét.

2.4.6 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Az óvodai vizuális nevelés magában foglalja a látásnevelést, képalkotást, plasztikai munkákat, az
építést, a környezetalakítást, műalkotásokkal és a népművészeti elemekkel való találkozást. Mindezeket
sokoldalú

megfigyelésekre,

élményekre

alapozottan

bontakoztatjuk

ki,

ami

a

gyermeki

személyiségfejlesztést szolgálja összhangban és szoros kölcsönhatásban a többi nevelési területtel. A
személyiségfejlesztést elsősorban a gyermekek aktivitásából fakadó játékos tevékenységek útján kívánjuk
megvalósítani, a gyermeki élmények és tapasztalatok rendszerére építve.
Az alkotó tevékenység segíti az esztétikai érzékenység és igényesség, a szép iránti nyitottság
kialakulását.
Célunk, változatos technikákat alkalmazni tudó, vizuális önkifejezésre képes gyermekek nevelése,
esztétikai érzékenységük, a szép iránti nyitottságuk és fogékonyságuk fejlesztése.
A gyermek képzelete és emlékezete alapján rajzol, fest, mintáz, így ábrázolásában próbálgatja,
alakítja saját formanyelvét, önkifejezését. A forma, a méret és a tárgyak elhelyezkedésének felfogása
jelentősen fejleszti a tér észlelésének képességét. Az alkotó képzelet fejlődése átjárja az egész megismerő
tevékenységet.
A gyermekek alkotó kedvét nem szorítjuk szűk időkeretek közé. A hét minden napján alkalmat
adunk arra, hogy belső látásmódját, érzelmeit az ábrázolás eszközeivel kifejezhesse. Fontos, hogy minden
nap megismerhessék és megtapasztalhassák az általuk használt anyagok sokszínűségét, tulajdonságát,
variálhatóságát. Dolgozzanak természetes anyagokkal, ismerkedjenek meg az anyag tulajdonságaival,
formálhatóságával, különböző eljárásokkal, technikákkal. Az eszköztár egész nap a gyermekek
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rendelkezésére áll, hogy belső indíttatású élményeit ne csak a szervezett foglalkozásokon, hanem a nap
bármely időszakában az ábrázolás eszközeivel kifejezhesse. A gyerekek saját elgondolásaik szerint
választhatnak az eszközök, módszerek közül. Figyelembe véve a gyermekek fejlettségét, életkorát,
támogatjuk, illetve javaslatokkal segítjük a választásukat.
Az óvodapedagógus feladatai:
 Érdeklődés felkeltése a vizuális tevékenység iránt, érzelmek, gondolatok vizuális megjelenítésére
ösztönzés

és

az

ehhez

szükséges

tárgyi

feltételek

és

nyugodt

légkör biztosítása.
 Az esztétikai érzék, szép iránti fogékonyságuk alakítása az Isten teremtette világra, emberek
készítette alkotásokra való örömteli rácsodálkozással.
 Keresztény szimbólumok megismertetése, ezek kifejezése változatos technikák alkalmazásával.
 Alkotás örömének megtapasztalása.
 Finommotorika fejlesztése, a helyes ceruzafogás, az eszközök helyes kezelésének elsajátíttatása,
térbeli tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása.
 Különböző anyagok, változatos technikák megismertetése (rajzolás ceruzával, zsírkrétával, festés,
agyagozás, ragasztás, tépés, vágás, stb.).
 Igénye van a környezet formálásában, a csoportszoba rendjében és mértéktartó díszítésében.
 Megtapasztalja a gyermek, hogy saját keze munkájával örömet tud szerezni (pl.: társnak, szülőnek
stb.).
 Érdeklődik egymás munkái iránt, s tudjanak együtt örülni saját és társaik sikerének, hiszen a
kreativitás hajtóereje a szeretet, ami motiválja a gyermeket.
A fejlődés eredménye óvodáskor végére:
 Képes rácsodálkozni Isten teremtő szépségére, esztétikus látványára, képes esztétikai véleményt
mondani.
 Szereti maga körül a harmóniát, a szépet, szívesen díszíti a környezetét. Alkotás közben ügyel
környezete és saját maga, munkája tisztaságára.
 Sokféle ábrázolási technikát ismer, azokat önállóan alkalmazza.
 Emberábrázolásában megjelennek a részformák, esetleg egyszerű mozgások.
 Különböző anyagok tulajdonságairól, alakíthatóságáról széleskörű tapasztalatai, ismeretei vannak,
bátran és szívesen használja azokat.
 Megfelelő a finommotorikus képessége, nem görcsös, biztos a vonalvezetése.
összerendezett, helyesen fogja és használja a ceruzát, ecsetet, ollót.
61

Szem-kéz mozgása

A helyi tantervek irányelvei - 2013
 Tárgyakat díszít saját elképzelései alapján.
 Ismeri a síkbeli irányokat, megnevezi a színeket, azok árnyalatait.
 Tiszteletben tartja mások véleményét, fogadja el mások alkotását, lássa meg benne a szépet.

2.4.7 A külső világ tevékeny megismerése
A gyermekek nevelésében - mint minden más területen - a külső teremtett világ tevékeny
megismertetése, megszerettetése szorosan összekapcsolódik a vallásos neveléssel. Külső világunk tevékeny
megismerésének legfontosabb tényezője, hogy a gyermek tudja, hogy mindezt a szépséget, az életet Istennek
köszönhetjük.
A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Általa a
gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti és társadalmi környezetből olyan
tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz
nélkülözhetetlenek. A környezettel való ismerkedés tartalmában és feladataiban szoros kapcsolatban áll más
nevelési területekkel. Figyelembe kell vennünk a gyermekek természeti és társadalmi környezetére
vonatkozó meglévő tapasztalatait, és azt is, hogy ez családonként változó.
Célunk, hogy alakuljon ki a gyermekekben pozitív érzelmi viszony a természethez, az emberi
alkotásokhoz, értékrendjükben jelenjen meg a természetvédelem, az értékmegőrzés.
Keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel a gyermekek természeti és társadalmi környezetének
megismerését színesebbé, sokoldalúbbá tudjuk tenni. Fontos számunkra, hogy segítségünkkel tanulják meg
szépnek látni a teremtett világot, szeressék meg és vigyázzanak rá.
Lehetővé tesszük, hogy a természet felfedezése közvetlen érzékelés, észlelés útján történjen. Kiemelt
szerepet kap a tapintás, látás, hallás, szaglás, ízlelés képességének fejlesztése szenzitív játékokkal. Arra
neveljük gyermekeinket, hogy szeressék és óvják a körülöttük lévő növény- és állatvilágot. Megteremtjük a
feltételét annak, hogy kövessék a természet ciklikus változásait, megláttatjuk az ember és a természet
kapcsolatát, egymásra utaltságát. Erősítjük és támogatjuk a bennük lévő érdeklődést, hogy ne váljanak
közömbössé környezetük problémáival szemben. A természetvédelem fontosságát hangsúlyozó jeles
napokat megünnepeljük (Állatok világnapja, Víz világnapja, Madarak és fák napja).
Megismertetjük gyermekeinket a nemzeti jelképekkel, népszokásokkal (zászló, kokárda, Himnusz,
népi motívumok, ruházkodás, népzene, stb.). Ünnepeinken a néphagyományokból vett énekekkel, versekkel,
játékokkal, képzőművészeti alkotásokkal érzelmileg komplex élményt nyújtunk. Amennyiben migráns
gyermek jár óvodánkba, segítjük őt saját hagyományai ápolásában, társaiban kialakítjuk a más kultúrák
különbözőségei iránti elfogadást, kíváncsiságot, tiszteletet. A napi élet, a tapasztalatok, az aktív
tevékenységek, a szabad játék során számtalan lehetőség nyílik a matematikai ismeretek gazdagítására is. A
környezet megismerése során a gyermekek tapasztalatokat szereznek a tárgyak külső jegyeiről,
azonosságairól, különbségeiről. A cselekvés által analizálnak, szintetizálnak, összehasonlítanak, válogatnak,
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elvesznek és hozzátesznek. Megismerkednek a kisebb-nagyobb, több-kevesebb fogalmával. Összemérik az
eszközöket, tárgyakat nagyságuk, kiterjedésük alapján, űrtartalmuk szerint. Tapasztalataik során felismerik a
mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, alakul ítélőképességük, fejlődik tér, sík, és mennyiségi
szemléletük. Számlálnak, sorozatokat készítenek.

2.4.8 Tartalmi témakörök


A család: a család tagjai, munkájuk, lakásuk, életkörülményeik;



Testünk: testrészek, érzékszerveink, azok védelme, ápolása;



Növények, állatok: jellemzőik, lakóhelyük, kicsinyeik, gondozásuk, védelmük;



Épített környezetünk: lakóhely és óvoda környéke;



Közlekedés: eszközei, a helyes közlekedés szabályai;



Évszakok: jellemzői, változásai, a környezet védelme, megóvása;



Napszakok: az év hónapjai, napjai, napszakok váltakozásai;



Nemzetünk és néphagyományaink



Környezet

formai,

mennyiségi,

téri

viszonyai,

matematikai

tartalmú

tapasztalatok

szerzése,

tevékenységekben való alkalmazása.


Formák, színek, méretek



Környezetvédelem



Foglalkozások



Ünnepek

Az óvodapedagógus feladatai:


A természet értékeit szerető, védő emberi értékek alakítása, környezettudatos, környezetvédő viselkedés
megalapozása.



A gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára érzelmeire, megismerési vágyára, tapasztalataira
alapozva változatos tevékenységek biztosítása a felfedezésre, megfigyelésre, megismerésre.

 A szabad játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása, érdekes, a gyermekek
kíváncsiságára épülő problémahelyzetek teremtése.


A környezet megismerése közben, természetes élethelyzetekben tartsuk fontosnak a gyermekek mennyiségi,
alaki, nagyságbeli, tér és síkbeli szemléletének alakítását, matematikai tapasztalatok, ismeretek szerzését,
irányított formában mélyebb és sokoldalúbb összefüggések feltárását.



A szűkebb-tágabb emberi, tárgyi környezet megismerését szolgáló tevékenységek biztosítása. Alapvető
ismeretek jelenségekről, összefüggésekről, természeti változásokról. (Pl.: időjárás változása, öltözködés és
időjárás összefüggése.)
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A természeti és társadalmi témaköröket lehetőleg a szabadban, természetes környezetben figyelteti és
tapasztaltatja meg a gyermekekkel.



Megismerteti a helyi hagyományokat, néphagyományokat, szokásokat, a tárgyi kultúrát, lerakja a
hazaszeretet alapjait.



Megtanítja, gyakoroltatja a biztonságos, kulturált közlekedés alapjait.



Nagy hangsúlyt fektet az érzékszervi megtapasztalásra, differenciálásra.



Esztétikus környezetet alakít ki, felhasználva a természet kincseit.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 Meg tudja fogalmazni a teremtett világ szépségeit, hálát érez az ajándékba kapott világért.


Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és közvetlen környezetéről: meg tudja mondani saját nevét, korát,
születését, édesapja, édesanyja nevét, foglalkozását, lakcímüket.



Tisztában van az évszakok váltakozásával, ismeri azok főbb jegyeit.



Össze hasonlít mennyiségeket (több, kevesebb, ugyanannyi, hosszabb, rövidebb, egyforma hosszú,
magasabb, alacsonyabb, szélesebb, keskenyebb), azonosságok, különbözőségek alapján legyen képes
csoportosítani, halmazokat alkotni.

 Ismeri és a téri irányokat (jobb, bal, előtt, mögött, alatt, fölött, mellett, között), a névutókat helyesen
használja.
 Az alapvető formákat felismeri, azonosítja: kör, négyzet, téglalap, háromszög.
 Felismeri a sorba rendezés logikáját, azt képes jól folytatni, legalább 3 elemszámmal.
 Számfogalma 10-es számkörben mozog
 Ismeri a rész-egész viszonyokat, gyűjtőfogalmakat, állatokat, növényeket legyen képes különböző
szempontok szerint csoportosítani
 Megnevezi a közlekedés eszközeit, néhány alapvető szabályát (a közlekedési jelzőlámpa színeinek
jelentése, gyalogátkelőhely jele).

2.4.9 Mozgás
A mozgás, fogantatásunktól kezdve végigkíséri életünket, általa fejlődik személyiségünk,
fizikumunk, testünk-lelkünk. Arra kell törekednünk, hogy az egészséges testben egészséges lelket megőrizve
a mozgás életfilozófiánkká váljon.
A mozgás öröm, és a szellemi fejlődés érdekében az óvodában maximálisan ki kell használnunk
azokat a lehetőségeket, amelyek a gyermekek mozgásigényének kielégítését szolgálják. A keresztény
nevelés az egész embert szolgálja, az „egész”-ségre irányul. A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi
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szükségleteinek, természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermek egészségének, testi épségének
védelmét, edzését, prevenciót, korrekciót.
Mindenfajta testmozgással kapcsolatos tevékenység feladata, hogy speciális eszközrendszerével
javítsa, megszilárdítsa vagy szinten tartsa a szervezet egészségi állapotát, növelje teljesítőképességét.
Az óvodáskorú gyermeknek igen nagy a mozgásigénye, a mozgásfejlődés zavartalansága érdekében
ennek kielégítése döntő fontosságú. A rendszeres mozgás kedvezően befolyásolja az egész szervezet
növekedését, hozzájárul a légző- és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont- és izomrendszer
teherbíró képességének növeléséhez. Továbbá segíti a térben és időben való tájékozódást, a
helyzetfelismerést, a döntést, az alkalmazkodás képességét és ezen keresztül alakítja a szociális
magatartásformákat, értelmi képességek fejlődését.
A mozgás fejlődése ebben az életkorban a testnevelési játékokon keresztül valósulhat meg a
leghatékonyabban. Az óvodai testnevelésben a játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és
alkalmazzuk, de a feladattól függően, mint cél is megjelenik. A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a
gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás), és a testi
képességeit (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség). Hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett,
fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához.
A mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi, a testnevelési
foglalkozások mellett jelen van a játékban, az egészséges életmódra nevelésben, az esztétikai nevelésben is.
A kiemelt mozgásfejlesztés területei:


szabad játék (közben spontán, természetes mozgás lehetősége, egyes testnevelő eszközök használatának
biztosítása)



szervezett, mozgásfejlesztő foglalkozások (mindennapos testnevelés – játékos mozgás; testnevelés
foglalkozás – az óvónő tervezése alapján, szervezett formában, heti rendszerességgel)

Az óvodapedagógus feladatai:
 A természetes mozgáskedv felkeltése, fenntartása, a mozgásigény kielégítése és a mozgás
megszerettetése.
 A mozgás feltételeinek biztosítása
o a természetes és szervezett mozgásra inspiráló, biztonságos és tiszta környezet megteremtése
a csoportszobában és az udvaron
o a szabad mozgás feltételeinek megteremtése, kirándulás, óvodai programok helyszínein, a
szabad levegő maximális kihasználása
o a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő eszközök biztosítása


Baleset megelőzés a megfelelő környezet biztosításával, erkölcsi neveléssel.



Testi képességek fejlesztése, önbizalom, teherbíró képesség erősítése.
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 Célunk, hogy napi rendszerességgel fejlesszük a gyermekek álló- és koncentráló képességét a szem –
kéz, szem – láb koordinációt.
 Egészséges életmódot erősítő tevékenységgé váljon a rendszeres mozgás.
 Nagymozgások, rugalmasság, egyensúlyérzék, mozgáskoordináció és finom motorikus készségek
fejlesztése.
 Építünk a gyermek játékos kedvére, mozgásvágyára, tapasztalatára. Szem előtt tartjuk a szabad játék
fontosságát.
 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák, a szociális képességek, akarati tulajdonságok fejlesztése
(alapvető szabályok elsajátíttatása, betartatása), társas kapcsolatok alakítása, alkalmazkodó képesség
fejlesztése.
 A testrészek megismertetése, testséma ismerete, „oldaliság” alakítása.
 Térészlelés fejlesztése, alapvető térirányok megismertetése, keresztcsatornák fejlesztése.
 Figyelembe vesszük, hogy a gyermekek egyéni képességei különbözőek, fejlettségi szintjük nem
azonos. Alkalmazkodunk a gyermekhez, és hagyjuk, hogy a gyakorlatokat saját képességeik szintjén
hajtsák végre. A hibák javításában tapintatosan járunk el.
 Mozgáskultúra fejlesztése, prevenció, korrekció szakember segítségével (tartásjavító gyakorlatok,
izomfejlesztés, talpboltozat erősítése gyógytestnevelő segítségével).
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 Igényli a mindennapos mozgást, mozgása harmonikus, differenciált, összerendezett.
 A mozgásfejlődés útját figyelembe véve sajátítja el a természetes mozgások elemeit (fejemelés,
kúszás, mászás, ülés, állás, nyakizom-erősítés, járás, futás).
 Téri tájékozódása kialakult, irányokat meg tud különböztetni.
 Magabiztosan alkalmazza a jobb-bal kifejezéseket.
 Ismeri saját testét, testrészeit, képes meg is nevezni és beazonosítani.
 Képes alkalmazkodni társaihoz, korának megfelelően fejlett az önuralma, toleráns, együttműködő,
segítőkész, ismeri a csapatjáték szabályait.
 Tud fél és páros lábon szökdelni, átugrik kisebb akadályokon.
 Járás, futás közben irány- és tempóváltásra képes.
 Ismeri a vezényszavakat, a hallottak szerint cselekszik.
 Tud labdát dobni, megfogni, gurítani, vezetni és célozni vele.
 Ismeri és használja a kézi szereket, biztonsággal mozog az ismert tornaszereken.
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 Képes uralkodni saját mozgásán, betartja a szabályokat, a versenyjátékok játszása során társait nem
akadályozza, önként és szívesen vesz részt közös játékokban, a siker ösztönzőleg hat, a kudarc nem
töri le a gyermeket.
 Képes megoldani konfliktus-helyzeteket, képes megegyezésre, eszközök megszerzése esetén, tud
örülni társaik sikerének, képes dönteni versenyhelyzetben, képes másnak segíteni versenyhelyzetben.
 Tud rollerezni vagy biciklizni.
 Egyéni, csoportos, sor- és váltóversenyt játszik az óvónő segítségével és a szabályok pontos
betartásával.
 Egészséges versenyszellem kialakulóban van.

2.4.10 Munka jellegű tevékenységek
A munka jellegű tevékenységek az óvodai élet, az életre való felkészítés szerves részei, az önállóság,
az öntevékenység lehetőségeit rejtik magukban, melynek során olyan készségek, tulajdonságok alakulnak ki,
melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességérzetüket.
A játékidőben, az élethelyzetekben, bármely tevékenységben adódik lehetőség a munkavégzésre. A
gyermekek kezdetben önmagukért, saját szükségleteik kielégítéséért dolgoznak az óvodapedagógus
közreműködésével, majd később szívesen végeznek munkát társaikért is.
A gyermekeknek lehetőséget adunk olyan munka jellegű tevékenységek elvégzésére, melynek
megvalósítását képességei lehetővé teszik. A munkafolyamatok gyakorlása során a munkavégzéssel
kapcsolatos fogásokra, technikákra, ügyességre tanítjuk őket. Kialakítjuk bennük a saját és mások munkája
iránti megbecsülést. Célunk, hogy fejlődjön a gyermek önállósága, kitartása, felelősség- és céltudata,
együttműködési készsége, munkához való pozitív viszonya.
A munka jellegű tevékenységek fajtái:
 önkiszolgáló munka (magukkal kapcsolatos teendők, pl. testápolás, öltözködés, környezetük rendben
tartása).
 közösségért végzett munka (feladatok egymás közötti megosztása, együttműködés, nagyfokú
önállóság, döntési képesség gyakorlása).
o naposi munka (Középső csoporttól meghatározott szabályok szerint végzik. A naposság
időtartamában illeszkedik a folyamatos napirend kereteihez, formáihoz.).
o mindennapi élettel kapcsolatos feladatok (környezetünk rendben tartása, teremrendezés,
szelektív hulladékgyűjtés).
o kerti munka (locsolás, madáretetés, levelek összegyűjtése).
 alkalomszerű feladatok (spontán és szervezetten adódó munkák, különböző megbízások teljesítése,
segítés a kisebbeknek).
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Az óvodapedagógus feladatai:


A munkaformákat fokozatosan vezeti be az egyéni képességekhez igazodva.



Biztosítja a megfelelő munkaeszközöket, melyek a gyermekek számára elérhető helyen.



Modellt nyújt a munkavégzésben.



A munka iránti tisztelet megalapozása, az eredmény megbecsülése, a dolgozó ember szeretete.



Isten országának építői vagyunk, az Ő „munkatársai”. A szolgáló szeretettel végzett munka
megtapasztalása már kisgyermekkorban



Munka során a meglevő tapasztalatok erősítése, azok újakkal való bővítése.



Munkamegosztásra nevelés.



Tapasztalatszerzés, a környezet megismerése.



A munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok alakítása.



Közösségi kapcsolatok, kötelességteljesítés alakítása.



A gyermek célirányos figyelmének, kötelezettségvállalásának alakítása.



Jártasságok szerzése az eszközök, szerszámok használatában.



Kitartás, feladattudat, önfegyelem állóképesség fejlesztése.



Az önkiszolgálás, öltözködés, testápolási teendők, étkezéssel kapcsolatos munkálatok, feladatok
végzésére nevelés.



Konkrét, reális, a gyermek fejlettségi szintjének megfelelő differenciált, fejlesztő értékelés.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


Önkiszolgálásban önálló, önként is vállal feladatokat, azokat lelkiismeretesen teljesíti.



Felismeri saját képességeinek határait, végezzen egyéni fejlettségi szintjének megfelelő feladatokat
ismerje fel a segítségadás lehetőségeit.



Megismeri az eszközök használatát és az azzal járó veszélyeket is.



Képes az eszközök megóvására és saját testi épségének megőrzésére.



Gondozza, óvja környezetét.



Felszabadultan, aktívan tevékenykedik, átéli a munka örömét.



Megbecsüli a munka eredményét.



Kialakulóban van igénye az esztétikus környezet iránt.
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2.4.11 A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Értelmezésünk

szerint

a

tanulás

egyenlő

a

tapasztalatszerzéssel,

mely

a

pszichikus

képességstruktúrákon keresztül, sok-sok mozgással és játékkal alakítható. Fontosnak tartjuk az ismeretek
átadását, bővítését, de nem a mennyiséget tartjuk fontosnak, hanem a tanuláshoz szükséges alapkészségek,
képességek, kulcskompetenciák fejlesztését.
Az óvodás gyermekek nem rendelkeznek a szándékos tanulni akarás vágyával, főként spontán
tanulás útján szerzik tapasztalataikat.
A tanulás akkor hatékony, ha az belső késztetésből ered, a gyermek érdeklődésére támaszkodik. A
gyermek motivációjának felkeltése, fenntartása akkor sikeres, ha kínálatunk élmény gazdag, a játék,
játékosság dominanciája érvényesül benne. A gyermeki gondolkodás sajátossága, hogy tevékenységek és
cselekvések közben funkcionálnak. Ezért fontos, hogy a gyermek aktív résztvevője legyen a tanulási
folyamatnak, életszerű, természetes helyzetekben szerezzen tapasztalatokat.
A cselekvéses tanulás a szabad játékba integrált, önkéntes együttműködésre épülő, aktív cselekvés
által létrejövő tanulás, mely áthatja az egész óvodai életet. A valós tudás az, amit a gyermek maga fejt meg
és cselekvésen keresztül sajátít el. Ennek érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson,
élményeket élhessen át és természetes kíváncsiságát kielégíthesse. A tapasztalás útján gyakorolhatja
meglévő ismereteit és új ismeretekhez is juthat. Az a jó, ha hagyjuk őket gondolkozni, biztosítjuk, hogy
mindenki eredményesen el tudja végezni a feladatokat, ezzel kialakítjuk a gyermek tanulási kedvét,
motivációját.
A felfedezés valamilyen gyakorlati probléma megfogalmazására, a feladat megoldására késztet. A
gyermekek figyelmét ráirányítjuk a dolgok okára, céljára, kérdések feltevésére ösztönözzük őt. A meglévő
gyermeki kíváncsiságot felhasználva keressük a válaszokat a „miért”-ekre, keressük a „hogyan” módjait. A
gyermekek válaszait, megoldási módjait örömmel fogadjuk, közösen megvizsgáljuk, kipróbáljuk
megvalósíthatóságát.
Az óvodapedagógus feladatai:
 A gyermek tevékenységi, megismerési vágyának kielégítése.
 Változatos, a gyermekek cselekvő aktivitására épülő, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás
lehetőségének biztosítása.
 Az integráció megvalósítása a különböző tevékenységek összekapcsolásában (szabad játék,
gondozás, munka, különböző tevékenységformák).
 A tanulási tartalmakat komplex módon dolgozza fel, tervezett játékokkal és tevékenységekkel készül
a mindennapos feladatokra.
 Az egyéni adottságokhoz, képességekhez igazítja fejlesztését.
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 Személyre szabottan, pozitívan értékel.
 Az egyéni bánásmódot, differenciált nevelést alkalmazza, módszertani kultúráját folyamatosan
gazdagítja.
 Spontán, játékos helyzeteket kihasználja.
 A gyermeki kérdésekre épülő ismeretátadás lehetőségének kiaknázása.
 Gyakorlati problémamegoldásra ösztönző helyzetek megteremtése.
 A kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekek felismerése és fejlesztése, a részképesség-lemaradás,
illetve egyéb potenciális tanulási zavar időbeni kiszűrése, jelzés a megfelelő szakembernek.

2.5 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 A gyermek érdeklődő, bátran kérdez.
 Szívesen vesz részt a tervezett, szervezett, kezdeményezett, irányított játékokban, tevékenységekben.
 A tanuláshoz szükséges kompetenciái korának megfelelően fejlettek.
 Képes önmaga fegyelmezésére, tudja a hibáit korrigálni.
 Kialakul benne a tudásvágy, a felismerés, a szándékos figyelem, a feladattudat, feladattartás,
szabálytudat képessége.
 Hosszabb ideig tudja figyelmét összpontosítani.
 A cselekvő, szemléletes és képi gondolkodás mellett az elvont fogalmi gondolkodás is kialakulóban
van.
Az óvodáskor végére a kisgyermekek többsége - belső érése, a családi és az óvodai nevelés eredményeként rendelkezni fog azokkal a tulajdonságokkal, amelyek lehetővé teszik számára az iskola megkezdését, és
örömmel

várja

is

azt.

Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el,
mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához.


A testi fejlettségek szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus mozgás, testi szükségletek
kielégítésének szándékos irányítására való képesség).



A lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés általános szabályait, a tanuláshoz
szükséges képességek fejlettsége - szándékos bevésés és figyelem - megfelelő kommunikáció, elemi ismeretek
önmagáról, a környezetéről).



A szociális képességek szintje (szociális érettség - elfogadás, együttműködés, kapcsolatteremtés, alkalmazkodó

képesség,

feladattudat

kialakulóban,

tulajdonságok megléte).
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A gyermek fejlődésétől függően a következő történhet:
o iskolába megy,
o óvodába marad, de tanköteles korú,
o valamilyen speciális intézménybe kerül.

2.5.1 Az iskolai élet megkezdésének feltételei
 Ép érzékszervek: Az írás-olvasás tanulásához nélkülözhetetlen a jól működő látás és hallás.
Érzékszervi fogyatékosság esetén nehezített a tanulás.
 Jó ceruzafogás, könnyed eszközkezelés: A helytelen ceruzafogás nehezíti az írástanulást,
visszafogja a fejlődést, a kudarcélmény a lelki feltételeket rontja. A kézfej izmai görcsös állapotba
merevednek. Igazi hátrányai gyakran csak a későbbi években mutatkoznak, amikor megnövekszik az
írás mennyisége, tempója. A nehézkes ceruzakezelés sok energiát emészt fel, hamarabb elfárad az író
gyermek.
 Az elemi mozgások összerendezettsége: Kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon járás, külső
talp élen járás, guggoló járás, szökdelés páros lábon és fél lábon, fej emelgetés háton- és hason
fekvésben. E mozgások pontatlan, hibás kivitelezése az idegrendszer éretlenségére utal, ami
megnehezíti az olvasás-írás tanulását.
 Jó egyensúlyérzék: Az egyensúlyérzék bizonytalansága bizonyos idegrendszeri rendellenességet
jelez, ami maga után vonhatja a tanulási nehézséget, figyelemkoncentrációs problémát, magatartási
zavart.
 Pontos finommozgások: A vállövnek, csuklónak, ujjaknak mozgékonyaknak, függetleneknek kell
lenniük. A jól irányítható kéz előfeltétele az írástanulásnak. A beszédmozgás is finommozgás. Mivel
a beszéd irányítását végző érző- és mozgatóközpontok a kéz érző- és mozgatóközpontjainak
közelében vannak, segíthetik vagy gátolhatják egymás működését.
 Keresztcsatornák: A keresztcsatornák jó működése biztosítja, hogy a gyermek egymástól
függetlenül tudja mozgatni a végtagjait. A kéz, a láb, a fejbiccentő izmok és a mimikai izmok
mozgásainak függetlennek kell lenniük egymástól. Ha nem történt meg a függetlenedés, nehezített az
írástanulás, mert a gyermek nem csak a kezével ír, hanem a lába, a nyelve, az egész teste követi a kéz
mozgását. Az akaratlan, fölösleges mozgások sok energiát emésztenek fel, a gyermek hamar kifárad
az írástól.
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 Testséma: Fontos, hogy a gyermek ismerje saját testét, biztonsággal tájékozódjon rajta. Ismerje
testrészei, ujjai nevét, helyét. A hiányos testséma-ismeret nehezíti a világban való tájékozódást,
bizonytalan személyiséget eredményezhet. A világot saját magunkhoz képest tudjuk bemérni. Ha ez
a pont bizonytalan, minden bizonytalanná válhat.
 Kézdominancia: Fontos, hogy mire iskolába kerül a gyermek, kialakult kézdominanciával
rendelkezzen (balkezes vagy jobbkezes). A nem megfelelő kézzel történő írástanulás nehezíti az írásolvasás

elsajátítását,

súlyosabb

esetben

beszédzavarhoz

(makacs

beszédhiba,

dadogás),

személyiségzavarhoz vezethet.
 Lábdominancia: A dominanciák akkor hibátlanok, ha azonos oldalra esnek. Ez ellentétes oldali
lábhasználat gyakran együtt jár a számolási készség gyengeségével. Nehezebben alakul ki a szám- és
mennyiségfogalom. Pl. balkezes a gyerek és jobb lábbal rúgja a labdát vagy fordítva. Tehát a kéz- és
lábhasználat (dominancia) keresztezi egymást.
 Szemdominancia: Akkor jó, ha a domináns kéz oldalára esik. (Jobb kezét használja, jobb szemmel
kukucskál a kulcslyukon.) Az ellenoldali szem használata átállíthatja a kezet. Az ilyen gyermekek
gyakrabban olvasnak visszafelé, cserélnek betűket, szótagokat. Lassúbb lehet náluk a szövegértés és
a felidézés. Az ellenoldal szemdominancia önmagában nem szokott problémát okozni, csak ha más
rendellenességekkel társul.
 Füldominancia: Akkor jó, ha a domináns kéz oldalára esik. (Jobb kéz, jobb fül. Ha súgnak a fülbe,
melyik fülét tartja oda) Az ellenoldali fül használata maga után vonhatja a lassúbb, pontatlanabb
beszédhallást, a zenei hallás, a ritmusérzék gyengeségét, esetleg dadogást is okozhat.
 A szemmozgás koordináltsága: Az olvasás-írás megtanulását nehezíti, ha a két szem
koordinálatlanul mozog, vagy nehezen fixál (nem tud az adott ponton maradni, jobbra-balra mozog).
Következménye látótérkiesés, olvasás-, írásnehézség lehet. A túl tág pupilla vagy a lusta
pupillareflexek olvasászavart okozhatnak.
 Jó térérzékelés: A beiskolázás előfeltétele a jó tétérzékelés. Bizonytalan térérzékelés esetén a
gyermek nyugtalan lehet, az egész személyisége bizonytalanná válhat. Indokolatlan félelmei
lehetnek,

ami

agresszióban

nyilvánulhat

meg.

A

magatartási

zavar

hátterében,

a

figyelemkoncentráció és a hiperaktivitás mögött gyakran térérzékelési probléma húzódik meg. (Nem
azonos a térirányok felismerésével.)
 Térirányok felismerése térben és síkban: A térirányok felismerése fontos feltétele az írás-,
olvasástanulásnak. Ha a gyermek bizonytalan a térirányok megítélésében, nem tudja elkülöníteni a
jobbot a baltól, fentet a lenttől, akkor nem tudja megkülönböztetni a b-d, p-b, a-e betűket egymástól.
Felcserélheti a betűket, szótagokat, esetleg visszafelé olvas, tükörírással vagy jobbról balra ír. (Nem
azonos a térérzékeléssel.)
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 Reprodukáló képesség térben és síkban: Az írás-olvasás előfeltétele, hogy a gyermek le tudja
utánozni, másolni a látott mozdulatot, térbeli konstrukciót vagy síkban alkotott mintát. Ennek
hiányában képtelen lesz önállóan dolgozni. Képtelen lesz saját helyzetére átfordítani és alkalmazni a
tanítótól kapott utasítást. A tanulás egyik legfontosabb útja az utánzás, másolás.
 Soralkotás, sorritmus folytatása: Az írás térben és időben meghatározott rend, szabály szerint
alkotott sor. Az olvasás egy betűsor dekódolása. Ezért a térben és időben való soralkotási képesség
nélkül lehetetlen az írás-olvasás tanulása.
 Szem-kéz koordináció: A gyermek akkor tud a vonalközben, megfelelő szinten írni, ha a szemével
úgy tudja követni a keze mozgását, hogy közben nem a kezére, hanem a leírt szövegre néz. A
perifériás látását használja. Ez a képességünk hatéves korban még fejletlen. Éretlenségénél fogva a
hatéves gyermek még alkalmatlan arra, hogy szűk vonalrendszerben a vékony ceruzával szépen
tudjon írni. A kézközépcsontok még nem csontosodtak el. A kéz csak 10-12 éves korban éri el teljes
érettségi fokát. (A gyermek nagymértékben, széles vonalrendszerben könnyebben tud írni.)
 Az iránykövetés képessége: Az íráshoz szükséges képesség. Azt jelenti, hogy a gyermek keze képes
gyors, hirtelen irányváltoztatásra. Ez a képesség is 10-12 éves korra érik be. Vizsgáljuk azt is, mi a
gyermek számára a természetes irány! Az, hogy balról jobbra írunk és olvasunk, megállapodás
kérdése, semmilyen természetes oka nincs. Nem biztos, hogy a gyermek számára magától értetődő a
balról jobbra való haladási irány. Ezért gyakori tevékenykedtetéssel (portörlés balról-jobbra, cica
fusson vonalkövetéssel balról-jobbra stb.) begyakoroltatható.
 Biztos alak- és háttér- megkülönböztetés: Fontos, hogy a gyermek ki tudja választani a számára
fontos információt, el tudjon vonatkoztatni a zavaró körülményektől, meg tudja különböztetni az
alakot a háttértől. Ellenkező esetben figyelmét a háttér ingerli, elvonja az olvasott szövegről,
tekintete ugrál a sorok között, vagy minduntalan a képre téved. Nagyon zavaró a kisgyermek
számára, ha a kép és a szöveg összemosódik. Ez mérhetően rontja az olvasás minőségét.
 Alak-, forma-, szín és nagyságállandóság felismerése: Betűfelismeréshez, olvasáshoz szükséges
képesség, melynek fejletlensége esetén a gyermek nem tudja megfeleltetni a kis- és nagybetűket,
nem tud nyomtatott szövegről írottat másolni, és betű felismerési nehézségei is lehetnek. Minden
hangnak négy betűalakját kell megjegyezni, és ezek a betűalakok gyakran még csak nem is
hasonlítanak egymásra. (Megjelenése és megalapozása egészen fiatal csecsemőkorra nyúlik vissza.
Az ingerszegény környezet hátráltatja fejlődését.)
 Gestalt-látás: Az olvasástanuláshoz szükséges képesség. E képesség fejlettségén múlik, hogy tudja-e
a gyermek a részeket egészként értékelni, a betűsort szóként értelmezni. Az összeolvasás képességét
jelenti vizuális szinten. Fejletlensége esetén nehezített vagy lehetetlen az összeolvasás.
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 Azonosság felismerése: A betűfelismeréshez szükséges képesség, Ez teszi lehetővé, hogy a gyermek
különböző szövegkörnyezetben is felismerje a betűket, azonosítani tudja őket, illetve különféle
alakjaikat meg tudja feleltetni egymással.
 Különbözőség felismerése: Betűfelismeréshez szükséges képesség. Egyes írott és nyomtatott betűk
alakjai között nagyon kis különbségek vannak. Fejlett megkülönböztető képesség nélkül nehéz az
írás-olvasás tanulása. Ilyenkor gyakran fordul elő betűtévesztés, nehéz a tollbamondás, sok a
helyesírási hiba.
 Auditív megkülönböztetés: Hatéves korra kialakul az egyes hangok elkülönítésének képessége, az
időtartam, a zöngés-zöngétlen hangok megkülönböztetésének képessége. Érés függvénye, de
gyakorlás is kell hozzá. A helyesíráshoz, íráshoz szükséges képesség. Hiányossága tagolási
nehézséget, gyenge helyesírást von maga után.
 Analizáló-szintetizáló képesség: Előfeltétele az összeolvasás és az írás megtanulásának. Azt jelenti,
hogy a gyermek hangokra tudja-e bontani, illetve össze tudja-e rakni a hangokból a szót. Gyengesége
olvasás- és írásnehézséget okoz. Az összeolvasás nehézsége, a betűkihagyás, a tollbamondás után
való írás problémái részben e képesség hiányosságainak számlájára írható.
 Átfordítási képesség: Átfordítási képességnek nevezzük azt, amikor az egyik érzékelési síkon
szerzett ismeretet egy másik érzékelési síkon reprodukáljuk. Az a folyamat, amikor a látott, hallott,
tapintott vagy emlékképek formájában tárolt ismereteket képi formában jelenítjük meg vagy egy
jelsorral: az írással. Átfordítás az is, ha elmondjuk, mit látunk, hallunk, tapintunk. A tollbamondás
után való írás nehézsége, az írásképtelenség, a rajzolási képtelenség, a szóban való felelés nehézsége
e képesség fejletlenségére vezethető vissza.
 Emlékezet: Az emlékezetnek többféle összetevőjére van szükség:
Vizuális emlékezet: mechanikus, késleltetett.
Auditív emlékezet: mechanikus, késleltetett, hosszú távú.
A szülőknek fel kell figyelnie arra, ha gyermekük nem emlékszik a mesére, a szereplőkre, illetve ha
nem tudja felidézni a részleteket. Az iskolaérett gyermek emlékszik, milyen tárgyak voltak az
asztalon, pontosan fel tudja sorolni, lerajzolni. Az iskolai sikerekhez nagyon fontos, hogy a gyermek
rövid- és hosszú távú emlékezete jól működjön.
 Figyelem: A rögzíthető, tartós figyelem elengedhetetlenül fontos az iskolába lépéshez. A nehezen
rögzíthető, könnyen elterelhető, megtapadó figyelem nehezíti vagy lehetetlenné teszi az
ismeretszerzést.

A

súlyos

figyelemkoncentrációs

zavarban

szenvedő

gyermek

ismeretei

rendszertelenek, esetlegesek. Ez a tünet gyakran együtt jár súlyos magatartási és beilleszkedési
problémákkal.
 Szocializáció: Megfelelő mértékű szocializáció nélkül nagyon nehéz vagy lehetetlen a beilleszkedés
az iskola rendjébe. A társakhoz való kapcsolódás képessége nélkül a gyermek nem érezheti jól magát
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a közösségben. Ha visszahúzódó, nehezen barátkozó, ez megnehezíti a közösségben a mindennapjait.
Tartós baráti kapcsolatok híján a gyermek magányossá válik. Esetleg agresszív, bohóckodó vagy
depressziós lesz, ami kihat a munkájára.
 Feladattudat: Az iskolai munkában fontos a fejlett feladattudat. A jövendő elsősnek meg kell
értenie, hogy vannak kötelességei, amelyeknek akkor is eleget kell tennie, ha nincs kedve, fáradt
vagy szívesebben játszana. Nem lehet elmulasztani vagy elodázni a feladatokat. A feladattudat
fejlődése 6 éves kor körül felgyorsul. Ha nem alakul ki, nehéz lesz az iskolai élet, nyűg lesz a
tanulás.
 Jó kudarctűrő képesség: Fontos, hogy a gyermek szembe tudjon nézni azzal, ha valami nem sikerül
rögtön. Merjen és akarjon újra és újra hozzáfogni egy feladathoz. Ne essen kétségbe attól, ha nem az
övé a legszebb, legjobb munka. Ne veszítse el a kedvét, ha valamit ki kell javítania. Fontos, hogy
megtanulja: hibázni szabad. A hibázás a tanulás útja. Sokat vét az a szülő gyermeke ellen, aki már
első próbálkozásra gyors, szép, hibátlan munkát vár tőle. Ha ráadásul szankciókat alkalmaz, akkor
egy életre elveheti a kedvét az erőfeszítésektől. Például a kisgyermek nem azért ír csúnyán, mert nem
akar szépen írni, hanem azért, mert éretlensége miatt még nem tud tetszetősen dolgozni. Neki is az
lenne a jó, ha mindent gyorsan és szépen meg tudna csinálni, és mindenki elégedett lenne vele.
 Általános tájékozottság: Hatéves korára a gyermeknek széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznie az
őt körülvevő világról. El kell tudnia helyezni magát az időben és a társadalmi környezetben. Ismernie
kell a személyi adatait, lakhelyét, az évszakokat, napszakokat, napok váltakozását. Az általános
tájékozottság hiányosságai bizonytalanságot, nyugtalanságot vonhatnak maguk után. Az új
ismereteket nem tudja elhelyezni a gyermek hiányos fogalmi rendszerében, nehéz lesz a bevésés és a
felidézés. Nehéz például megtanulni a hónapok nevét, és ezt a tudást alkalmaznia annak, aki nem
ismeri az évszakok váltakozását. Lehetetlen használnia az órát annak, aki nem ismeri a napszakokat.
 Beszédkészség: Hatéves korára minden gyermeknek tökéletesen kell ismernie az anyanyelvét.
Árnyaltan kell kifejeznie érzéseit, gondolatait. Egy adott képről vagy témáról önállóan kell mondania
néhány összefüggő mondatot. A megfelelően fejlett beszéd alapozza meg az írott beszéd
megtanulását. A fejletlen beszédkészség, a súlyosabb beszédhiba, a hiányos fogalmi rendszer
nehezíti az írás-olvasás tanulását. Azt jelenti, hogy fejletlen az írott beszéd megtanulásához
szükséges idegi apparátus. A hiányos fogalmi rendszer nehezíti az értő olvasás kialakulását is.
Gyakrabban válik agresszívvé az a kisgyermek, aki nem tudja beszéddel kifejezni magát.
 Gondolkodás: A megfelelő szintű gondolkodás előfeltétele az olvasás-, írástanulásnak. Hatéves
korára az ép értelmű gyermeknek spontán el kell végeznie az elemi gondolkodási műveleteket. Ha
gondolkodásmenete nem logikus, vagy nehézségei vannak az összefüggések felismerésével,
következtetések levonásával, elemi logikai műveletek végzésével, ítéletalkotással, akkor ez súlyos
problémára utal.
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 Problémamegoldó gondolkodás: Az iskolába lépéssel külön hangsúlyt kap a problémamegoldó
gondolkodás képessége. Fejletlensége megnehezíti a beilleszkedést, az írás-olvasás tanulását. A
gyermek a tanulás során lépten-nyomon problémahelyzettel találkozik. Megfelelő problémamegoldó
rutin nélkül képtelen az önálló munkára. Ez a túlzottan védő-óvó környezetből kikerülő gyermekek
hiányossága szokott lenni.
 Ritmus-emlékezet: A tanuláshoz, az ismeretek hasznosításához, a bevéséshez, a feladattartáshoz
ritmus-emlékezetre is szükség van. Bármelyik emlékezetfajta elégtelen működése nehezíti a
tananyag elsajátítását, felidézését, felhasználását. Az emlékezet hiányosságai lehetetlenné teszik az
ismeretek rendszerré szerveződését, ami nélkül elképzelhetetlen az ismeretek alkotó felhasználása.
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2.6 Az iskola képzési rendje
2.6.1 A képzés szakaszai, a szakaszváltás szakmai követelményei, elérendő képességek,
készségek az iskolából való kilépés szakmai követelményei
A képzés szakaszai:


1-4. évfolyam általános iskolai alapfokú nevelés – oktatás



5-8. évfolyam általános iskolai alapfokú nevelés - oktatás



6-12. évfolyam gimnáziumi, középfokú nevelés – oktatás



9-12. évfolyam gimnáziumi, középfokú nevelés - oktatás

A szakaszváltás és az iskolából való kilépés szakmai követelményeit, valamint az elérendő képességeket,
készségeket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról határozza meg, ezért mi is ezt
vesszük alapul.

2.6.2 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Iskolánk a NAT-ban megfogalmazott pedagógiai feladatokat a miniszter által kiadott kerettanterv alapján
készített Katolikus Helyi Tanterv-2012 alapján végzi. A részletek elolvashatók az iskola Helyi tantervében,
mely megtalálható a titkárságon és a könyvtárban.
A megújított helyi tanterv bevezetése felmenő rendszerben történik 2013. szeptember 1-jétől.
Bevezetés
éve
2013
2014
2015
2016

évfolyamok
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4

5
5 6
5 6 7
5 6 7 8

9Kny/9
9Kny/9 9/10
9Kny/9 9/10 10/11
9Kny/9 9/10 10/11 11/12

A 6 évfolyamos képzés bevezetése felmenő rendszerben történik 2016. szeptember 1-jétől.
Bevezetés
évfolyamok
éve
2016
7
2017
7 8
2018
7 8 9
2019
7 8 9 10
2020
7 8 9 10
11
2021
7 8 9 10
11
12
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2.6.3 Az iskola tantárgyi rendszere, óratervei

2.6.3.1 Az alsó tagozat óraterve

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

7

7

6

6

Angol

2

Matematika

4

4

4

4

Hittan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

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

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

Angol nyelv

2

2

2

Magyar nyelv és irodalom

1

1

Szentmise

1

Hittan

1

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

Hittan (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a
szerint)

1

1

1

Heti óraszám

26

26

26
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2.6.3.2 Kifutó órakeretek az alsó tagozathoz
Heti óraszámok
Tantárgy

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom*

8

8

8

7

Matematika

4

4

4

4

Informatika

1

Idegen nyelv (angol)

1

1

1

2

Környezetismeret*

1

1

1

2

Ének-zene

1

1

1

1,5

Rajz és vizuális kultúra

1

1

1

1

Technika és életvitel*

1

1

1

1

Testnevelés és sport + Néptánc

5

5

3

3

Összesen

22

22

20

22,5

Ének-zene

1

1

1

0,5

Angol nyelv

1

1

1

Kötelező és szabadon választott
órák együtt

24

24

21

23

Hittan és szentmise

2

2

2

3

Szabadon választható órák
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2.6.3.3 A felső tagozat óraterve
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3

4

Angol

3

3

3

3

Matematika

3

3

3

3

Hittan

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Természetismeret

2

2

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia-egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

1

Dráma és tánc

1

Vizuális kultúra

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport (benne 1 óra néptánc)

5

5

5

5

Osztályfőnöki és szentmise

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

3

3

3

3

Matematika

1

1

1
1

Magyar nyelv és irodalom
1

Technika

1
0,5

Fizika
1

Földrajz

0,5

Biológia
Szentmise

1

1

1

1

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§
1.a szerint)

1

1

1

1

Heti óraszám

29

29

32

32
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Felső tagozat óraterve a 6 évfolyamos gimnáziummal párhuzamosan
(indítás a 2016-17. tanévben)
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

5

5

Angol

3

3

4

4

Matematika

4

4

3

4

Hittan

2

2

2

2

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Természetismeret

2

2

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia-egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

1

Dráma és tánc

1

Vizuális kultúra

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

2

2

1

Testnevelés és sport (benne 1 óra néptánc)

5

5

5

5

Osztályfőnöki és szentmise

2

2

2

2

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

Szabadon tervezhető órakeret

3

3

3

3

Heti óraszám összesen

29

29

33

33
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Kifutó órakeretek a felső tagozathoz (a testnevelés órák felmenő rendszerben 2012-13. tanévtől heti 5
óra)

Heti óraszám

Tantárgy
5.évf.

6.évf. 7.évf. 8.évf.

Magyar nyelv és irodalom (dráma)

5

4

3

3

Történelem és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Idegen nyelv (angol)

3

3

3

3

Matematika

4

4

3

3

1

1

1

Fizika

2

1

Biológia és egészségtan

2

2

Kémia

1

2

Földrajz

1

2

(hon és népismeret)

Informatika
2

Természetismeret

2

Ének-zene

1

1

1

1

Rajz

1

1

1

1

Technika és életvitel

1

1

1

Testnevelés és sport (tánc)*

5

5

3

3

1

1

1

1

23

23

25

25

1

1

1

1

27

27

Mozgóképkultúra és médiaismeret*

Ember és társadalomismeret, etika**
Osztályfőnöki
Egészségtan **
Tánc és dráma

Szabadon
választott

Kötelező összes óraszám
Magyar nyelv és irodalom (dráma)
Angol

1

1

Matematika

Kötelező és szabadon választott órák együtt
Hittan és szentmise
Összes óra:
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24

24
3

3

3

3

27

27

30

30
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2.6.3.4 A 6 évfolyamos gimnáziumi képzés óratervei (indítás 2016-17. tanévben)
Emelt szintű matematika és emelt szintű történelem csoportbontással
Óraterv a kerettantervekhez – 7–12. évfolyam, 6 évfolyamos gimnázium
7. évf.

8.évf.

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

4

4

Angol

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tantárgyak

II. Idegen nyelv
3/5

3/5

3/5

3/5

3

4

2

2

2

2

2

2

4/2

4/2

4/2

4/2

3

3

Fizika

2

1

2

2

2

Kémia

1

2

2

2

Biológia – egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

2

Ének-zene

1

1

2

Vizuális kultúra

1

1

Matematika
Hittan
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Tánc és dráma

2

2

2

2

2

2
2

1

Művészetek
Informatika

1

1

Életvitel és gyakorlat

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1
1

Emelt szintű érettségi felkészítés
Szentmise

1

1

Rendelkezésre álló órakeret

31

31

35

36

35

35

Szabadon tervezhető órakeret

3

3

4

4

6

8

Heti óraszám összesen

33

32

35

36

35

35

A szentmisék rendje a 9.-10. évfolyamon: 1. pénteken iskolamise, harmadik héten hittanóra keretében van
osztálymise.
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2.6.3.5 A kifutó 4 évfolyamos gimnázium óratervei
Emelt szintű matematika és emelt szintű történelem csoportbontással
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

Angol

3

3

3

3

II. Idegen nyelv

3

3

3

3

3/5

3/5

3

3

Tantárgyak

Matematika
Hittan

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

4/2

4/2

3

Fizika

2

2

2

Kémia

2

2

Biológia – egészségtan

2

Földrajz

2

2

Ének-zene

1

1

Vizuális kultúra

1

1

Tánc és dráma
Művészetek

1

11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene,
Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és
médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan
tölthető fel a Művészetek órakerete.

Informatika

1

3

2

2

2

2

1

Életvitel és gyakorlat

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

4

4

6

8

Matematika

1

1

1

1

Történelem

1

Hittan

2

2

Szentmise

1

1

Szabadon választott érettségi felkészítés
Rendelkezésre álló órakeret

35

36

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT
9.§ 1.a szerint)
Heti óraszám

35
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36

1
1

1

4

4

35

35

1

1

36

36

A helyi tantervek irányelvei - 2013

2.6.3.6 Az 5 évfolyamos angol két tanítási nyelvű képzés óraterve
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, két tannyelvű gimnázium
9.Kny

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

2

4

4

4

4

Angol

21

5

5

5

4

Angol célnyelvi civilizáció

1

1

2

2

II. Idegen nyelv

3

3

3

3

3

3

3

3

Tantárgyak

Matematika

2

Hittan

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

3

Fizika

2

2

2

Kémia

2

2

Biológia – egészségtan

1

1

Földrajz

2

2

Ének-zene

1

2

2

2

2

1

Vizuális kultúra

2

Tánc és dráma
Művészetek

1

11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális
kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret)
kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a
Művészetek órakerete.

Informatika

3

2

Életvitel és gyakorlat

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

3

3

2

5

Emelt szintű érettségi felkészítés

2

Matematika

1

1

Hittan

1

2

2

0

2

Szentmise

1

1

1

1

1

Rendelkezésre álló órakeret

36

36

36

35

36

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§
1.a szerint)

1

Szabadon választott emelt szintű érettségi felkészítés

2

2

38

38

Heti óraszám

36
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2.6.3.7 Kifutó órakeretek a hagyományos gimnáziumi képzéshez
Kifuttatás
évei
2013
10 11 12
2014
11 12
2015
12

Tantárgy \ évfolyam

Magyar nyelv és irodalom
Angol
Német v. Francia v. Spanyol
Matematika
Történelem
Filozófia
Fizika
Biológia (+ Egészségtan)
Kémia
Földrajz
Művészetek
Tánc és dráma*
Ének-zene
Rajz
Informatika
Életvitel**
Osztályfőnöki
Testnevelés
Hittan és szentmise
Kötelező heti óraszám
Német v. Francia v. Spanyol
Matematika
Emelt szintű felkészítés
Összes óraszám:
Hittan és szentmise

9

Felmenő órakeret
10
11
12

4
3
2
3
2

4
3
2
3
2

2

2
1
2
1

2
2

1
1
2

1
1
2

1
3

1
3

28
1
1

28
1
1

30
3
Mindösszesen: 33

30
3
33

4
3
3
4
3
1,5
2
2

4
4
3
4
4

1

1

1

2

1
2,5
2
30

1
3
2
30

4
34
1
35

4
34
1
35
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2.6.3.8 Kifutó órakeretek a két tanítási nyelvű gimnáziumi képzéshez
Kifuttatás
évei
2013
2014
2015
2016

10

Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Angol
Angol irodalom
Angol civilizáció
Német v. Francia v. Spanyol
Matematika
Informatika
Filozófia
Fizika
Biológia (+ Egészségtan)
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Testnevelés
Osztályfőnöki
Társadalomismeret
Tánc és dráma*
Művészetek
Hittan és szentmise
Kötelező óraszám összesen
Angol
Szabadon
választható

12
12
12

13
13
13
13

Heti óraszám évfolyamonként

Tantárgy \ évfolyam

9.

10.

11.

12.

13.

2
1
17

4
2
5

4
2
5

4
3
4

4
4

2
2

3
3

2

1
3
1

29
1

Történelem

2
2
1
1
3
1

3
4

2
2
2
2
1
3
1

2
3
4

4
2
3
4

1
1,5
2

2

2,5
1

3
1

1
1
1
2
29,0 31,0 31,0 30,0
1

Emelt szintű felkészítés

Óraszám összesen
Hittan és szentmise
Mindösszesen:
*

11
11

30
2
32

30
3
33

31
3
34

2

4

33
2
34

34
1
35

- Tánc és dráma témakör a 10. évfolyamon magyar nyelv és irodalom tantárgyba építve
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2.6.3.9 A NAT 2020 évi életbe lépése utáni felmenő rendszerben bevezetésre kerülő
óraszámok az alsó tagozaton
Tantárgy/Évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
(állampolgári
ismeretek,
honés
népismeret)
Filozófia
Hittan/mise
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
I. Idegennyelv
II. Idegennyelv
Ének-zene
Rajz (Vizuális kultúra)
Dráma
Célnyelvi civilizáció
Technika
Informatika (digitális kultúra)
Testnevelés
Osztályfőnöki óra
Kötött
célú
órakeret
(fakt/emelt szint)
Összes óraszám:
Hittan (köznev. tv 6.m)
Max. óraszám NAT szerint:

1
8
4

2
8
5

3
6
4

4
6
4

2

2

2
2

3
1

2
2
2

2
2

2
2

2
1

1

1

5

5

1
1
5

1
1
5

24

25

25

26

24

1
24

1
24

1
25
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2.6.3.10

A NAT 2020 évi életbe lépése utáni felmenő rendszerben bevezetésre kerülő

óraszámok az felső tagozaton
Tantárgy/Évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
(állampolgári
ismeretek,
honés
népismeret)
Filozófia
Hittan/mise
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
I. Idegennyelv
II. Idegennyelv
Ének-zene
Rajz (Vizuális kultúra)
Dráma
Célnyelvi civilizáció
Technika
Informatika (digitális kultúra)
Testnevelés
Osztályfőnöki óra
Kötött
célú
órakeret
(fakt/emelt szint)

5
4
4

6
4
4

7
4
3

8
3
4

2

3

2

3

2

2

2

1

2

2
1
2
1
2
4
1
1
1

4

4

2
1
2
1
4

2
2

1
0

1
1

0
1
5
1

2
1
5
1

1
1
5
1

1
5
1

Összes óraszám:

29

29

31

32

Hittan (Köznev. tv. 6. m.)

1

1

1

1

Max. óraszám NAT szerint:
Önkéntesen vállalt mise

28
1

28
1

30
1

30
1
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2.6.3.11

A NAT 2020 évi életbe lépése utáni felmenő rendszerben bevezetésre kerülő

óraszámok a 6 évfolyamos gimnáziumi tagozaton
Tantárgy

7. évf.

8. évf.

9. évf.

10.évf.

11.évf.

12.évf.

Magyar nyelv és irodalom

3

3

4

4

4

5

Matematika

3

3

3

3

4

4

Történelem

2

2

2

2

3

3

3

Állampolgári ismeretek

1

1

Hittan/mise

3

3

3

3

Kémia

1

2

1

2

Fizika

2

1

2

3

1

Biológia

2

1

3

2

1

Földrajz

1

2

2

1

Angol nyelv

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

1

1

Második idegen nyelv
Művészetek (rajz)
Ének-zene

1

1

Vizuális kultúra

1

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret/Dráma

1

Technika és tervezés

1

3

2
2
1

Célnyelvi civilizáció
Digitális kultúra

1

2

1

1

2

Testnevelés

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

Tagozat miatti plusz óra

2

2

2

2
2

Fakultáció(k)
Öszesen

33

33

38

38

35

4
34

Hittan (Köznev. tv. 6. m.)

1

1

2

2

1

1

Maximális órakeret

30

30

34

34

34

34

Tagozat miatti plusz óra

2

2

2

2

Összes óra

33

33

38

36
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A NAT 2020 évi életbe lépése utáni felmenő rendszerben bevezetésre kerülő óraszámok
az angol két tanítási nyelvű gimnáziumi tagozaton
Tantárgy

9.kny

9.évf.

10. évf

11. évf

12.évf.

Magyar nyelv és irodalom

2

4

4

4

4

Matematika

2

3

3

4

4

2

2

3

3

Történelem
Állampolgári ismeretek
Hittan/mise

1
3

3

3

Természettudomány

3

2

2

Kémia

2

2

Fizika

2

3

Biológia

2

2

Földrajz

2

1

5

5

5

5

3

3

3

3

1

1

Angol nyelv

18

Második idegen nyelv
Művészetek (rajz)
Ének-zene

2

Vizuális kultúra

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret/Dráma

1

Célnyelvi civilizáció

1

1

2

2

Digitális kultúra

2

2

1

Testnevelés

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

2

4

Fakultáció(k)
Kötelező
Kiosztott óra

36

37

37

36

37

Maximális órakeret

34

34

34

34

34

Tagozat (két tannyelvű) miatti plusz óra

2

2

2

2

2

1

1

37

37

Hittan (Köznev. tv. 6. m.)
Összes óra

36

1
36

37

Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje

2.6.3.12

Az osztályba sorolás rendje

Az iskolaközpontban minden évfolyamon két osztály működik. Általános iskolában azonos tanterv szerint,
gimnáziumban a két tannyelvű és a hat évfolyamos emelt óraszámú történelem vagy matematika képzés
között lehet választani.

2.6.3.13

A csoportbontás elvei

A csoportbontás kialakításakor az intézmény infrastrukturális feltételeit, valamint finanszírozási
szempontokat is figyelembe kell vennünk.
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A csoportokat több szempont alapján alakítjuk ki a helyzettől függően:


egyszerű szétválasztás (2. idegen nyelv)



nívócsoport (idegen nyelv)



cserebontás, a bontott tantárgyak szempontjai szerint (technika, rajz, informatika)



váltó bontás (az osztály egyik részének van csak órája) létrehozása útján.

2.6.4 Tanulói jogviszony

2.6.4.1 Felvételi szabályzat
A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Az Iskolaközpont beiskolázási körzete a XI.
kerület, melynek következtében az óvodai és általános iskolai felvétel során felvett gyerekek legalább 25%ának Budapest XI. kerületi lakosnak kell lennie. Az Iskolaközpont egyházi fenntartású intézmény, ezért a
felvételi eljárás során vizsgáljuk a jelentkező és családja katolikus értékrendhez való hozzáállását. A tanulók
felvételéről a felvételi bizottság - indoklási kötelezettség nélkül - dönt. A bizottság tagjait az iskola
igazgatója határozza meg.
A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülők és gyermekük elfogadják az intézmény pedagógiai
programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósításában. Speciális nevelési igényű gyermekekkel nem
foglalkozunk.
A második évfolyamtól felfelé a átvételnél további szempontok is érvényesíthetők, mint például a tanuló:


magatartása és szorgalma;



a tanulmányi eredményei.

2.6.4.2 Általános tájékoztató a felvétel rendjéről
A Szent II. János Pál Iskolaközpont tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az
átvétel jelentkezés alapján történik. Az átvétel más intézményből szorgalmi időben csak a lezárt félév utáni
napokban (kivétel: más településről városunkba történő költözés esetén) illetve a tanévnyitó előtt lehetséges,
ritka kivételektől eltekintve.
Jelentkezés az internetes adatlappal, a Szent II. János Pál jelentkezési lappal, és a hozzátartozó mellékletek
csatolásával történik.
A felvételi beszélgetésre a jelentkező elhozza az


ellenőrző könyvet vagy az e-naplóból kinyomtatott jegyeket és eseményeket



az előző év végi bizonyítványának fénymásolatát.

Más iskolaszerkezeti típusból érkezett tanulóknak a tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az
igazgató különbözeti vizsgá/ka/t írhat elő, illetve magyar, matematika és angol tantárgyakból az adott
időszaknak megfelelő diagnosztikus mérést végezhet.

2.6.4.2.1 Jelentkezés az általános iskolai első évfolyamára
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Az általános követelményeket kiegészítő szempontok az 1. évfolyamon: az iskolaérettség írásos igazolása
mellett a gyermek beszédkészségét, iskolaérettségét mi magunk is felmérjük. A jelentkezési eljárás során a
gyermekek iskolaérettséget vizsgáló feladatokat oldanak meg. E tevékenység során figyeljük meg
beszédkészségüket, megfigyelő és emlékezőképességüket, társaikhoz és a felnőttekhez való viszonyukat,
mozgáskészségüket. A gyermekekkel való foglalkozás alatt az iskola vezetése a szülőkkel beszélget
egyénileg a család értékrendjéről, nevelési elképzeléseiről.
A jelentkezés a kitöltött jelentkezési lappal és az interneten elküldött adatlappal történik.

2.6.4.2.2 Jelentkezés a gimnázium kezdő évfolyamaira
A gimnáziumba jelentkezni kívánó tanulók számára tájékoztatást tartunk és a felvételi lehetőségekkel élve az általános felvételi eljárás keretében - döntünk a tanulók felvételéről az EMMI rendeletben előírt
határidőig. Szükség esetén az EMMI rendelet lehetőséget ad rendkívüli felvételi eljárás keretében a
felvételre a 6 évfolyamos gimnázium és az öt évfolyamos két tanítási nyelvű gimnázium kezdő évfolyamain.
A 6 osztályos és a két tanítási nyelvű gimnázium első évfolyamára jelentkezés két részből áll:
o a központi "Jelentkezési lap" kitöltéséből, melyet az általános iskola küld meg nekünk,
o valamint az iskolai adatlap és jelentkezési lap (Családi kérdőív) leadásából.

A felvételi eljárás 3 részből áll.
Első rész: a jelentkezők megírják a központi felvételit magyarból és matematikából (100 pont).
Második rész: hozott pontok: számoljuk
-

a 6 osztályos képzésbe jelentkezőknél az 5. év végi, és 6. félévi magyar irodalom és nyelvtan,
matematika, történelem és idegen nyelv jegyek összegét (50 pont)

-

az öt osztályos képzésbe jelentkezőknél az 5.-6.-7. év végi és 8. félévi magyar irodalom és
nyelvtan, matematika, történelem és idegen nyelv jegyek összegét osztva kettővel (ha mindenből
ötös, akkor 4*25/2)

Harmadik rész: szóbeli meghallgatáson vesznek részt (50 pont).
A szóbeli meghallgatás a történelem és matematika emelt szintű oktatás 7. és 9. évfolyamon
-

a profilnak megfelelő szakmai ismeretek (20p)

-

szövegértés (olvasás, értelmezés) (10p)

-

logikai képességek (10p)

-

értékrendet vizsgáló beszélgetés (10p).

Szóbeli meghallgatás a két tanítási nyelvű képzésbe jelentkezők számára
-

nyelvi készséget, logikát felmérő feladatok (20p)
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-

szövegértés (olvasás, értelmezés) (10p)

-

logikai képességek (10p)

-

értékrendet vizsgáló beszélgetés (10p).

2.6.4.2.3 Jelentkezés más évfolyamra
Külön kell kérni a felvételt valamennyi évfolyamra a más iskolából átlépni szándékozóknak. A jelentkezés
módja a kitöltött adatlap és Családi kérdőív és az utolsó év végi bizonyítvány másolata.

2.6.4.2.4 A tanulói felvételi, átvételi kérelmek teljesítésének sorrendjére vonatkozó helyi
szabályok
Katolikus iskolaként elsősorban a gyakorló katolikus családok gyermekeit várjuk és kívánjuk felvenni. Ezen
kívül előnyben részesítjük a XI. kerületi lakosokat.
Amennyiben a jelentkezőnek egy vagy néhány tantárgyból jelentős lemaradása van, és vállalja ennek
önerőből való pótlását, az adott munkaközösség vezetővel egyeztetve a diák türelmi időt kap. Az iskola ez
esetben egyéni felkészítést nem vállal, a szülő segítségére számít.

2.6.4.3 A továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei
Az első évfolyamon tanuló csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha igazolt és igazolatlan mulasztásai
miatt nem tudta teljesíteni a követelményeket vagy a szülő kérésére ismétel évfolyamot. A 2-11. évfolyamon
tanuló diák magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező és
választott tárgyban a tanév végén legalább elégséges (2) [minimum] szinten teljesítette. A tanév végi
elégtelen minősítés javítóvizsgán javítható (augusztus utolsó hetében). Aki a javítóvizsgán is megbukik, az
másik iskolába kell távozzon. Ez alól csak a javító vizsga bizottsága adhat felmentést egyedi döntés alapján.
Továbbhaladás a két tanítási nyelvű évfolyamon
A 9. és 10. évfolyamon, a szorgalmi időszak végén (június hónapban) az angol nyelvi szintvizsga eredménye
alapján dönt a tantestület a tanuló nyelvi tagozaton történő továbbhaladásáról.
Amennyiben a tanuló a kilencedik vagy a tizedik évfolyam végén nem tudja teljesíteni az iskola helyi
tantervében rögzített továbbhaladási feltételeket angol nyelvből nem folytathatja tanulmányait a két tanítási
nyelvű képzésben és nincs lehetősége más osztályba becsalatkozni.

94

A helyi tantervek irányelvei - 2013

2.7 Az iskola tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai
2.7.1 Tanórai foglalkozások
A tanítási órák 45 percesek.

2.7.1.1 Általános iskola (1-8. évfolyam)
Budapest több kerületéből és a környékből bejáró tanulókkal, 8 évfolyamon, öt napos munkarendben
működik.
Tagozatunk azon fáradozik, hogy kisdiákjainkban magalapozzuk a keresztény erényeket, melyek
segítségével Krisztus hű követőivé válhatnak.
A tanítás nap 8.15-kor kezdődik az osztály közös imájával, melynek keretében ráhangolódnak a napra, az
előttük álló feladatokra, Isten kezébe helyezik aznapi erőfeszítéseiket.
A hittan órák az órarendben kapnak helyet. A harmadik évfolyamon a légiós atyák, a megszentelt életű nők
és a hittantanárok készítik fel elsőáldozásra a jelentkezőket, negyedik évfolyamtól kezdve pedig órarendbe
iktatva szentmisén vesznek részt tanulóink.
A mindennapos testnevelés órák keretében hetente egy órában néptáncot oktatunk.

2.7.1.2 Gimnázium (7-12. évfolyam és9. kny+ 9-12. évfolyam)
Iskolaközpontunkban kettő gimnáziumi képzés között lehet választani:
1. 6 évfolyamos gimnáziumi képzés matematika és történelem emelt óraszámmal
2. 1+4 évfolyamos angol-magyar két tanítási nyelvű képzés
A hat évfolyamos képzés
A hat évfolyamos gimnáziumi képzés (7-12. osztály) a 2016/2017. tanévben kerül bevezetésre felmenő
rendszerben. A hat évfolyamos képzésben választható az emelt óraszámú történelem vagy matematika
képzés. Az emelt óraszámú képzés bontott csoportban a 7-10. évfolyamon plusz 2-2 órát eredményez. A 1112. évfolyamon fontos szerep jut az érettségi felkészítésnek a választott tantárgyból. A második idegen
nyelv választására a 9. évfolyamtól van lehetőség.
A tanítás 8.15-kor kezdődik iskolánkban. Órarendben szereplő 0. óra lehetőség szerint dupla testnevelés óra
és az érettségi felkészítés.
Szakköröket, felzárkóztató foglalkozásokat lehet szervezni a 6-7-8. órában. Délután sportköri és szakköri
foglalkozások külön beosztás alapján tarthatók.
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2.7.1.3 Két tanítási nyelvű gimnázium (9Kny + 9-12. évfolyam)
A 4/2013. (I. II.) EMMI rendeletben foglaltak alapján az oktatás a két tanítási nyelvű iskolai oktatás
irányelveinek alapján angol és magyar nyelven az 1+4 évfolyamos gimnázium óraszámainak megfelelő
keretben folyik.
Angol nyelven tanítjuk a célnyelvi civilizációt és a következő tantárgyak közül 3-at: biológia, földrajz,
katolikus hittan, matematika, és történelem.

2.7.2 A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül történő választás
szabályai
Választható tantárgyak:
-

második idegen nyelv

-

emelt szintű érettségi felkészítés

Választható foglalkozások:
-

szakkörök

-

sportfoglalkozások

-

napközi, tanulószoba

-

gyógytestnevelés

-

fejlesztés

A pedagógus választásának szabályai: a választható tantárgyakhoz és foglalkozásokhoz minden esetben
pedagógust rendelünk, úgy hirdetjük meg. A személyi állományban történő változásokért az iskolavezetés
nem vállal felelősséget. A tanárok feladatkiosztását a tantárgyfelosztás tartalmazza, melyet a
munkaközösség vezetők bevonásával a tanulmányi igazgatóhelyettes készít el. A diákok, szülők nem
választhatnak tanárt.
Súlyos tanár-diák összeférhetetlenség esetén lehetőség van a párhuzamos osztályba való átvételre. A
problémákat a vezetésnek kell jelezni.

2.7.3 Szabadon választható érettségi felkészítés
A kötelezően szabadon választható érettségi felkészítések megszervezését a 100./1997. (VI.13.) érettségi
vizsgaszabályzatról szóló Kormányrendelet 4. paragrafusa szabályozza. Ezt figyelembe véve közép szintű
érettségi felkészítést csak kötelező érettségi tárgyból indítunk szükség esetén. Emelt szintű érettségi
felkészítést minden évben a jelentkezők létszámának függvényében indítunk, a kötelező érettségi
tantárgyakból és két másik tantárgyból, ami az a két természettudományos tantárgy, melyre legtöbben
jelentkeztek.
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2.7.4 A második idegen nyelv
Második idegen nyelvet a 9. évfolyamtól tanulnak a diákok. Azok a tanulók, akik a megadott határidőig nem
jelölnek meg az iskola által kínált második idegen nyelvek közül egyet sem, a szakmai munkaközösség
véleményének kikérése után az igazgató döntése alapján tanulják a kijelölt második idegen nyelvet a 9.
évfolyamtól.

2.7.5 Otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározó elemei és korlátai
Az írásbeli és szóbeli otthoni feladatok (a továbbiakban: házi feladatok) alapvető célja a tananyag
elsajátítása és gyakoroltatása. Mindig kapcsolódnia kell az órai anyaghoz. A következő óra a házi feladatok
ellenőrzésével kezdődik. Ez történhet szúrópróbával, általános ellenőrzéssel, szóbeli beszámoltatással vagy
írásbeli számonkéréssel. A házi feladat el nem készítésének fegyelmi következménye van. Az írásbeli és
szóbeli házi feladatok aránya és mértéke tantárgyanként változik. Alapelv: a leckeírás segít abban, hogy a
gyerekek megtanuljanak utasításokat követni, az idejüket és az energiájukat beosztani, a feladatmegoldások
során kitartani, az önálló munkában kreatívan alkotni. Kitartásra, problémamegoldásra, gondolkodásra,
munkára, rendszerességre nevel. Nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli számonkérésre is, mert a tapasztalatok
alapján a tanulóknak nehézséget okoz az összefüggő beszéd. A házi feladatok mennyisége alkalmazkodik a
korosztályhoz, de mindig van.
Házi feladatként adható egyénileg kiselőadás is meghatározott témából. Ez jó motivációs eszköz.
Nyári feladatként azokból a tantárgyakból, ahol erre szükség és lehetőség van, adható kötelező és ajánlott
olvasmány. Számonkérése a következő tanévben olvasó napló formájában megadott szempontok alapján,
olvasónapló formájában ajánlóként, ill. közösen feldolgozva történhet.

2.7.6 Az érettségire jelentkezés, az iskolában választható érettségi vizsgatárgyak
Az érettségire jelentkezésben a 100/1996. OM rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
rendelkezései az irányadóak. Iskolánkban minden olyan közismereti tantárgyból tehető érettségi vizsga,
melyet a helyi tantervünk tartalmaz és a vizsgaszabályzat lehetővé tesz. Amennyiben saját tanulónk olyan
tantárgyból akar érettségi vizsgát tenni, melyet az iskola helyi tanterve nem tartalmaz, akkor hivatalos
bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy egy másik iskolában tanulta azt a tárgyat.
1.1.2.

Az érettségi témakörei

Az érettségi témakörei megtalálhatóak a 40/2002. (V.24.) OM rendeletben az érettségi vizsga részletes
követelményeiről. Diákjaink a felkészítés során szaktanáraiktól megkapják a témaköröket.
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2.7.7 A nem hagyományos tanórai keretben szervezett tanítás

2.7.7.1 Az erdei iskola
Az erdei iskola többnapos, szorgalmi időben megvalósuló, az országban az intézmény székhelyétől
különböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelési-tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás
folyamatát - a tanulói képességek fejlesztését és a tananyag elsajátítását - a tanulók aktív, együttműködő,
cselekvő (kooperatív-interaktív) megismerő tevékenységére építjük. Iskolánkban az alsó tagozat részére
szervezzük.
Az erdei iskola az iskola éves programjában előre meghatározott időpontban zajlik. Noha nem hagyományos
tanórai foglalkozást szervezünk, az erdei iskola nem az intézmény tanórán kívüli tevékenységeinek a része.
Az erdei iskolát az alsós munkaközösség szervezi. A költségeket a szülők befizetéseiből és pályázaton nyert
pénzekből fedezzük.

2.7.8 Tanórán kívüli foglalkozások

2.7.8.1 Napközis és tanulószobai foglalkozás
A napközis foglalkozások környezeti nevelési tartalma kifejezett, hiszen a tanulók életviteli kultúrájának,
szokásaik alakításának közvetlen nevelési lehetőségei tárulnak fel. A napközi programjaiban és a
tanulószobai foglalkozásokon helyet kell, hogy kapjanak a környezetfeltáró, érzékenyítő, megőrző
programok, ezzel kapcsolatos játékok és cselekvések.
A napközis és tanulószobai foglalkozások szervezésével biztosítjuk az egész napos iskolai elfoglaltságot.

2.7.8.2 Szakkörök, diákkörök
A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének jó színtere, gazdagító
tehetséggondozó program.

2.7.8.3 Délutáni rendezvények, vetélkedők, bemutató programok
Szervezett, előre tervezett eseti foglalkozások, melyek kapcsolódhatnak évfordulóhoz, a tanulmányok során
egy téma részletes megismeréséhez, események szemléltetéséhez.
• Márton napi vásár
Iskolánk közösségi életét és fejlesztési céljait támogató tanárok, diákok, szülők közös szórakozását
színvonalas programokkal szolgáló rendezvény. Szervezője a Szülői Munkaközösség.
• Iskolai Gála
Kétévente a Szülői Munkaközösség szervezésében megrendezésre kerülő program, melyben minden
korosztály legtehetségesebbjei lépnek fel csoportosan vagy egyedül.
• Szent II. János Pál nap
Az iskolaközpont névadója tiszteletére rendezett akadályverseny minden korosztály számára. A
szervezésben és kivitelezésben a 11-12. évfolyam diákjai is részt vesznek a szervező tanár irányítása mellett.
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2.7.8.4 • II. János Pál verseny
A gimnáziumi évfolyamok számára szervezett, humán, sport és szociális területen zajló, osztályszintű
vetélkedő, mely az egész tanéven átível.

2.7.8.5 • Iskolai Akadémia
A diákok egyéni versenye egy adott műveltségi területen.

2.7.8.6 Iskolai sportkör
Az iskolai testnevelés és az iskolai sportkör (ISK) célja a szellemi leterhelés ellensúlyozása, a
kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődés elősegítése. AZ ISK tevékenységét segíti iskolánk sportegyesülete (Ex
Animo DSE), melynek célja az iskolai sportélet támogatása és fellendítése, a fejlesztések megvalósításához
pályázati háttér biztosítása. Nevelő jellegénél fogva edzettségre, helytállásra, kitartásra, szellemi-lelki
összpontosításra, etikus versenyzésre nevel.
A turisztika célja a szabadidő hasznos eltöltése, a természetjárás, a természet megszerettetése, az ország egyegy tájegységének megismerése az iskola éves munkatervében az Iskolai Sportkör által megtervezett időben.

2.7.8.7 Sportrendezvény
Házi csapatbajnokságok évfolyamok között, illetve egyedi csapatösszeállításban (játékos sorversenyek,
labdarúgás, kosárlabda, stb.).

Év végi sportnap
Iskolánk hagyományai szerint a tanév utolsó tanítási napján atlétika, kosárlabda, foci sportágakban egyéni
és osztályok közötti csapatversenyekben mérik össze diákjaink tudásukat.

2.7.8.7.1 Tantárgyi anyaghoz kapcsolódó kulturális/szakmai látogatás
Életkori sajátosságnak megfelelően, a tantárgyakhoz kapcsolódóan, a tanult ismeretek elmélyítésére,
szemléltetésére, bemutatására színházi előadásokra, hangversenyekre, valamint múzeumok, illetve
kiállítások megismeréséhez szervezünk tanórán kívüli programokat.
Ide tartoznak a gyár- és üzemlátogatások is.

2.7.8.7.2 Vetélkedők, versenyek, pályázatok, rendezvények, akciók
Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos
versenyeken. Minden tanévben hirdetünk házi versenyeket is a munkaközösségek szervezésében.
Apostoli kampányokat szervezünk hajléktalanok megsegítésére, élelmiszergyűjtésre, melyekre önkéntes
alapon lehet jelentkezni.
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Amennyiben pályázatok keretében elnyert támogatás feltételeként egyéb programok, témanapok
megvalósítása válna szükségessé (Comenius, Határtalanul!) abban az esetben ezek az adott tanév
munkarendjébe bevezetésre kerülnek. A programokat a részt vevő osztályok diákjai, tanárai szervezik,
bemutatva a többi diáknak az együttműködés során megszerzett tapasztalataikat, ismereteiket.

2.7.8.8 Tanulmányi kirándulások
A tanulóközösség összekovácsolása, az élményszerzés, az együttlét öröme, a szocializáció ötvöződik a
közelebbi, távolabbi tájakkal, nevezetességekkel való megismerkedéssel, hazánk felfedezésével. Lehetőséget
ad a jelentős, híres, érdekes tárgyakkal, esetleg személyekkel, jellegzetes helyekkel való találkozás, az
"ottlét" élményének megélésére. Ez a nevelési forma elsősorban nem valamilyen tantervi feladat teljesítését
szolgálja. Célja főképpen a közösség és azzal együtt a személyiség fejlesztése. E fejlesztési feladatokat
szolgálják a különböző megismerő, tanulási helyzetek is. A tanulmányi kirándulás során a tanulók
különböző ismeretszerző feladatokat is kapnak: kiselőadással készülnek, gyűjtőmunkát végeznek stb. A
tanulmányi kirándulás az iskola tanórán kívüli tevékenységeinek része. Tanulmányi kirándulásra a tanévben
két nap áll rendelkezésre az éves munkatervben meghatározott időpontban, mely fakultatív módon a
hétvégével még bővíthető. A költségek tekintetében az iskolai Szülői Munkaközösség 2004. ülésén
határozatban vállalta, hogy az osztálykirándulások költségeit a tanulók befizetéseiből, valamint pályázat
útján biztosítják az osztályoknak. Az Anima Una alapítványnál lehet támogatást kérni.

2.7.8.9 Táborok
2.7.8.9.1 Nyári táborok
A nyári táboraink célja a kulturált pihenés, az ország egy-egy tájegységének, szokásainak, megismerése és
az osztályközösségek formálása. Szervezője az osztályfőnök és helyettese. Ideje a nyári hónapok. A
jelentkezés javasolt. A tábor költségeit a szülői befizetésekből és pályázati forrásokból fedezzük.

2.8 Iskolai szolgáltatások
2.8.1 Könyvtár
Az iskolai könyvtár a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére áll a meghatározott nyitvatartási időn belül.
A könyvtárban kézi könyvtár és kölcsönzési szolgáltatás is működik. A könyvtár működési rendjét annak
működési szabályzata határozza meg. A könyvtár használata alanyi jogon jár az iskola valamennyi
tanulójának és tanárának ingyenesen.
Iskolánkban a könyvtár a tanulás egyik fontos és működő színtere, amely jelentős feladatot tölt be az
önképzésre nevelésben. Az ismeretek önálló elsajátításának helye, ahol a hagyományos és nem
hagyományos információhordozó eszközök használatának megtanításával és alkalmazásával juttatjuk el
100

A helyi tantervek irányelvei - 2013
diákjainkat az önművelés és a hatékony tanulási módszerek alkalmazásához. Jelentősen hozzájárul a
tehetséggondozáshoz és növeli a hátrányos körülmények között élők művelődési esélyeit is.
Célunk, hogy diákjaink megbarátkozzanak az olvasással.
A könyvtáros segíti az iskola pedagógiai munkáját. Feladatát, a könyvtár működési rendjét és a gyűjtőkör
meghatározását az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

2.8.2 Számítógép használat
Az iskola számítógépei tanítási időben, ill. azon túl szakköri órákon a tanulók rendelkezésére állnak. A
tanulók a számítástechnika termekben és a könyvtárban található számítógépeket használhatják. A tanulók
számára szervezett formában az Internet-elérhetőség ingyenesen biztosított a szaktantermekben.

2.9 A tanuló kötelességének teljesítése, munkájának ellenőrzése
Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás 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 - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen
érvényesített követelményrendszer. A követelményrendszer meghatározása a tantárgyat tanító szaktanár
feladata. Elvárásairól, a büntetés és jutalmazás módjáról tájékoztatást ad a szülőket a tanév elején. Bár az
iskolának van általános tanulmányi szintje, a diákot mégis a saját talentumaihoz képest értékeljük, és arra
ösztönözzük, hogy saját tehetségéhez mérten a legjobbat hozza ki magából.
Az ellenőrzés kiterjed az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre és a felszerelésre is.
Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a következetességet tartjuk a legfontosabbnak. Az
ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és számos más
tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek.
Az ismeretek számonkérésének formái


szóbeli és írásbeli felelet



röpdolgozat



nagy vagy témazáró dolgozat



vizsga



órai munka értékelése



szorgalmi feladatok értékelése (projektmunka, előadás).

2.9.1 A tanuló teljesítményének értékelése, osztályozási normatívák
A félévi és tanév végi osztályzatok kialakításához a heti 2 órás tantárgyak esetében a szaktanár havonta
minimum egy jegyet ad. Más óraszámok esetén a diák ezzel arányosan kap jegyet. Témazáró értékű jegyből
minden diáknak a tanmenetben szereplő témaköröknek megfelelő számú osztályzattal kell rendelkeznie.
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A két tanítási nyelvű oktatás során a 9. évfolyamon angol nyelvből legalább heti 3 érdemjegy szükséges,
továbbá a tanév folyamán minden tanulónak ún. szintmérő nyelvi vizsgát kell teljesíteni angol nyelvből. A
szintmérő nyelvi vizsga eredményeit készségenként értékelik, minden készség érdemjegye két jegy súllyal
számít az átlagba. Az angol nyelvi vizsgákon az összteljesítmény minimuma 50%.
Az év végi nyelvi vizsgán részkészségenként kell elérni B1 szinten (9. kny évf.) és B2 szinten (9. évfolyam)
is az 50%-ot. Az a tanuló, aki egy vagy kettő részkészségből 50% alatt teljesített, az adott vizsgarészt az
augusztusi javítóvizsga időszakban megismételheti. Aki három vagy annál több vizsgarészt nem teljesített
javítási lehetőség nélkül megbukott a vizsgán. Ha a tanuló csak egy készség vizsgarészből maradt 50% alatt,
a vizsgáztató tanár belátása szerint ismételheti a vizsgát júniusban is. A két tanítási nyelvű osztályokban a
továbbhaladás feltétele az év végi minimum elégséges osztályzat angol nyelvből és a szintvizsga teljesítése.
Az angol két tanítási nyelvű képzésben részt vevő diákok házi vizsga rendszerének részeként a 11.
évfolyamon a diákok C1 szintű Cambridge Advanced English vizsgát tesznek. A vizsga április hónapban
kerül megszervezésre a tanítási órák alatt. Értékelése: az elégséges érdemjegyhez 40%-ot kell elérni. A
vizsga érdemjegye az átlagba készségenként 2 jegy súlyával számít bele.
A diákoknak lehetőségük van arra, hogy közép vagy emelt szintű előrehozott érettségi vizsgát tegyenek. Ez
nem iskolai elvárás, saját döntés, a szándékot az angol tanárnak kell jelezni és az érettségire vonatkozó
szabályokat kell betartani mind a jelentkezéskor, mind a vizsgán.
A két tanítási nyelvű oktatás egyéb tantárgyaira, ill. a 9. évfolyamon kívül minden évfolyamra az általános
osztályozási normatívák az irányadóak.
A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza. 71 századtól a
tanár köteles a jegyet felfelé kerekíteni. Ez alatti törtértéknél a tanár egyénileg dönt.

2.9.2 Házi vizsgák
A házi vizsgák kettős célja:


a tanulói teljesítmény mérése az adott évfolyamokon az adott tantárgyakból



a tanulók felkészítése a vizsgaszituációkra, a sikeres vizsgázási formák begyakorlására

2.9.2.1 A házi vizsgák rendje
A kifutó 4 évfolyamos és a hat évfolyamos gimnáziumi képzésben


10. évfolyam:
o magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli vizsga
o történelem szóbeli vizsga
o kémia vagy földrajz szóbeli vagy fizika írásbeli vizsga



11. évfolyam:
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o matematika írásbeli vizsga
o angol írásbeli és szóbeli vizsga
o biológia szóbeli vizsga vagy második idegen nyelv írásbeli és szóbeli vizsga

A két tanítási nyelvű oktatásban


9. Kny évfolyam:
o első és második harmadév angol nyelvi szintmérő írásbeli, szóbeli vizsga
o B1 szintvizsga



9. évfolyam:
o történelem írásbeli vizsga
o év végén angol szintvizsga (B2) írásbeli és szóbeli vizsga



10. évfolyam:
o magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli vizsga
o célnyelvi civilizáció szóbeli vizsga
o választható: kémia vagy földrajz szóbeli vagy fizika írásbeli vizsga



11. évfolyam:
o matematika írásbeli vizsga
o történelem szóbeli vizsga
o év végén angol nyelvi szintvizsga (C1)
o biológia szóbeli vizsga vagy második idegen nyelv írásbeli és szóbeli vizsga

2.9.3 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
Minden tanévben a tanév elején (ősszel) és a tanév végén (tavasszal) mérjük a tanulók fizikai állapotának
szintjét 5-12. évfolyamig az alábbi feladatokkal:


Cooper teszt (12 perces kitartó futás),



800m, 400m, 100m síkfutás,



hasizom, hátizom (4 perc alatt hány szabályos gyakorlatot tud végrehajtani)



szabályos fekvőtámasz,



helyből távolugrás,



függés (mennyi ideig tudja függőhelyzetben tartani magát).

Az ellenőrző gyakorlatok követelményeit és az ellenőrzés módját előzetesen a tanulók megismerhetik.
A felmérés célja


hatékonyan segíteni a tanuló önismeretét, ami jelentős motiváció a tanórai munkavégzéshez;
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a tanulócsoport fizikális állapotának ismerete segíti a pedagógust az éves munka tervezésében, és a
mindennapi testnevelésben;



a különböző versenyek, versengések alkalmával rangsoroljuk a teljesítményeket, ezzel a tanulók
egyéni fejlődését egy éven belül is figyelemmel tudjuk kísérni.

2.9.4 Értékelés, osztályzás
Az értékelés - osztályozás egész számokkal történik a hagyományos ötös fokozatú rendszerben:
jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.
A fokozatokat és azok tartalmát valamint a félévi és év végi minősítést a helyi tantervek követelményei
határozzák meg.
Kitűnő tanuló az, aki minden tantárgyból jeles /5/ érdemjegyet kapott.
Eltérő értékelés:
Országos versenyeken elért 1-10. helyezésért az átlagtól függetlenül jár az év végi jeles.

2.9.5 A szöveges értékelés rendszere
A KT. 2010. LXXI. sz. törvényi módosításának megfelelően 2010. szeptember 1-től visszatér az alsó
tagozaton az osztályzásra.
Ennek megfelelően szövegesen csak az első évfolyamon és második évfolyam félévkor értékeljük diákjaink
előrehaladását. Második évfolyam év végétől negyedik évfolyam év végéig osztályzatokkal minősítjük a
tanulmányi teljesítményt, de háromnegyedévkor adunk ki egy rövid szöveges értékelést, mely részletes
írásos értékelést nyújt a tanulmányi előrehaladásról. A háromnegyed éves értékelést az alsós
munkaközösséggel együtt kidolgozott szöveges értékelő rendszer szempontjai alapján végezzük. Az
értékelés híven tükrözi nevelési elveinket és azok megvalósulását. Év közben a tanítók százalékosan és
jegyekkel is értékelik a tanulókat, hogy minél körülhatárolhatóbb legyen a szülők számára gyermekük
előmenetele vagy esetleges nehézségei. A jegyek, százalékos eredmények és a szöveges értékelés együttes
alkalmazása biztosítja, hogy diákjainkat teljes személyiségükben értékelhessük és fejleszthessük.
Az első évfolyamon a félévi és év végi szöveges értékelésben, illetve a többi évfolyamon a negyed- és
háromnegyed éves értékelésben használt kifejezések a legjobbtól a gyengébb felé haladva:
Kiválóan megfelelt
Jól megfelelt
Megfelelt
Gyengén megfelelt
Nem felelt meg, fejlesztésre szorul

2.9.6 A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái
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A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök tesz javaslatot az
osztályban tanító pedagógusok közösségének. Az osztályfőnök javaslatát a testület többségi döntéssel
véglegesíti.


a magatartási követelmények az alapvető értékekre, erkölcsre épülnek.



a szorgalmi követelmények a diákok tanulásához, munkához való viszonyát tükrözik.
A

magatartás

minősítése:

példás

/5/,

jó

/4/,

változó

/3/,

rossz

/2/.

A szorgalom minősítése: példás /5/, jó /4/, változó /3/, hanyag /2/.

2.9.6.1 Magatartás minősítése
Aki a szempontok mindegyikének megfelel. PÉLDÁS /5/ magatartású


iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató



az iskola házirendjét következetesen betartja



a nevelők többsége példásnak tarja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat



az iskolai követelményeket tudatosan vállalja, kezdeményező, bekapcsolódik a közösség
munkájába



felelősségérzettel van az iskola iránt, a közösség iránt



emberi kapcsolataiban őszinte, tisztelettudó és udvarias hangnemet használ; törekszik érettségének megfelelően - önnevelésre, önfegyelemre, önművelésre és az ehhez kapott útmutatást
elfogadja, igyekszik megvalósítani;



a körülötte történő enyhébb rendbontás ellen fellép



önként vagy megbízásból munkát vállal a közösségért, és ezt megbízhatóan teljesíti



nincs fegyelmi büntetése, ill. fegyelemsértésre vonatkozó ismételt bejegyzése.

JÓ /4/ magatartású


az iskolai rendszabályokat általában betartja



tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó



vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó hírnevére



magatartáskultúrája esetenként kifogásolható



a közösség munkájában részt vesz, de nem kezdeményez



a körülötte történő enyhébb rendbontás ellen nem minden alkalommal lép fel



legfeljebb egy osztályfőnöki figyelmeztetése, fegyelemsértésre vonatkozó bejegyzése van



nincs fegyelmi büntetése.

VÁLTOZÓ /3/ magatartású
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aki 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 pozitív és negatív értékek megítélésében ingadozik



a közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad



tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias



indulatait nem mindig képes fékezni; hangneme kifogásolható



akinek általános iskolában legfeljebb 3, gimnáziumban legfeljebb 8 igazolatlan órája van



legfeljebb egy igazgatói figyelmeztetése, fegyelemsértésre vonatkozó bejegyzése van



nincs fegyelmi büntetése.

ROSSZ /2/ magatartású


a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be



kivonja magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, annak munkáját
eredményességét is gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget



tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen



tanórán kívüli magatartása erősen kifogásolható, esetleg törvénybe ütköző



akinek több fegyelemsértésre vonatkozó igazgatói bejegyzése van



tanórai vagy tanórán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában részesül.

2.9.6.2 Szorgalom minősítése
Aki a szempontok mindegyikének megfelel. PÉLDÁS /5/ szorgalmú


munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi



a tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve maximálisan és
rendszeresen felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába



írásbeli feladatait elkészíti



írásbeli feladatainak külalakja is gondos munkát tükröz



indokolt készületlenségét időben jelenti



hiányait - mulasztás esetén - rövid időn belül pótolja



rendben tartja iskolai felszerelését, könyvei, füzetei tiszták



felszerelését minden alkalommal, hiánytalanul elhozza a tanítási órákra



az iskolai tanulmányi munkán kívül – tehetsége szerint - részt vesz pályázatokon, versenyeken



ha képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni.
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JÓ /4/ szorgalmú


az előbbiek egyikének-másikának nem felel meg kifogástalanul, de azok miatt súlyosabb büntetést
nem kapott



az elért átlageredménye (általában szorgalmas munkájának köszönhetően) képességeinek
megfelelő, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen szükség.

VÁLTOZÓ /3/ szorgalmú


az előbbiek egyike ellen súlyosan (ill. kisebb mértékben de ismételten) vétett,



iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik



kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti



többször nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába.

HANYAG /2/ szorgalmú


képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét
gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan.



tantárgyi bukás esetén

2.9.7 Jutalmazás
Azt a tanulót, aki képességihez mérten


példamutató magatartást tanúsít,



vagy folyamatosan kitűnő tanulmányi eredményt ér el,



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



vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön
vagy előadásokon, bemutatókon eredményt ér el,



vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez,

jutalomban részesíthetjük.

2.9.8 A közösségi szolgálat teljesítése
2016. január 1-jétől a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi
vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása (2011. évi CXC
törvény a nemzeti köznevelésről 6§ (4)).
A közösségi szolgálat megszervezése az iskola feladata (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 45. pontja).
Közösségi szolgálatról akkor beszélünk, ha a fiatal a saját, helyi közösségének javára cselekszik, a
tevékenység szervezett keretek között folyik, és nem kap érte ellenszolgáltatást.
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A közösségi szolgálat igazolása és elszámolása
A közösségi szolgálatban
 az “óraként” definiált értéket 60 percben kell számolni,


az 50 órába a közösségi szolgálat helyszínére utazás és hazautazás nem számít bele,



beleszámolható 5 óra felkészítés és 5 óra projektértékelő záró megbeszélés.

Jelentkezés közösségi szolgálatra:
az iskolának leadott jelentkezési lappal (nem nagykorú tanuló esetén a szülői nyilatkozattal együtt).
Lehetőségek közösségi szolgálatra:


az iskola biztosít kapcsolatokat, helyszíneket



saját lakóhelyükhöz közeli plébánián



alapítványnál, közhasznú egyesületnél.

Amennyiben a diák nem az iskola által biztosított helyszínen végzi a közösségi szolgálatot, a fogadó
szervezettől együttműködési megállapodást kérünk, amiben saját tevékenységükről és diákunk feladatáról
írnak. A közösségi szolgálat végzéséről rendszeres tájékoztatást, igazolást kérünk.

A diák kötelességei a közösségi szolgálat elvégzésével kapcsolatban:


A gimnazista diák – szülői hozzájárulással – jelentkezik a közösségi szolgálatra.



A kiosztott diáknaplóban folyamatosan regisztráltatja, igazoltatja a végzett munkát.



Az 50 óra elérése után a diáknaplót átadja az adminisztrációs vezetőnek, aki az e-naplóban
dokumentálja a szolgálat teljesítését. Ez a bejegyzés a feltétele az érettségire bocsájtásnak.

2.9.9 A tanulók részvételi jogai gyakorlásának rendjét az intézményi döntési folyamatban
A diákok javaslataikkal közvetlenül annak várható hatálya szerint fordulhatnak osztályképviselőjükhöz,
osztályfőnökükhöz, tagozatvezetőjükhöz és az igazgatóhoz. Az igazgató félévente elbeszélget a diáktanács
képviselőivel vagy a diáktanácsot segítő tanárral, melynek során a jelenlévők a véleményeket és egymás
javaslatait megfontolják.

2.9.10 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat
Az iskola alapja a hatékony csapatmunka és együttműködés a vezetőség, a tanárok és technikai dolgozók
között, mellyel mindenki ugyanazokért a célokért küzd, a diák érdekében. Minél szorosabb összhangban
dolgoznak a tanárok az iskola vezetésével, annál hatékonyabb a magas szintű oktatás és a teljeskörű nevelés.
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A tanárok törekszenek arra, hogy a nevelési elvekkel való összhangjukból fakadó lendületükkel hiteles
példaként álljanak a diákok előtt óráikon.

2.10 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei
kapcsolattartásának formái
A hatékony kommunikáció az iskola és szülők között elengedhetetlen feltétele az iskola küldetésének
megvalósításához. Ebben a legfontosabb eszköz az e-napló, melyben a szülők folyamatos tájékoztatást
kapnak a diák iskolai munkájáról. Az iskola programjairól havi rendszerességű, e-mailben küldött szülői
levél formájában tájékoztatjuk a szülőket. Az iskolai aktualitásokkal, éves programmal, eseményekkel
kapcsolatos információk, képek, dokumentumok megtalálhatók az iskola honlapján is: www.janospal.hu.
A szülők bármilyen problémával, kéréssel hívhatják az iskolát, hagyhatnak üzenetet tanároknak, és szükség
esetén gyermekeiknek. Előzetes egyeztetés alapján mind a tanárok, mind az iskola vezetősége
rendelkezésükre áll bármilyen kérés, kérdés, probléma esetén.
Fogadóórát egy évben kétszer, novemberben és áprilisban tartunk, összes tanárunk részvételével. A szülők a
tanárnál személyesen érdeklődhetnek gyermekük tanulmányi előmeneteléről. Problémás diák esetén, ha
tanár és a szülő nem tudja a felmerülő problémát megoldani, külön találkozót kérhetnek az igazgatótól.
Osztályonkénti szülői értekezletre egy évben háromszor kerül sor: év elején, félévkor és év vége felé. Kérjük
a szülőket, mindenképpen vegyenek részt rajtuk.

2.11 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei


A tankönyv fedje le a tantárgy helyi tantervét.



Tartalmilag jól kidolgozott, igényes, világnézetileg és szaktudományosan megfelelő legyen.



Megfelelően biztosítsa az ismeretszerzés és alkalmazás arányát.



Nyelvi megformálásában igényes, változatos, gazdag, életbarát, egyértelmű utasításokkal
dolgozzon.



Kivitelezésében legyen esztétikus, betűmérete megfelelő, kötése tartós használatra is legyen
alkalmas.



Terjedelmében és árában legyen elfogadható.



A tankönyvek kiválasztásánál a munkaközösségek (az azonos szaktárgyat tanító pedagógusok)
egységes elképzelések kialakítására törekedjenek.

Egy-egy tantárgy tanításához felmenő rendszerben ugyanazt a tankönyvcsaládot használjuk, taníthatótanulható, tanulásra ösztönző, esztétikus, intézményünk elveinek, céljainak leginkább megfelelő
szellemiségű tankönyveket választunk.
A taneszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy
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feleljen meg az életkori sajátosságoknak,



biztosítsa a tapasztalatszerzést,



legyen alkalmas a kísérletek elvégzésére,



minden esetben a tevékenykedtető eszközkészletet választjuk.

2.12 Érvényesség, módosítás, nyilvánosság
A pedagógiai program érvényességi ideje

Az iskola 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai program
alapján.
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan
vizsgálja. A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén értékelik a pedagógia programban
megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.
A pedagógiai program módosítása

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:


az iskola igazgatója;



a nevelőtestület bármely tagja;



a tagozatvezetők és a szakmai munkaközösségek;



a szülői munkaközösség;



az iskola fenntartója.

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala

Az iskolaközpont pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető az iskola
honlapján.
A pedagógiai program egy-egy példányát a következő helyeken helyezzük el:


az iskolaközpont fenntartójánál;



az iskolaközpont irattárában;



a könyvtárban;



a tanári szobában;



az iskolaközpont igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél;



az óvoda vezetőjénél;
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az iskola portáján.
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2.13 Mellékletek
1. sz. melléklet

2.13.1 A Szent II. János Pál Iskolaközpont egészség- és környezetnevelési programja
Iskolánk katolikus értékrend alapján működik. Ez az életszemlélet és életforma a mindennapok minden
területét áthatja. Diákjainknak meg kell tanulniuk becsülni önmagukat, embertársaikat és környezetüket,
észrevenni a sok szépet és jót, amit Isten teremtett, tudatosítani magukban és olyan szemléletet kialakítani,
mellyel az utókor számára megőrzik azt, tehetségükhöz és képességeikhez mérten pedig építik és
gyarapítják. Ez a program ennek az eszköze.
1. Iskolaegészségügy 4
A többi iskolához hasonlóan folyamatos orvosi felügyelet nincs iskolánkban. Heti egy alkalommal
iskolaorvos és védőnő áll a tanulók rendelkezésére.
A különböző mentálhigiénés problémáik megoldásában bátran kérhetik bármelyik nevelőjük, a
gyermekvédelmi feladatok ellátásával megbízott kolléga, ill. a fenntartó Legio Christi megszentelt
életűinek/szerzeteseinek /segítségét.
Az tizenegyedik kerületi Nevelési Tanácsadóval szoros együttműködésünk van, ahol szakképzett
pszichológussal beszélheti meg problémáit.

2. Iskolai étkeztetés, konyha
Iskolánkban melegítő konyha működik, mely a vonatkozó szabályoknak eleget tesz. Vezetője nagy
figyelmet fordít a higiéniai követelmények maximális betartására. Az ebédlőben a tanulók meghatározott
beosztás szerint, két 20 perces szünetben , ill. tanítás után fogyaszthatják el ebédjüket.

3. Büfé
Iskolánk területén bérleti rendszerben az erre kialakított területen iskolai büfé működik. Mivel működését
külön jogszabályok határozzák meg, üzemeltetésénél folyamatos tárgyalásban vagyunk az üzemeltetővel az
áruválaszték szabályozásában. Az egészséges étkezést próbáljuk szem előtt tartani.
4. Iskolához fűződő viszony
Bármilyen egészségvédelemmel, környezeti neveléssel kapcsolatos téma merül fel, a gyermekek és a szülők
is legtöbbször partnereink. Mindig vannak, akik bevonhatók a különböző programokba, akciókba, akik
szívesen segítenek. Ez a kisebb, alsó tagozatos gyerekek szüleire jellemző inkább; ők örömmel vesznek részt
pl. papírgyűjtésben, kirándulások lebonyolításában.
A gyermekek bevonásának titka, hogy megértsék az egyes akciók, programok lényegét. Ha megértik,

4
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érzelmileg is megérinti őket, szívesen hajlandók tevékenykedni.

5. Egészségi állapot
Ma az egészség szempontjából a legnagyobb kihívások: a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószerfogyasztás, a fizikai erőnlét hiánya, a nem kielégítő táplálkozás, felelőtlen párkapcsolatok, a környezetért
felelősséget vállalás hiánya, a problémamegoldó képesség hiánya.
A fizikai erőnlét és a környezetért felelősséget vállalás hiányát leszámítva a problémák különösen a
gimnazista korosztályra jellemzőek. Iskolánk területén tilos a dohányzás, kihágás nem fordul elő. Az
osztálykirándulásokon, iskolán kívüli programokon nehezebb a dohányzás és az alkoholfogyasztás
ellenőrzése. Kábítószer forgalmazása és fogyasztása nem fordul elő, osztályfőnöki órákon, szülői
értekezleteken rendszeresen tájékoztatjuk a gyerekeket és a szülőket a kábítószer fogyasztás veszélyeiről. A
társválasztás és a párkapcsolatok kultúráját és irányelveit a lelkigyakorlatokon és az osztályfőnöki órákon,
fiú-lány bontásban beszéljük meg. (ld. még családi nevelés). Társastánc órákat szervezünk, az iskolai
bulikon a kulturált, tartalmas szórakozás módszereit és eszközeit tanítjuk és biztosítjuk a fiataloknak.
A táplálkozási problémák részben a családok anyagi helyzetére vezethetők vissza, részben a helytelen
fogyasztási szokásokra: a reklámok által sugallt életérzéshez az ott látott áruk fogyasztásával próbálnak
eljutni a fiatalokhoz.
A negatív egészségszemlélet helyett – ami az egészséget a betegség hiányával definiálta – régóta próbáljuk
az egészség pozitív definícióját, amely jóléti, közérzeti állapotot jelent, elfogadtatni. Felismertük,
amennyiben a felnőttkori egészségi állapotban szeretnénk változást elérni, akkor még az ártalmakkal való
találkozás előtt, a legintenzívebb szocializációs időszakban lehet igazán érdemben tenni valamit.
Az egészségi helyzetet az iskolaegészségügyi – hálózat segítségével tudjuk felmérni, változását nyomon
követni. Rendszeresek az orvosi vizsgálatok – (általános vizsgálat) pulzus-vérnyomás, testsúly-testmagasság
mérése, látás- és hallásvizsgálat, mozgásszervi vizsgálat, fogászati ellenőrzés.
A tanulók fizikai állapotának mérése testnevelésórákon történik. Testnevelő tanáraink a különböző
szintfelmérőkkel az aerob kapacitást, valamint a mindennapi tevékenységeink során legtöbbet használt
izomcsoportok erő-állóképességét mérik.
Sajnos, az iskolaegészségügyi szolgálat és testnevelő tanárok adatai összecsengenek: a tanulók edzettségi
állapota romlik. Erről egyértelműen az erőnléti felmérés valamint az orvosi vizsgálatok adatai tanúskodnak:
növekedett a túlsúlyos gyerekek aránya, egyre több a mozgásszervi probléma. Valószínű, a látásproblémák
növekedésének is életmódváltozás az oka; valamint a fogászati betegségek növekedése is a helytelen
étkezési szokásokra vezethető vissza.
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6. A környezet – egészségnevelés színterei
Tanórákon
Valamilyen formában a tananyagba minden órán beépítettük, direkt vagy indirekt módon. Direkt módon
természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, testnevelés, technika, osztályfőnöki órákon valósult meg.
Alsó tagozatban tudatos médianevelést folytatunk a Médiatudor program segítségével, melynek célja a
fogyasztóvédelem és a gyerekekre ható reklámfogások tudatosítása.
A közlekedésre nevelés is alsó tagozaton a leghangsúlyosabb, ahol „Világlátó” programunk keretein belül a
környezetismeret órákon külön anyagrész szól a városi utcai közlekedés szabályairól, az esetleges
segítségkérés módjairól és korlátairól, az önálló közlekedésről.
Napközis és tanulószobai foglalkozások
A játék, a levegőzés keretében, a helyes napirend kialakítása kapcsán.
Iskolaegészségügyi szolgálat
Az állapot felméréssel az aktuális egészségi helyzetét mérte fel a tanulóknak. A szűrővizsgálatokkal a még
panaszt nem okozó káros elváltozásokra sikerült fényt deríteni. A kötelező oltásokkal a súlyos fertőző
betegségek terjedésének lehet gátat szabni. Saját kapcsolataink vannak olyan szervezetekkel, akik képzett
előadókat biztosítanak számunkra az egészséges táplálkozás, a higiénia, a nemi felvilágosítás, a családi
életre nevelés, a felelős párkapcsolat kialakításának kérdéseivel foglalkozó órákra.
Kirándulások
Mind az alsó mind a felső tagozatban tanulmányi kirándulásokat úgy szervezzük meg, hogy a lehető
legsokoldalúbb ismeretszerzésre adjon lehetőséget. Először természetesen a környék adta lehetőségeket
igyekszünk kihasználni, de mindvégig szorgalmazzuk a szűkebb pátria értékeinek megismerését.
Erdei Iskola
Alsó tagozatosaink: az 1-4.osztályok tanulói szeptember végén közös 5 napos erdei iskolán vesznek részt.
Ennek a programnak nagy jelentőséget tulajdonítunk úgy közösségépítés, mint a környezeti nevelés
szempontjából. A kicsik élményszerűen sajátíthatják el a természet értékeit és harmóniáját. Megtapasztalják
az ember szerepét a környezetben. Fontos tapasztalat a másikkal való együttműködés kialakítása, a
közösségi léttel való ismerkedés is.
Úszásoktatás t
Alsó tagozatban minden gyereknek lehetősége van arra, hogy a szervezett úszásoktatás keretében
megismerkedjen az úszás alapjaival. Az önkormányzat adta lehetőséget kihasználva 2. osztályos korban a
második félévben járnak diákjaink a Nyéki Imre uszodába.
114

A helyi tantervek irányelvei - 2013
Természettudományos nap
Ezen a tanítás nélküli munkanapon a 7- 12. évfolyamok diákjai kiselőadásokat készítenek a
természettudományos munkaközösség tanárainak irányításával és segítésével különböző aktuális
kérdésekről. Az iskola diákjai választhatnak, hogy mely előadásokat hallgatják meg.
Ezen a napon meghívunk külső előadókat is, többnyire természettudományi, környezeti, ill. egészségre
nevelési előadások tartására
Családi életre nevelés
Katolikus iskola lévén, egyik alapvető nevelési célkitűzésünk, hogy erősítsük a gyerekekben a családnak,
mint a társadalom legkisebb működő közösségének a fontosságát. Ez a munka nemcsak osztályfőnöki
órákon, hanem szinte minden óra keretében folyik. Hisz egy biztos, szerető, elfogadó, támogató családi
háttér nélkül bármilyen nevelés szinte elképzelhetetlen. A csonka családokban felnövő gyerekekben
próbáljuk újraalapozni a bizalom és az elfogadottság érzését. Ebben meghívott (szakképzett) előadók segítik
munkánkat.
A családi életre nevelés másik fő célkitűzése a konfliktuskezelő technikák megtanítása. A család, mint a
társadalom alapsejtje, kiemelkedő területe az emberi kapcsolatok kezelésének megtanulásának. Az egyre
növekvő számú csonka családok azonban új feladatokat rónak az iskolákra. Mint a társadalom egyik
következő közösségi egysége a gyermek számára, az iskola kiemelkedő hellyé vált az emberi kapcsolatok és
az önmegismerés terén. Az erőszakmentes konfliktuskezelésben számunkra a Katolikus Egyház erkölcsi
tanítása az iránymutató. Kiemelkedően fontos még tanáraink emberi példája. Jelmondatunk: „A szó lelkesít,
a példa magával ragad”.
A családok érzékenyebbé tétele a drogproblémák felismerésében és kezelésében.
A család közvetítsen olyan értékeket és normákat, melyek képessé teszik a gyermekeket a konstruktív
életstílus kialakítására és a drogok elutasítására. A családi szocializáció döntő a droghasználat
megelőzésében, az esetlegesen jelentkező drogproblémák kezelése esetében pedig a családok viszonyulása
és a családokkal folytatott segítő munka válik fontossá. Jelenleg a családok nem rendelkeznek megfelelő
információkkal és módszerekkel a droghasználat megelőzését, felismerését és kezelését szolgáló
szervezeteket illetően. Ennek eszköze információs kiadványok eljuttatása a szülőkhöz, ezt a célt szolgáló
média programok, drogkérdésekkel foglalkozó szülői értekezletek, tanácsadó szolgáltatások.
Öntevékenyen ” szülősulit „ szerveznek szakképesítéssel rendelkező szülőtársak egy-egy fontos nevelési
ill. fiataloknál előforduló probléma megvitatására, átbeszélésére. Mindezek az eszközök segíthetik a szülői,
családi és segítői szerepkörök tudatosítását, a szükséges információk és készségek megszerzését és az
eredményes szocializációhoz elengedhetetlenül szükséges családi és közösségi kohézió kialakulását, vagy
erősítését.
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Alapelvek


A környezettudatos magatartás ki kell, hogy terjedjen az emberi kapcsolatokra és az emberkörnyezet kapcsolatára.



A tanítási órákra és azokon kívül is érvényesüljön az intézmény ökológiai kultúrája, társas
harmóniája.



A fenntartható fejlődés elvének megvalósítása.



Egyik legfontosabb a létminőség választásához szükséges értékek megmutatása, valamint az ehhez
tartozó viselkedési normák és formák kialakítása. A környezetkímélő intézményműködés.

A környezeti – egészségnevelés céljai


A környezettudatos magatartás kialakítása, illetve magasabb szintre emelése az emberi
kapcsolatokban és az ember-természet kapcsolatában.



Az élethosszig tartó tanulás, a kreatív, problémamegoldó gondolkodás igényének fejlesztése.



A természettudományos gondolkodás fejlesztése.



Az aktív életmód iránti igény kialakítása.



A környezeti válsághoz vezető folyamatok megismertetése.



Rendszerszemléletre nevelés; az órákon szerzett ismereteket legyenek képesek a mindennapi élettel
összekapcsolni.



Globális összefüggések megértése; a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan ” szlogen értelme ,
szerepe a mindennapjainkban.



A biodiverzitás jelentőségének megértése.



Elsődleges prevenció: az egészséget támogató életmód gyakorlása, a környezeti, károsító tényezők
kiiktatására irányuló tevékenységek megismerése.



Másodlagos prevenció: szűrővizsgálatok segítségével minél hamarabb felfedni az egyelőre panaszt
még nem okozó kóros állapotot, betegséget.



A modern egészségfogalom kialakítása, amely magába foglalja a mozgás, a táplálkozás, az élvezeti
szerektől való tartózkodás, lelki egészség, a pozitív gondolkodás, az önismeret szerepét.



Takarékosságra nevelés.

Kulcsproblémák


Az életmód változása miatt kevés az aktív testmozgás, ennek következtében a fizikai aktivitás, a
teljesítőképesség csökkent, nőtt egyes betegségek aránya.



A káros fogyasztói szokások miatt nőtt a táplálkozási problémák aránya: nem megfelelő minőségű és
összetételű táplálék; ennek következménye akár hiánybetegségek kialakulása lehet.
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A felgyorsult élettempó a stressz növekedését vonta maga után. Nőtt az agresszivitás, csökkent a
tolerancia, a problémákat nehezen tudják megoldani a gyerekek. Többször nem tudnak mit kezdeni
szabadidejükkel, nem ismerik az aktív pihenés fogalmát.

Stratégiai célok


A mozgásszervi betegségek visszaszorítása érdekében a mindennapos testmozgás lehetőségének
megteremtése.



A súlyosabb problémával küzdő, gyógytestnevelésre szoruló tanulók gondjait nem tudjuk önerőből
megoldani, ebben a kerület van segítségünkre.



A fogbetegségek megelőzése érdekében nagy hangsúlyt fektetni a fluoridok szerepének
megismertetésére.



A tartós zajártalom halláscsökkenésben játszott szerepét alaposabban megismertetni.



A lakókörnyezet már működő környezetvédelmi programjaiba, akcióiba aktívabban bekapcsolódni.
A szelektív hulladékgyűjtés első lépéseként a műanyagflakonok és a papír szelektív gyűjtését
valósítottuk meg.



A papírgyűjtést szervezni egész éven át. Jelenleg két konténerbe gyűjtjük folyamatosan a papírt.



Az iskola környezetének, belső tereinek esztétikumát fenntartani, illetve fejleszteni.



A lehetőségek függvényében még több kirándulást, túrát, szabadidőprogramot szervezni.



Szorgalmazzuk az étkeztető cégnél az egészséges táplálkozás szem előtt tartását az étrend
összeállításánál.

A céloknak megfelelő tevékenységek


Minden tanórán a tantárgy jellegéből, a tananyag témájából adódóan jelenjen meg a környezeti – és
egészségvédelmi jelleg.



Tanórán kívüli foglalkozások során
o

napközis foglalkozások aktív testmozgással való kiegészítése

o

kirándulásokon, nyári táborokban, még nagyobb hangsúllyal kerüljön elő az egészséges
életmód, az aktív pihenés témaköre

o

az erdei iskola programjának színvonalas szervezése

o

az energiatakarékosságra az iskola minden tanulója-dolgozója nagy figyelmet fordítson;
víztakarékosság, WC-k, mosdók használata során; szellőztetés; világítás, feleslegesen ne
működjenek a gépek, takarékos papír felhasználás, szelektív szemétgyűjtés (papír és
műanyag flakon)

o

Megemlékezés Jeles Napokról - Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Föld Napja, stb.

o

több tájékoztató az egészséges étkezéssel, életmóddal, hulladéktermeléssel és kezeléssel
kapcsolatban.
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Anyagi vonatkozások


A tanórák keretében megvalósuló, mindenki számára kötelező programok ingyenesek.



A választható foglalkozásokon – szakkör, erdei iskola, kirándulás, versenyek – nem mindenki
számára előírt, kötelező anyagot dolgoznak fel, ezért ezek költségtérítésesek lehetnek. Szponzorok,
pályázati lehetőségek, támogatók keresésével, bevonásával a költségek jelentős mértékben
csökkenthetők.

Módszerek


A tanulók problémamegoldó gondolkodása, vitakészsége, önismerete, konfliktuskezelő képesség
folyamatos fejlesztése.



Önálló ismeretszerzés, kooperatív készség fejlesztése. Együttműködésüket kortárscsoportban, de más
korosztállyal is sikeresen alkalmazzák. Ennek érdekében a páros-kiscsoportos tanulás, a
drámapedagógia, az önálló megfigyelés, kísérletezés, a terepmunka, a könyvtári kutatómunka, erdei
iskola, versenyek-vetélkedők, különböző akciók adta minden lehetőséget megragadunk.



A pedagógusok személyes példamutatását nagyobb mértékben előtérbe helyezni.

Kapcsolatok, támogatók, segítők


Szülői munkaközösség - szülők, család



A szülők egészségére vonatkozó felvilágosító tájékoztatás, igényfelmérés
"Fontosnak tartják-e az egészség- és környezetnevelési programot?; Mik az elvárásaik?; A család
egészségesen él-e?" - kérdőív.



XI. kerületi Önkormányzat



Pályázatok útján minden kiíró szerv, szervezet

Információáramlás
A tanár - diák, iskola - szülő, iskola - fenntartó, illetve diákok közti információcsere nélkülözhetetlen.
Megvalósul faliújság, hirdetőtáblák, iskola honlapja, iskolaújság, kerületi újság, tájékoztatók, az iskola
életéről szóló album keretében.

Budapest, 2013. április 8.
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2. sz. melléklet

2.13.2 A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
1. Ó V O D A
(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön feltüntetve)
I. HELYISÉGEK
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat,
megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák.

1.

2.

A

B

C

Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

gyermekcsoportonként 1

gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai óvodában is

csoportszoba

a csoportszoba alapterülete nem
lehet kevesebb, mint 2 m2 /fő
3.

gyermekágy/fektető tároló
helyiség

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) valamennyi
gyermekágy tárolására
alkalmas) csoportonként 1

4.

tornaszoba, sportszertárral

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

A
tornaszoba
kialakítása
kötelező.
Amennyiben további tornaszoba
kialakítása válik szükségessé,
úgy a gyermekek számára
aránytalan teher és többletköltség
nélkül más nevelési-oktatási
intézménnyel-, illetve sportolásra
alkalmas
létesítmény
üzemeltetőjével írásban kötött
megállapodás
alapján
is
biztosítható a tornaszoba vagy
tornaterem helyiség használata.
Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai óvodában minden
esetben helyben kell kialakítani.

5.

logopédiai foglalkoztató,
egyéni fejlesztő szoba

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
óvodában
a
logopédiai
és
az
egyéni
foglalkoztatókat
külön
kell
kialakítani

6.

óvodapszichológusi
helyiség

ha az óvodapszichológus
alkalmazása kötelező
óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai óvodában helyben
alakítandó ki.

7.

játszóudvar

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

közterületen,
iskolában
is
kialakítható, ha adott időben
biztosítható
a
kizárólagos
használat az óvoda részére
gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai óvodában minden
esetben helyben kell kialakítani
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óvoda székhelyén és azon a
telephelyen, amelyen az
intézményvezető-helyettes,
illetve tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása nem
kötelező 1

8.

intézményvezetői iroda

9.

intézményvezető-helyettesi
iroda

10.

tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes

Ha az óvodában tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása kötelező,
székhelyen és telephelyen 1

11.

óvodatitkári iroda

12.

nevelőtestületi és
könyvtárszoba

ha az óvodában az óvodatitkár Ha óvodában az Nkt. alapján az
óvodatitkár alkalmazása
alkalmazása kötelező
kötelezően előírt, a
óvoda székhelyén 1
feladatellátáshoz szükséges hely
a tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettesi irodával közösen is
kialakítható, ha azt a helyiség
mérete lehetővé teszi.
óvodánként (székhelyen és
A könyvtárszoba abban az
telephelyen) 1
esetben
alakítható
ki
a
nevelőtestületi szobával együtt,
ha azt a helyiség mérete lehetővé
teszi. A könyvtárszoba legalább
500 könyvtári dokumentum
befogadására legyen alkalmas, az
óvoda-pedagógusok
felkészüléséhez.

13.

általános szertár/raktár

14.

többcélú helyiség (szülői
fogadásra, tárgyalásra,
ünnepek megtartására
alkalmas helyiség)

óvodánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1

15.

orvosi szoba, elkülönítő
szoba

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Az orvosi szoba kialakítása,
létesítése
nem
kötelező,
amennyiben
az
óvodaegészségügyi
szolgálat
nyilatkozata szerint a gyermekek
ellátása – aránytalan teher és
többletköltség nélkül  a
közelben található egészségügyi
intézményben megoldható.
Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai óvodában minden
esetben helyben kell kialakítani.

16.

gyermeköltöző

gyermekcsoportonként 1

Másik
gyermekcsoporttal
közösen is kialakítható, ha a
helyiség alapterülete, illetve a
gyermekek száma azt lehetővé
teszi.
Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
óvodában
nem
alakítható ki másik csoporttal
közösen.

17.

gyermekmosdó, WC

gyermekcsoportonként 1

Gyermeklétszám

ha az óvodában
intézményvezető-helyettes
alkalmazása kötelező
(székhelyen és telephelyen) 1

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
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helyiség

(WC - nemenként 1)

figyelembevételével.
Másik
gyermekcsoporttal
közösen is kialakítható, ha a
helyiség alapterülete, illetve a
gyermekek száma azt lehetővé
teszi.
Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
óvodában
nem
alakítható ki másik csoporttal
közösen
és
ott
ahol
mozgáskorlátozott
gyermeket
nevelnek, az akadálymentes WC
kialakítása is kötelező.

18.

felnőtt öltöző

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
amennyiben az óvodai
csoportok száma több mint hat
2

A kialakításnál figyelemmel kell
lenni arra is, hogy férfi
óvodapedagógusok,
gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
óvodában
gyógypedagógusok, konduktorok
is alkalmazásba kerülhetnek.

19.

felnőtt mosdó

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
amennyiben az óvodai
csoportok száma több mint hat
2,
vagy az óvoda épülete
emeletes, szintenként 1

A kialakításnál figyelemmel kell
lenni arra is, hogy férfi
óvodapedagógusok,
gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
óvodában
gyógypedagógusok, konduktorok
is alkalmazásba kerülhetnek.

20.

felnőtt WC helyiség

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
amennyiben az óvodai
csoportok száma több mint hat,
vagy az óvoda épülete
emeletes, szintenként 1

Alkalmazotti
létszám
figyelembevételével.
A kialakításnál figyelemmel kell
lenni arra is, hogy férfi
óvodapedagógusok,
gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
óvodában
gyógypedagógusok, konduktorok
is alkalmazásba kerülhetnek.

21.

felnőtt zuhanyzó

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

A kialakításnál figyelemmel kell
lenni arra is, hogy férfi
óvodapedagógusok,
gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
óvodában
gyógypedagógusok, konduktorok
is alkalmazásba kerülhetnek.

22.

mosó, vasaló helyiség

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

23.

szárító helyiség

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

24.

felnőtt étkező

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

25.

főzőkonyha

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

26.

melegítő konyha

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

27.

tálaló-mosogató

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

28.

szárazáru raktár

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
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Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai óvodában, ahol a
szárító helyiség a mosó, vasaló
helyiséggel együtt kialakítható.

Ott ahol a tervezési program
szerint, helyben főznek.

Ott ahol a tervezési program
szerint, helyben főznek.
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29.

földesárú raktár

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési program
szerint, helyben főznek.

30.

éléskamra

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési program
szerint, helyben főznek.

31.

karbantartó műhely

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai óvodában.

32.

kerekesszék tároló

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) szintenként 2

Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
óvodában,
ahol
mozgáskorlátozott gyermekeket
nevelnek.

33.

ételhulladék tároló

óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

34.

A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési
program többet is előírhat.
II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel,
felszereléssel

A

B

C
Mozgássérült esetén kemény
ágybetétek, decubitus matrac
egyéni szükséglet szerint; látásés
középsúlyos
értelmi
fogyatékos esetén védőszegély
(rács).
Mozgássérült,
látásés
középsúlyos értelmi fogyatékos
esetén
állítható
magasságú,
lábtartóval és ülőkével.

1.

1. Csoportszoba

2.

óvodai fektető

gyermeklétszám szerint 1

3.

gyermekszék
(ergonomikus)

gyermeklétszám szerint 1

4.

gyermekasztal

gyermeklétszám
figyelembevételével

5.

fényvédő függöny

6.

szőnyeg

7.

játéktartó szekrény vagy
polc

8.

könyvespolc

gyermekcsoportonként 1

9.

élősarok állvány

gyermekcsoportonként 1

10.

textiltároló és foglalkozási
eszköztároló szekrény

gyermekcsoportonként 1

11.

edény- és evőeszköz-tároló
szekrény

gyermekcsoportonként 1

12.

szeméttartó

gyermekcsoportonként 1

13.

2. Tornaszoba

14.

tornapad

ablakonként, az ablak
lefedésére alkalmas méretben
gyermekcsoportonként, a padló
egyötödének lefedésére
alkalmas méretben
gyermekcsoportonként 2,
sajátos nevelési igényű
gyermek esetén további 1

2
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Mozgássérült,
látásés
középsúlyos értelmi fogyatékos
esetén
állítható
magasságú,
dönthető
lapú,
peremes,
egyszemélyes óvoda asztalok.
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15.

tornaszőnyeg

1

16.

bordásfal

2

17.

mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő
készlet
egyéni fejlesztést szolgáló
speciális felszerelések

1

18.

három gyermek egyidejű
foglalkoztatásához

19.

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba

20.

a fogyatékosság típusának
megfelelő, a tanulási képességet
fejlesztő eszközök

21.

tükör (az asztal szélességében)

1

22.

asztal

1

23.

szék

2

24.

szőnyeg

1

25.

játéktartó szekrény vagy könyvek
tárolására is alkalmas polc

1

26.

4. óvodapszichológusi szoba

27.

asztal

1

28.

szék

4

29.

szőnyeg

1

30.

Könyvek, iratok tárolására is
alkalmas polc

1

31.

5. Játszóudvar

32.

kerti asztal

33.

kerti pad

34.

babaház

35.

udvari homokozó

36.

takaróháló

37.

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést
segítő, mozgásigényt kielégítő
eszközök

38.

6. Intézményvezetői iroda

39.

íróasztal és szék

40.

tárgyalóasztal, székekkel

1

41.

telefon

1

42.

fax

1

43.

könyvszekrény

1

44.

iratszekrény

1

45.

Elektronikus adathordozó szekrény

1

46.

számítógép, internet hozzáféréssel,
perifériákkal

1 felszerelés

Ha az óvoda sajátos nevelési
igényű gyermeket nevel; a
pedagógiai programban foglaltak
szerint.
A
pedagógiai
foglaltak szerint.

programban

Egy gyermek, egy felnőtt.

Gyermeklétszám
szerint

gyermekcsoportonként
1
gyermekcsoportonként
2
gyermekcsoportonként
1
gyermekcsoportonként
1
homokozónkként 1
V. rész szerint

1-1
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A homokozó használaton kívüli
lefedéséhez.
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47.

számítógépasztal és szék

1-1

48.

7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-,
intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda

49.

(a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)

50.

íróasztal és szék

1-1

51.

iratszekrény

1

52.

telefon

1

53.

számítógépasztal és szék

54.

számítógép, internet hozzáféréssel,
perifériákkal

55.

8. Nevelőtestületi szoba

56.

fiókos asztal, ami egyben eszköz
előkészítő munkaasztal is

57.

szék

58.

könyvtári dokumentum

59.

könyvszekrény

2

60.

fénymásoló

1

61.

tükör

1

62.

9. Többcélú helyiség

63.

tárgyalóasztal székekkel

64.

10. Orvosi szoba, elkülönítővel

65.

11. Gyermeköltöző

66.

öltözőrekesz, ruhatároló, fogas

gyermeklétszám
figyelembevételével

67.

öltözőpad

gyermeklétszám
figyelembevételével

68.

12. Gyermekmosdó, WC helyiség

69.

törülközőtartó

gyermeklétszám
figyelembevételével

70.

falitükör

mosdókagylónként 1

71.

rekeszes fali polc (fogmosótartó)

gyermeklétszám
figyelembevételével

Közös vonallal is működtethető.

1-1
1

pedagóguslétszám
szerint 1
pedagóguslétszám
szerint 1
500

Az
óvoda-pedagógusok
felkészüléséhez.
Legalább
ötszáz
dokumentum
alkalmas legyen.

könyvtári
tárolásához

1
berendezése,
Amennyiben
az
óvodafelszerelése
a egészségügyi
szolgálat
az
vonatkozó
óvodában
megszervezett,
jogszabályban előírtak biztosított.
szerint
Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai óvodában, helyben
biztosítva.
öltözőrekeszen belül elkülönített
cipőtároló

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK

A
1.

egyéni tisztálkodó szerek

2.

tisztálkodó felszerelések

B

C

gyermeklétszám szerint fésű, fogkefe, fogmosópohár
1
mosdókagylónként 1
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ruhakefe,
szappantartó

körömkefe,
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3.

fésűtartó

csoportonként 1

4.

törülköző

felnőtt és
gyermeklétszám szerint
3-3

5.

abrosz

asztalonként 3

6.

takaró

gyermeklétszám szerint
1

7.

ágyneműhuzat, lepedő

gyermeklétszám szerint
3-3

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel,
felszereléssel

A

B

C

1.

szennyes ruha tároló

óvodánként (székhelyen
és telephelyen) 1

2.

mosott ruha tároló

óvodánként (székhelyen
és telephelyen) 1

3.

mosógép

óvodánként (székhelyen ha a mosás helyben történik
és telephelyen) 1

4.

centrifuga

óvodánként (székhelyen ha a mosás helyben történik
és telephelyen) 1

5.

vasaló

óvodánként (székhelyen
és telephelyen) 1

6.

vasalóállvány

óvodánként (székhelyen
és telephelyen) 1

7.

szárítóállvány

óvodánként (székhelyen
és telephelyen) 1

8.

takarítóeszközök

óvodánként (székhelyen
és telephelyen) 1

9.

kerti munkaeszközök, szerszámok

óvodánként (székhelyen ásó, kapa,
és telephelyen) 1-1
locsolókanna

10.

hűtőgép

óvodánként 1

11.

porszívó

óvodánként 1

gereblye,

kerti

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

A
1.

B

C

1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)

2.

különféle játékformák (mozgásos
játékok, gyakorló, szimbolikus,
szerepjátékok, építő-konstruáló
játékok, szabályjátékok,
dramatizálás, bábozás,
barkácsolás) eszközei

gyermekcsoportonként a csoportszobai és udvari eszközök
gyermekek 30%-ának külön-külön
megfelelő
mennyiségben

3.

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést
segítő, mozgásigényt kielégítő

gyermekcsoportonként a csoportszobai és udvari eszközök
gyermeklétszám
külön-külön
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eszközök

figyelembevételével

4.

ének, zene, énekes játékok
eszközei

gyermekcsoportonként a az óvoda pedagógiai programja
gyermeklétszám
szerint
figyelembevételével

5.

az anyanyelv fejlesztésének, a
kommunikációs képességek
fejlesztésének eszközei

gyermekcsoportonként a az óvoda pedagógiai programja
gyermekek 30%-ának szerint
megfelelő
mennyiségben

6.

értelmi képességeket (érzékelés,
észlelés, emlékezet, figyelem,
képzelet, gondolkodás) és a
kreativitást fejlesztő anyagok,
eszközök

gyermekcsoportonként a az óvoda pedagógiai programja
gyermekek 30%-ának szerint
megfelelő
mennyiségben

7.

ábrázoló tevékenységet fejlesztő,
eszközök

gyermekcsoportonként a az óvoda pedagógiai programja
gyermeklétszám
szerint
figyelembevételével

8.

a természeti-emberi-tárgyi
környezet megismerését elősegítő
eszközök, anyagok

gyermekcsoportonként a az óvoda pedagógiai programja
gyermeklétszám
szerint
figyelembevételével

9.

munka jellegű tevékenységek
eszközei

gyermekcsoportonként a az óvoda pedagógiai programja
gyermekek 30%-ának szerint
megfelelő
mennyiségben

10.

2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök

11.

televízió

óvodánként (székhelyen
és telephelyen) 1

12.

magnetofon/CD lejátszó/hangfalak

három csoportonként 1

13.

diavetítő

óvodánként (székhelyen
és telephelyen) 1

14.

vetítővászon

óvodánként (székhelyen
és telephelyen) 1

15.

hangszer (pedagógusoknak)

óvodánként (székhelyen az óvoda pedagógiai programja
és telephelyen) 1
szerint

16.

hangszer (gyermekeknek)

gyermekcsoportonként, az óvoda pedagógiai programja
a gyermekek 30%-ának szerint
megfelelő
mennyiségben

17.

egyéni fejlesztést szolgáló
speciális felszerelések

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-ának
megfelelő
mennyiségben

18.

projektor vagy írásvetítő

sajátos
nevelési
igényű
gyermeket nevelő óvodában; az
óvoda pedagógiai programja
szerint

1

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

A

B

C

1.

étel-mintavétel
készlet

(üvegtartály) óvodánként (székhelyen amennyiben étel kiosztása folyik
és telephelyen) 1

2.

elsősegélyláda

óvodánként (székhelyen a közegészségügyi
és telephelyen) 1
szerint

előírások

3.

gyógyszerszekrény (zárható)

óvodánként (székhelyen a közegészségügyi
és telephelyen) 1
szerint

előírások
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4.

amennyiben
a
betöltött
munkakörben a viselete előírt,
vagy javasolt, munkaruha

külön jogszabályban meghatározottak szerint

5.

amennyiben
a
betöltött
munkakörben a viselete előírt,
vagy javasolt, munkaruha

külön jogszabályban meghatározottak szerint

6.

tűzoltó készülék

az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint

2. I S K O L A
(általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)
(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön feltüntetve)
I.

HELYISÉGEK

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás
stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák.

1.

A

B

C

Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

2.

tanterem

iskolánként (székhelyen és
telephelyen), figyelembe véve
az iskola munkarendjét,
osztályonként 1

Figyelembe vehető a
szaktanterem is. A terem
alapterülete nem lehet
kevesebb, mint 1,5 m2 /fő.

3.

csoportterem

A
csoportterem
alapterülete nem lehet
kevesebb, mint 2 m2 /fő.

4.

szaktanterem a hozzá tartozó
szertárral

5.

laboratóriumok a hozzájuk
kapcsolódó szertárakkal

legfeljebb nyolc osztállyal
működő általános iskolában 4;
16 osztállyal működő általános
iskolában 6;
24 osztállyal működő általános
iskolában 8
gimnáziumban,
szakközépiskolában,
szakiskolában osztályonként
0.5 csoportterem
a II/2. pontban foglaltak szerint
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1-1;
a legfeljebb négy osztállyal
működő iskolában
társadalomtudományi
szaktanterem 1 és művészeti
nevelés szaktanterem 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen),

6.

műhelyek a hozzájuk tartozó
kiegészítő helyiségekkel

7.

logopédiai foglalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba

8.

iskolapszichológusi szoba

iskolánként (székhelyen és
telephelyen),
ha a tanulót a többi tanulóval
együtt oktatják iskolánként
(székhelyen és telephelyen) 1,
ha a tanulót a többi tanulótól
külön oktatják négy
osztályonként 1
ha az iskolapszichológus
alkalmazása kötelező,
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Gimnázium,
szakközépiskola,
szakiskola
intézményekben.
Szakközépiskola,
szakiskola
intézményekben.
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9.

tornaterem (nemenként biztosított
öltözővel, benne kialakított
zuhanyzóval, wc-vel)

10.

tornaszoba vagy féltornaterem
(nemenként biztosított öltözővel,
benne kialakított zuhanyzóval, wcvel)

11.

gyógytestnevelési/erőnléti terem

12.

sportudvar

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Általános iskolában,
gimnáziumban, továbbá
szakközépiskolában,
szakiskolában, ha
általános műveltséget
megalapozó évfolyama
van; kizárólag szakképző
évfolyammal működő
iskola esetén abban az
esetben, ha az iskolát
legalább százhúsz ? tanuló
befogadására létesítették.
Az Nkt. 27. § (11)
bekezdés előírásának
teljesülésére tekintettel,
további tornaterem
létesítése abban az
esetben kötelező, ha a
tanulók számára
aránytalan teher és
többletköltség nélkül nem
biztosítható más nevelésioktatási intézménnyel-,
illetve sportolásra
alkalmas létesítmény
üzemeltetőjével kötött
megállapodással a még
szükséges tornaterem.
A tornaterem és ahhoz
szükséges öltöző,
valamint vizesblokk a
gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai
iskolában helyben
biztosítható, továbbá, ha
gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai
iskolában
mozgáskorlátozott
gyermekeket tanítanak,
mindezt akadálymentesen
kell létesíteni.
iskolánként (székhelyen,
Szakközépiskolában,
telephelyen) harminc
szakiskolában,
ha
a
mozgáskorlátozott tanulónként tornaterem nem kötelező,
1
vagy a tornaterem a
székhelyen van és annak
igénybevételére
nincs
lehetőség,
továbbá
a
mozgáskorlátozott tanuló
esetén
helyben,
akadálymentes
WC,
zuhanyzó kialakításával.
iskolánként (székhelyen,
Gyógypedagógiai,
telephelyen) 1
konduktív
pedagógiai
iskolában
ott,
ahol
mozgáskorlátozott
gyermekeket
tanítanak
helyben.
iskolánként (székhelyen,
helyettesíthető a célra
telephelyen) 1
alkalmas szabad területtel,
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szabadtéri létesítménnyel;
kiváltható
szerződés
alapján
igénybe
vett
sportlétesítménnyel
iskola székhelyén és az iskola
azon telephelyén, amelyen az
intézményvezető-helyettes,
illetve tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása nem
kötelező 1
ha az iskolában az
intézményvezető-helyettes
alkalmazása kötelező,
székhelyen és telephelyen 1

13.

intézményvezetői iroda

14.

intézményvezető-helyettesi iroda

15.

tagintézmény-,
intézményegységvezető-helyettesi
iroda

16.

iskolatitkári iroda

17.

könyvtár (adattár, klub)

iskolánként 1

18.

könyvraktár

iskolánként 1

19.

orvosi szoba, elkülönítővel

iskolánként 1

ha az iskolában
tagintézmény-,
intézményegységvezetőhelyettes alkalmazása kötelező
székhelyen és telephelyen 1
iskola székhelyén 1
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Általános
iskolában,
gimnáziumban, továbbá a
szakközépiskolában,
szakiskolában,
ha
általános
műveltséget
megalapozó
évfolyama
van, kivéve, ha a feladatot
nyilvános könyvtár látja
el.
A
létesítésre
kerülő
könyvtár legalább egy
olyan a használók által
könnyen megközelíthető
helyiség
kell,
hogy
legyen, amely alkalmas
háromezer
könyvtári
dokumentum
befogadására, az állomány
(állományrész)
szabadpolcos
elhelyezésére és legalább
egy
iskolai
osztály
egyidejű
foglalkoztatására.
általános
iskolában,
gimnáziumban, továbbá a
szakközépiskolában,
szakiskolában,
ha
általános
műveltséget
megalapozó
évfolyama
van, kivéve, ha a feladatot
nyilvános könyvtár látja
el.
Az orvosi szoba
kialakítása, létesítése
nem kötelező,
amennyiben az iskolaegészségügyi szolgálat
nyilatkozata szerint, a
tanulók ellátása –
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aránytalan teher és
többletköltség nélkül  a
közelben található
egészségügyi
intézményben
megoldható.
Gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai
iskolában helyben
biztosítva.
20.

Kiszolgáló helyiségek

21.

sportszertár

22.

általános szertár

23.

karbantartó műhely

24.

kerekesszék tároló

25.

aula (előtér, közösségi tér)

26.

porta

27.

ebédlő

28.

főzőkonyha

29.

melegítőkonyha

30.

tálaló-mosogató

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

31.

szárazáru raktár

32.

földesáru raktár

33.

éléskamra

34.

felnőtt étkező

35.

teakonyha

iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) szintenként 2

iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1
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Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
iskolában.
Gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
iskolában,
ahol
mozgáskorlátozott
gyermekeket tanítanak.
Az aula kialakítása nem
kötelező, amennyiben a
nevelési-oktatási
intézményben vagy annak
közelében található
közösségi térben
megoldhatók azok a
funkciók, amelyekre az
aula szolgál.
Nyolc
évfolyammal
alapított
általános
iskolában, gimnáziumban,
továbbá
szakközépiskolában,
szakiskolában,
ha
általános
műveltséget
megalapozó
évfolyama
van.
kivéve, ha az étkeztetést
iskolán kívül oldják meg
ha helyben főznek
ha helyben étkeznek
ha helyben étkeznek
ha helyben főznek
ha helyben őznek
ha helyben főznek
kivéve, ha az étkeztetést
iskolán kívül oldják meg
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iskolánként (székhelyen és
telephelyen), nemenként 1
iskolánként (székhelyen és
telephelyen), nemenként 1
24 osztállyal működő iskola
székhelyén, telephelyén
nemenként 2
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) nemenként 1

36.

személyzeti öltöző

37.

személyzeti mosdó-zuhanyzó

38.

személyzeti WC helyiség

39.

tanulói WC helyiség

40.

technikai alkalmazotti mosdózuhanyzó, WC helyiség

41.

élelmiszerhulladéktároló

iskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1

42.

egyéb raktár

iskolánként (székhelyen ,
telephelyen 1)

43.

WC helyiség és mosdó
mozgáskorlátozottak számára
felszerelve

iskolánként (székhelyen, és
telephelyen), szintenként,
nemenként 1
iskolánként (székhelyen,
telephelyen) nemenként 1

Alkalmazotti
létszám
figyelembevételével.
A
tanulói
létszám
figyelembevételével.

ha helyben étkeznek

tanulói létszám szerint

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel,
felszereléssel
A

B

C

tanulók létszámának
figyelembevételével

Életkornak
megfelelő
méretben;
mozgáskorlátozottak,
középsúlyos
értelmi
fogyatékosok
és
gyengénlátók
esetén
állítható
magasságú,
dönthető lapú, peremes,
egyszemélyes
asztalok;
gyengénlátóknál
–
szükség szerint – egyéni
megvilágítási
lehetőséggel;
mozgáskorlátozottak
székei
állítható
magasságú
ülőkével,
lábtartóval.

1.

1. Tanterem

2.

tanulói asztalok, székek

3.

nevelői asztal, szék

tantermenként 1

4.

eszköztároló szekrény

tantermenként 1

5.

tábla

tantermenként 1

6.

ruhatároló (fogas)

7.

szeméttároló

8.

sötétítő függöny

9.

2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények)

tanulók létszámának
figyelembevételével
helyiségenként 1
ablakonként
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az
ablak
lefedésére
alkalmas méretben
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10.

a) számítástechnikai terem

11.

tábla + flipchart

1

12.

számítógépasztal

tanulónként 1

13.

számítógép, internet
hozzáféréssel, perifériákkal
Informatikai szoftverek,
programok

14.
15.

scanner

tanulónként 1 felszerelés
szükség szerint
1

16.

b) társadalomtudományi
szaktanterem

17.

nyelvi labor berendezés

18.

magnetofon

1

19.

CD író, lejátszó, hangszóró

1

20.

mikrofon, erősítő, fejhallgató

1

21.

DVD (lejátszó, felvevő)

1

22.

írásvetítő vagy projektor

1

23.
24.

c) természettudományi
szaktanterem
vegyszerálló tanulói asztalok
(víz, gáz csatlakozással)

tíz–tizenöt tanuló egyidejű
foglalkoztatására

elszívóberendezés

26.

vegyszerálló mosogató

27.

fali mosogató

tantermenként 1

28.

poroltó

tantermenként 1

29.

Elsősegélydoboz

tantermenként 1

30.

eszköz- és vegyszerszekrény

2

31.

méregszekrény (zárható)

1

32.

eszközszállító tolókocsi

tantermenként 1

33.

törpefeszültségű csatlakozások

tantermenként 1
két asztalonként 1

d) művészeti nevelés
szaktanterem
tanulók létszámának
figyelembevételével 1 hely

rajzasztal (rajzpad, rajzbak)

36.

tárgyasztal (állítható)

37.

mobil-lámpa (reflektor)

2

38.

vízcsap (falikút)

2

39.

pianínó

40.

ötvonalas tábla

tantermenként 1

41.

CD vagy lemezjátszó,
magnetofon

tantermenként 1

42.

tárolópolcok

tantermenként 1

44.

elhelyezése a szertárban

tanulóasztalonként 1

35.

43.

ha az oktatás részben
vagy
egészben
nem
magyar nyelven folyik;
számítógépes
nyelvi
oktatással kiváltható

három tanulónként 1

25.

34.

a pedagógiai program
előírásai szerint

tantermenként 2

iskolánként 1

(életvitel és gyakorlati
ismeretek
céljait
is
szolgálhatja)

e) technikai szaktanterem

tanulói munkaasztal

tizenöt tanuló részére
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45.

állítható magasságú támla
nélküli szék

tizenöt tanuló részére
iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

46.

f) gyakorló tanterem

47.

3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba
(berendezése az óvodában meghatározottak szerint)

48.

4. tornaszoba

49.

kislabda

5

50.

labda

5

51.

tornaszőnyeg

2

52.

tornapad

2

53.

zsámoly

2

54.

bordásfal

2

55.

mászókötél

2

56.

gumikötél

5

57.

ugrókötél

5

58.

medicinlabda

5

59.

stopper

1

60.

kiegészítő tornakészlet

1

61.

egyéni fejlesztést szolgáló
speciális tornafelszerelések

62.

5. Iskolapszichológusi szoba

63.

asztal

1

64.

szék

4

65.

Zárható irattároló szekrény

1

66.

Számítógép perifériákkal

1

67.

ruhatároló (fogas)

1

68.

szeméttároló

1

69.

telefonkészülék

1

70.

szőnyeg

1

71.

6. Tornaterem
(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá)

72.

kosárlabda palánk

2

73.

gyűrű

1

74.

mászórúd

1

75.

mászókötél

2

gimnáziumban a munkába
állást
előkészítő
oktatáshoz;
szakközépiskolában
a
szakmai
előkészítő
ismeretek
oktatásához;
szakiskolában munkába
álláshoz,
életkezdéshez
szükséges
ismeretek
átadásához; e feladat
megoldható
a
számítástechnikai, illetve
technika szaktanteremben
is

sajátos nevelési igényű
tanulót oktató iskolában;
pedagógiai programban
foglaltak szerint
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76.

bordásfal

77.

7. Sportudvar

78.

szabadtéri labdajáték felszerelése

1

79.

magasugró állvány, léc

1

80.

távol-, magasugró gödör

1

homokkal vagy szivaccsal

81.

futópálya

1

82.

egyéni fejlesztést szolgáló
speciális tornafelszerelések

lehetőség
szerint
kialakítva
sajátos nevelési igényű
tanulót oktató iskolában;
pedagógiai programban
foglaltak szerint

83.

8. Intézményvezetői iroda

84.

íróasztal

1

85.

szék

1

86.

tárgyalóasztal, székekkel

1

87.

számítógép internet hozzáféréssel,
perifériákkal

88.

számítógépasztal és szék

89.

iratszekrény

1

90.

digitális adathordók részére
szekrény

1

91.

fax

1

92.

telefon

1

93.

9. Nevelőtestületi szoba

94.

fiókos asztal

pedagóguslétszám szerint 1

95.

szék

pedagóguslétszám szerint 1

96.

napló és folyóirattartó

1

97.

könyvszekrény

2

98.

fénymásoló

1

99.

számítógép internet hozzáféréssel,
perifériákkal

1

100.

számítógépasztal, szék

101.

ruhásszekrény vagy fogasok

102.

tükör

103.

10. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi,
iskolatitkári iroda
(a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)
felnőtt létszám
asztal
figyelembevételével
felnőtt létszám
szék
figyelembevételével

104.
105.

10

egy iskolai osztály egyidejű
foglalkoztatásához szükséges
mennyiségben

bármelyik
kiválasztható

játék

1 felszerelés
1-1

1-1
pedagóguslétszám
figyelembevételével
1

106.

iratszekrény

1

107.

számítógépasztal és szék

1

108.

számítógép internet hozzáféréssel,
perifériákkal

109.

telefon

110.

11. Könyvtár

közös
vonallal
működtethető
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egy iskolai osztály, egyidejű
foglalkoztatásához szükséges
mennyiségben

111.

tanulói asztal, szék

112.

egyedi világítás

113.

könyvtárosi asztal, szék

114.

szekrény (tároló)

115.

tárolók, polcok, szabadpolcok

2

116.

létra (polcokhoz)

1

117.

telefon

1

118.

fénymásoló

1

119.

számítógép internet hozzáféréssel,
perifériákkal

120.

televízió

1

121.

CD vagy lemezjátszó

1

122.

Írásvetítő vagy projektor

1

életkornak
megfelelő
méretben;
mozgáskorlátozottak és
gyengénlátók
esetén
állítható
magasságú,
dönthető lapú, peremes,
egyszemélyes
asztalok;
mozgáskorlátozottak
székei
állítható
magasságú
ülőkével,
lábtartóval

olvasóhelyenként 1
1-1

asztal egyedi világítással

háromezer könyvtári
dokumentum elhelyezésére

közös
vonallal
működtethető

is

1-1

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

A

B

C

1.

Taneszközök

2.

tárgyak, eszközök,
információhordozók az iskola
pedagógiai programjában előírt
tananyag feldolgozásához

évfolyamok, tantárgyak alapján pedagógiai programban
oly módon, hogy az iskola
foglaltak szerint
munkarendje szerint minden
osztály alkalmazhassa

3.

egyéni fejlesztést szolgáló
speciális taneszközök

évfolyamok, tantárgyak alapján
oly módon, hogy az iskola
munkarendje szerint minden
osztály alkalmazhassa

sajátos nevelési igényű
tanulót oktató iskolában;
pedagógiai programban
foglaltak szerint

4.

magnetofon

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1, ha legalább
négy osztály működik, további
1, beszédfogyatékos tanulót
nevelő iskolában – mikrofonnal
– osztályonként 1

szaktanteremnél
felsorolton kívül; bárhol
szükség
szerint
elhelyezhető

5.

CD vagy lemezjátszó

iskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1

könyvtárnál
felsorolton
kívül, bárhol szükség
szerint elhelyezhető

6.

televízió

iskolánként (székhelyen,
telephelyen) 1

könyvtárnál
felsorolton
kívül, bárhol szükség
szerint elhelyezhető
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2.14 Legitimációs záradék
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