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1. BEVEZETŐ
1.1. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA
Az iskola létrehozásának rövid bemutatása
Iskolánkat 2004-ben alapították.
Az épület alapkövét, melyben a jelenlegi iskola működik, 1872. október 1-jén rakták le
Ranolder János kezdeményezésére, aki leánynevelő intézetet alapított azzal a céllal, hogy a
leendő családanyákat, mint a családok alappilléreit neveljék keresztény hitre, mert ők fogják
továbbadni fiaiknak a hitet és hazaszeretet.
1882. október 2-án felcsendült a Veni Sancte… az első növendékek ajkán a tanévnyitó
Szentmisén. Az Irgalmas Nővérek Rend apácái (öt nővér) megkezdték a tanítást az épület
falai között 210 tanulóval.
A növendékek száma évről évre gyarapodott. Időközben az épületet is új szárnyakkal,
tantermekkel bővítették, melyek építéséhez Vaszary Kolos hercegprímás, a város szülötte,
valamint a Festetics család is nagylelkű adományokkal járult hozzá.
Az intézetben az óvodán, elemi és polgári iskolán kívül bentlakásos kollégium is működött.
1948-ban államosították az intézményt, Szendrey Júlia Általános Iskola néven működött
tovább.
Az egyházi iskola iránti igény a vallásukat gyakorló keresztény szülőkben és a plébános
atyában született meg a rendszerváltás után. Tervük 2004 őszére megvalósult, a Veszprémi
Főegyházmegye, Dr. Márfi Gyula érsek úr Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola
néven egyházi iskolát alapított. 56 évi állami oktatás után újra Veni Sancte Spiritus
…hangzott a diákok ajkán ,és egyházi nevelés, oktatás kezdődött a régi falak között.
1.1.1. A város adottságainak elemzése
Keszthely, a „Balaton Fővárosa”, iskolaváros is. Ennek alapjait Festetics Pál az 1792ben alapított gimnáziummal, majd Festetics György az 1797-ben alapított mezőgazdasági
tanintézettel rakta le. Ma öt általános iskola / ebből kettő magániskola/, öt középiskola,
zeneiskola és egy egyetemi tagozat működik városunkban. Ezekhez csatlakozva iskolánk
egyedülálló egyházi intézményként működik.
A városkörnyéki iskolák többségében már csak alsó tagozatot vagy azt sem tudnak
működtetni, így a keszthelyi intézményekben tudják folytatni felső tagozatos tanulmányaikat
az általános iskolás korúak.
Iskolánk Keszthely belvárosában található, karnyújtásnyira a különböző
önkormányzati és kulturális intézményektől:Járási Hivatal, Polgármesteri Hivatal, Goldmark
Károly Művelődési Központ, Balaton Színház, Városi Könyvtár, Balaton Múzeum,
Georgikon Múzeum, Veszprémi Egyetem Georgikon Kara, de általános és középiskolák is
vannak a közelünkben.
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Az iskola küldetésnyilatkozata
hit - közösségépítés - hiteles példaadás - lelkiismeretesség - következetesség
Ebben az öt szóban tömören összefoglalhatók a Ranolder János Római Katolikus Általános
Iskola Pedagógiai Programjának legfontosabb alapelvei. Nézzük, mit takarnak számunkra
ezek a fogalmak:
HIT:
Kereszténységünk alapfeltétele az egy élő Istenbe vetett hitünk. Pedagógusaink ebből
merítkezve tudnak csak "máshogyan" nevelni, mint a világi iskolák. Ez az értékrend határozza
meg életünket. Hitünk elmélyítése céljából gyakoroljuk vallásunkat - minél
lelkiismeretesebben. Az egyházi év ünnepeire iskolánkban is készülünk. A szenteket
példaként állítjuk tanulóink elé. A szentmisék, szentség-imádások, lelkigyakorlatok, lelki
napok, zarándoklatok, egyéni és közös imádságok mind hitre nevelésünk formái.
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS:
Iskolaközösség: vezetők – nevelőtestület – technikai személyzet – osztályközösségek.
Közösségépítő programok: iskolai kirándulások szervezése, lelkigyakorlatok felnőtteknek,
diákoknak, osztályfőnöki órák, közös sportjátékok.
A közösségépítés céljából rendszeresen olyan programokat szervezünk, amelyek közelebb
hozzák egymáshoz, az iskolához tartozókat, odafigyelünk egymásra, felelősséggel tartozunk a
ránk bízottakért, és bennük is igyekszünk kialakítani a közösséghez való tartozás fontosságát
és értékét. A „tartalmas” élet lényege: nem magunkért, hanem másokért élünk.
(HITELES) PÉLDAADÁS:
Tudjuk, hogy minden szóbeli útmutatásnál, irányításnál többet mondanak a tettek. A diákok
elé csak akkor támaszthatunk követelményeket, ha azokat mi is nap mint nap teljesítjük.
Vonatkozik ez a hitbeli, erkölcsi igazságokra egyaránt. Ezért elsősorban arra törekszünk, hogy
hiteles keresztény emberek legyünk, s csak akkor tudunk keresztény pedagógusként is
hatékonyan nevelni. Ezért ápoljuk hitünket mind egyénileg, mind közösségben. "Példát adtam
nektek, hogy amit én tettem, ti is azt tegyétek." (János 13,15) Ahogyan számunkra Jézus az
abszolút példakép, úgy nekünk is azzá kell válnunk diákjaink számára, de nem önmagunkat
állítani eléjük, hanem elvezetni őket a mi Mesterünkhöz, Jézushoz.
LELKIISMERETESSÉG:
A keresztény pedagógus egyik fő erénye a lelkiismeretesség.
Pedagógusaink tudásuk
legjavát adva készülnek fel a tanítási órákra, és arra nevelik diákjaikat, hogy kötelességük a
tanulás.
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KÖVETKEZETESSÉG:
A tanárok következetességének három irányban kell megnyilvánulnia:
•
•
•

elsőként a diákok felé; a tananyag számonkérése mindenkivel szemben ugyanazon
elvek alapján történik, rendszeresen;
a tanárnak önmagával szemben is következetesnek kell lennie, a felkészülésben, az
adminisztrációban;
és a pedagógusok egymás felé, hogy az intézmény rendszere egységes legyen,
mindenki ugyanazon szempontrendszer szerint követeljen és értékeljen.

1.2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE
•
•
•
•
•
•
•

Egyházi törvény
A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. módosítása a 2002. évi IX. tv.
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26 (Magyar Közlöny
2011/62.sz. - 2011.dec.29.)
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú
EMMI rendelet
Katolikus Helyi tanterv
110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet NAT kiadásáról szóló (Magyar Közlöny 2012/66.
szám – 2002.jún.4.)
Nevelési , oktatási intézmények működése (Magyar Közlöny 2012/115.sz. – 2012.
aug.31.)

1.3. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI ALAPJA: AZ ALAPÍTÓ OKIRAT
Az intézmény neve, címe:
RANOLDER JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
8360 – KESZTHELY, KOSSUTH LAJOS U. 75.
Az intézmény fenntartójának neve, címe:
VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG
8200 – VESZPRÉM, VÁR U. 16-18.
Az alapító neve, címe:
DR. MÁRFI GYULA VESZPRÉMI ÉRSEK
8200 – VESZPRÉM, VÁR U. 16-18.
Az iskola alapító okiratának száma, kelte:
5900-8/2004.
2004.03.08.
A működési engedélyt kiadó szerv:
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐI HIVATALA
A működési engedély száma, kelte:
2081-3/2004. 2004.08.01.
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Az iskola működési területe:
ALAPFOKÚ OKTATÁS - NEVELÉS
Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:
RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ, A KÖLTSÉGVETÉS FELETTI
RENDELKEZÉSI JOGOSULTSÁGOT TEKINTVE TELJES JOGKÖRREL
RENDELKEZŐ EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Az engedélyezett évfolyamok száma, tanulólétszám:
8 ÉVFOLYAM ÉS 420 TANULÓ

2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI
ALAPELVEI
Katolikus iskoláink nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus.
A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság
felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék
önmagukat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak
bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az
Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.
"A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás
elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel."
(CIC 803.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát:
•
•
•
•

keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét,
a nevelő jelleg dominál,
a nemzeti értékeket szolgálja,
fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak
katolikus iskolánk egész pedagógiai működésében.
•

•

•

A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik.
Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra.
"a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók
tevékenykedésén és tanúságtételén múlik."
A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a
szokásautomatizmusoknak. Ezért a szoktatásnak kitüntetett figyelmet kell szentelni, az
erre fordított energia sokszorosan megtérül. Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe.
Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig indokolt legyen.
Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az
emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a
személyiség harmóniáját, "belső békéjét" az érvényesülésnél.
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•

•
•

Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a
pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt
vevő diákokra és pedagógusokra egyaránt vonatkozik.
Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel.

2.2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJA
Iskolánk pedagógiai munkájának célja:
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt
emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető,
felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré
váljanak.
Az elégedettségre való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem,
a továbbtanulásra való felkészítés fontossága.
A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs
képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének
megalapozása.
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető
képességeket és alapkészségeket fejlesszen.
Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő.
A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze.
Az önálló, felelős állásfoglalás, a cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak,
saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja.
Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze
a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a
kreativitást.
A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat.
Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem
fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt.
Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat)
Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (táncház,
népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.).
A kulturált szórakozás igényének kialakítása.

2.3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI
A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű
formálását: "ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e
téren nem teszi meg, ami rajta áll." Ezért iskolánk feladata:
Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a hitélet
erősítését szolgáló programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben.
Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a
morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések,
tantárgyak elsajátítása során.
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Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek
kibontakozását.
Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési
helyzeteket.
Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példákat.
Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és
érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.
Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező
alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét,
együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.
Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociokulturális
környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
2.3.1. Az intézmény felvételi szabályzata
A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti
körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt.
Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola
igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül. A felvétel
alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az iskola szellemiségét, az
intézmény pedagógiai programját. A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi
szempontok is érvényesíthetők. Plébánosi (lelkészi) ajánlás kérhető.
A felvétel rendje:
Általános feltételek:
•

a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.(NKT 45.§ (2)

•

beiratkozásnál be kell mutatni:
− a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
− személyi igazolványát és lakcímkártyáját,
− a szülő személyi igazolványát,
− az iskolaérettség írásos igazolását,
− a gyermek TAJ-kártyáját.

Az általános követelményeket kiegészítő szempontok az 1. évfolyamon:
•

idősebb testvér már az iskola tanulója;

A felvételt az iskola által meghirdetett időpontban kell kérni iskolánkban - a szülő és gyermek
együttes megjelenésével.
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Átvétel más intézményből:
A tanuló felvételéről az igazgató az érdekelt osztályfőnök véleményének kikérésével dönt.
A felvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt, hitéletét és a
tanuló vagy családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük.
A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgá/ka/t írhat
elő.
2.3.2. Idegen nyelv oktatása
Az idegen nyelvet 4. osztálytól tanítjuk kötelezően. Korábbi évfolyamokon szakköri
lehetőséget adunk az idegen nyelvet tanulni kívánóknak. Választható idegen nyelvek: angol,
német (csoportbontással).
2013. szeptemberétől emelt óraszámú idegen nyelvi osztály indul igények szerint, heti 5
órában tanulják az idegen nyelvet.
2.3.3. Pályaválasztás
A 7., 8. osztályban osztályfőnöki órákon az osztályfőnökök ismertetik a továbbtanulás
lehetőségeit, választható iskolákat, tanulható szakmákat, szakirányokat. Pályaválasztási
börzére visszük minden évben az érintett tanulókat, ahol minden Zala megyében található
iskola képviselteti magát. A szülőkkel együtt nyílt napokon vehetnek részt. Iskolánk fogadja a
bemutatkozni akaró iskolákat. A tanév programjában évenként szabályozzák a felvételi
eljárást a középfokú intézményekbe. Iskolánk e szabályok figyelembevételével bonyolítja le a
nyolcadik osztályos tanulók továbbtanulásra jelentkezését, a határidők pontos betartásával.
2.3.4. Tanulmányi versenyek
A katolikus iskola szorgalmazza a tanulók szellemi energiáinak kifejlesztését, Istentől kapott
adottságaik hasznosítását. A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. A
tehetség gondozásának, a megméretésnek kiváló területe a tanulmányi verseny. Segít abban,
hogy az igazi tehetség kibontakozzék, és az emberiség javára váljék. A tehetség fölismerése
elsődleges pedagógiai feladat.
Jól gondoljuk meg: a tehetséges tanuló nem lehet a tanár személyes ambíciójának, előbbre
jutásának eszköze. A tehetséges tanuló nem "versenyparipa", és a katolikus iskola nem lehet
"versenyistálló". A jó képességű tanulók túlhajszolása később csúfos letörésekhez vezethet
(idegzeti kimerülés, egyszerű elfáradás, álmatlanság stb.)
A korán megmutatkozó tehetség még nem biztos ismérv. A fölismert tehetséges diákkal
folyamatosan kell foglalkozni, fokozatosan adagolni a munkát, a feladatokat.
Ügyelni kell arra, hogy a versenyre készítés, készülés ne menjen az iskolai tananyag
elvégzésének rovására.
A versenyek rendszere:
•

iskolai házi versenyek és pályázatok

•

katolikus iskolák közötti, az MKPK Iskolabizottsága által kiírt versenyek
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•
•

az Oktatási Hivatal vagy a megyei pedagógiai szolgáltató intézetek által szervezett
helyi, területi és országos versenyek.
egyéb, nevezési díjas versenyek

2.3.5. Vizsgarend
Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő:
1. Osztályozó vizsga: az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető iskolai
vizsga, melyre magántanulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely
tantárgyból egyéni felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. Több évfolyam anyagából
összevont vizsga is tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni.
Bizottság előtti vizsga.
2. Különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti
típusból érkezett tanulóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után. Bizottság előtti
vizsga.
2.4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI,
ELJÁRÁSAI
Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori
sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez,
felkészültségéhez.
Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások
kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást,
jutalmazást.
Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a
nevelőoktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött
szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el:
•
•
•
•
•

•

A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés,
tudatosítás).
A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos
módszerek, gyakorlás).
A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret).
A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés,
jutalomkönyv, tárgyi jutalom, kirándulás, táborozás).
A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés, észrevétel, dorgálás, feddés, határozott
rendreutasítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés,
intés, rovás, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, átirányítás más iskolába).
A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek
(elbeszélgetés, felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom).
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2.5. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni
embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony
lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre.
Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ
világossága." (Mt 5,14)
A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében
mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket
és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a
nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé,
hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is.
Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig
hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind
emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony
is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig.
Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:
Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok:
•
•
•

Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.
A megismerés képességének fejlesztése.
Az önismeret, a céltudatosság kialakítása.

A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok:
•
•
•

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.
A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra
késztető érzelmek kialakítása.
Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink továbbá, a helyi tantervben leírt egységes,
alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás.
Mennyiben változott az iskola személyiségformálásban betöltött feladata?
Az iskolának - mint másodlagos szocializációs színtérnek - a személyiségformálásban
betöltendő feladatköre az utóbbi két évtizedben alapvető változáson ment át. A nevelési anyag
megsokszorozódott. A bölcsőde - óvoda - iskola láncolat keretében a szekunder szocializáció
színterei kitárultak, már a gyermek korai létszintjén behatoltak a nevelésbe. A család
hagyományos nevelő funkciói arányaikban és minőségükben megváltoztak. A szülőmodellek
érzelmi szerepének gyengülése a személyiségalakulás szempontjából kedvezőtlen hiányokat
teremtett.
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Az iskolai személyiségformálásnak váratlanul Új feladatai születtek: Elsősorban a családi
nevelés hiányosságait pótlandó korrekciós funkció. A szülők megváltozott élet-módja a
keresőfoglalkozás kényszere, a mindkét szülőre ránehezedő munkaviszony szükséglete
következtében azonban a szocializációs színterek (család és iskola) egymással való kapcsolata
meglazult. Statisztikai tény, hogy hazánkban minden 6. iskolai tanuló esetén korrekciót
igénylő személyiségzavarral számolhatunk.
A gyermeket érő külső (intézményen túli) szekunder szocializációs hatások, közösségi
életminták, tömegkommunikációs közvetítések, kortárscsoport befolyások jobbára a tárgyi
értékek preferálását vagy ennek igényét táplálják a humanisztikus értékekkel szemben.
A szülő-gyermek viszony módosulása a nevelő-gyermek viszony átalakulását is maga után
vonta, a nevelői tekintélynek érzelmi kötelékben hatékony erői csökkentek a nevelői mintaadó
funkciónak a szerepe kedvezőtlenül módosult.
Mit tehetünk a kedvezőtlen hatásokkal szemben?
Először is a tanulókat alaposan meg kell ismernünk:
•

az iskoláskor előtti személyiségfejlődés leglényegesebb adatai (mozgásfejlődés,
beszédfejlődés a szülőkkel való beszélgetés során)

Aktuális körülmények vizsgálata:
•

a családlátogatások során, hisz ebből a mikrokörnyezetből érik a legintenzívebb
hatások.

Az aktuális személyiség megismerése:
•

a testi fejlettség szemmel tartása (egészséges életmódra nevelés, helyes étkezési
szokások, több testmozgás)

A pszichikus fejlettség vizsgálata:
•

a tanuló érdeklődési köre, temperamentumának sajátosságai, érzelmei mennyire
differenciáltak.

A tanuló mentális képességei:
•

a figyelem, a megfigyelőképesség, az emlékezet minősége. A mentális képességek
megismeréséhez mindig több oldalú viszonyításra van lehetőségünk, viszonyíthatunk a
tanuló életkori fejlettségéhez, vagy az osztály értelmi szintjéhez.

A jellem és az akarati vonások megismerése a tanuló viselkedésén és teljesítményén keresztül
lehet a legeredményesebb.
A viselkedésben megnyilvánuló jellemvonások:
•

teljesítményében lehet törekvő, buzgó, készséges. kitartó vagy közömbös.
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Környezetéhez való viszony a társas érintkezésben lehet:
•

segítőkész, együttérző, azonosuló, érdektelen, zárkózott.

Az önmagához való viszonyban kifejezésre jut a tanuló öntudata, önértékelése:
•
•

önbizalom vagy ennek a hiánya
érzelmi intelligencia fejlesztése

Módszerek, amelyeket az iskolában alkalmazunk
A fejlesztő beszélgetések céljai:
•
•
•
•
•

önvizsgálat
önismeret-fejlesztés
munkára nevelés
önfeltárás
önirányítás-önalakítás

Szempontok a fejlesztő beszélgetésekhez:
•
•
•
•
•

a szükségletek kifejezése
az érdeklődési irányok megbeszélése
az erősségek felfedezése
visszajelentés
a célok kiválasztása

Néhány technikai javaslat:
•
•
•
•
•
•

állítások és kijelentések helyett buzdító beszéltetésre törekedjünk
kérdezés helyett bátorítsunk, megerősítésre irányuljunk
beszéd helyett meghallgatást javasolunk
közlés helyett reagálást tanácsolunk
értékelés helyett a kapcsolat erejével és támogatással dolgozzunk
tanácsadás helyett összefoglalást ajánlunk

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges
szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények
meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Nevelési programunk
összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok:
•
•
•

A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka.
A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét,
együttműködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat.
Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő
azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.
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Kialakítandó személyiségjegyek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A helyes önértékelés
Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük
Józan, megfontolt ítélőképesség
A mások felé való nyitottság, befogadóképesség
A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében
A szelídség, az alázat, a türelem
Alaposság kialakítása
A mértékletesség
A bűnbánatra való készség
A belső csendre, elmélyülésre való igény
Hűség Istenhez és embertársainkhoz
Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt

Elvárásaink tanítványainktól a következők:
•
•
•
•
•
•

Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban
Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt
Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása
Alapos, rendszeres és pontos munka
A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése
A házirend felelős betartása.

Az önfegyelem
Az önfegyelem stabil belső értékrend. Az önfegyelemmel rendelkező ember:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tudja saját értékeit, ezért vigyáz magára,
értékesnek tartja idejét, ezért jól akarja kihasználni,
tudja saját korlátait, ezért nem vállal többet, mint amire képes,
tudja, hogy a problémák nem múlnak el maguktól, csak ha megoldja őket,
nem halogatja a megoldást,
el tudja dönteni, miért tartozik felelősséggel, miért nem,
nem adja át a döntést saját sorsa felől másnak,
ragaszkodik az igazsághoz
nyitott, ezért fejlődőképes
tudja, hogy a fejlődés a túlhaladott dolgok (gondolkodásmód) feladásával jár
vállalja a változás, az őszinteség kockázatát

Az önfegyelem mintája csak szeretettel adható át. A szeretet nem csak érzelem, hanem tett,
akaratlagos cselekvés, döntés. Aki szeret, azért is teszi, mert így döntött. A szeretet nem
vágyakozás szeretet érzése után, hanem elköteleződés. A szeretet fegyelmezett és célja a
másik kiteljesedése. A szeretet attól növekszik, ha mások fejlődését segíti. A szeretet
önmagunk vállalásával kezdődik, hisz csak az tud szeretni, aki önmagát elfogadja: "szeresd
felebarátodat, mint önmagadat". (Mt. 19. 19.) Önmagunk vállalása eleve kizárja a
színészkedést, a szerepjátszást. A tudatosan vállalt emberség, pedig a másik tiszteletével
kezdődik: "aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája". (Mk. 9. 35.) Aki diákjaiban az
embert, a teremtményt tiszteli, a hasonló tiszteletre számíthat.
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Ha az a célunk, hogy diákjaink fegyelmezettek legyenek, akkor úgy kell őket szeretnünk,
hogy szabadnak érezzék magukat tőle, azt érezzék, hogy a fejlődőképes embert szeretjük
őbenne, és abban segítünk, hogy a saját útját megtalálja.

2.6. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
"A Krisztusban megszületett közösségben alapvető követelmény, ill. következmény az
egység, egymás elfogadása, a kölcsönös szeretet."
A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell
vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével,
viselkedésével, beszédstílusával.
A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés
területei:
•
•
•

Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák
Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: napközi,
lelkigyakorlatok, kirándulások
Diákfórumok

tanulószoba,

szakkörök,

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink:
•
•
•
•
•
•

A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a
munkaerkölcs erősítésével.
A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása.
A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések
bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével).
A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.
Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka,
kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.
Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
•
•
•

•
•

A lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését.
Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére.
Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a
különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a
közösséghez való tartozás érzését.
A sokoldalú és változatos fogalakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves)
járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.
A séták, a kirándulások mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet iránti
felelősséget.
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A diákfórum közösségfejlesztő feladatai:
•
•
•

Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat,
amellyel nem sérti az egyéni érdekeket.
Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.
Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során:
•
•
•

Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi
személyiségekkel, külső szakemberekkel!
Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet,
az együttműködést.
Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív
irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére.

2.7. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI,
MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ GYERMEKEK, TANULÓK
NEVELÉSE, OKTATÁSA ( 2011. ÉVI NKT CXC. TÖRVÉNY 47. § 1-8.BEK.)
A sajátos nevelési igényű tanulót a többi tanulóval együtt integráltan neveljük, a helyi
tanterv elkészítésénél a rendelet 2. számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelvét is figyelembe vesszük. Az együtt oktatott tanuló
egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon
dokumentáljuk.
A nálunk oktatott SNI-s gyermekek fogyatékossága a tantervek tartalmát nem módosítja,
ezért a tankönyveik megegyeznek a többi tanuló tankönyveivel. ( Kivéve a hallássérülteket,
akiknek speciális könyveit egy mellékelt lista tartalmazza.) A gyógypedagógusok, fejlesztők
munkájukhoz egyéb kiegészítő könyveket is használnak, melyeket szintén egy lista
tartalmaz.
Az SNI-s gyermekek számonkérése, értékelése a többiekétől eltérő módon történik, amit
minden pedagógus alkalmaz, a tanulókról készült szakértői vélemények egyedi ajánlása
alapján.
Felvételük az iskolába:
Minden esetben az igazgató dönt egyedi elbírálás alapján, melynél a következő szempontok
kerülnek mérlegelésre:
- Az óvoda által kiállított iskolaérettségről szóló szakvéleménye
- Érvényes Szakértői Bizottság által kiállított szakvélemény, melyben
intézményünk kijelölése szerepel
- Ha nem az 1. évfolyamba érkezik, az osztályba sorolásnál figyelembe vesszük a
szakértői vélemény javaslatát
- Idősebb testvér már tanulónk
- Az engedélyezett osztálylétszámba belefér
Minden esetben tájékoztatjuk a szülőt, hogy iskolánk milyen feltételeket tud biztosítani
gyermeke fejlődéséhez.
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2.8. A TEHETSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a
tehetségek felismerése és fejlesztése.
Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a
figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről.
E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb
együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó
intézményekkel és szakemberekkel.
A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:
•
•
•
•
•
•

Differenciált tanórai munka
Tehetséggondozó szakkörök
Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre
Felkészítés középiskolai tanulmányokra
Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése
Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő
fejlesztésükről.

2.8.1 Az iskola tanórai és tanórán kívüli foglalkozásainak rendszere
A tanévenként elkészített tantárgyfelosztás minden egyes évfolyamra és osztályra
vonatkozóan megadja, hogy mely tantárgyat hány órában és milyen bontásban tanítunk.
Az intézményi oktató – nevelő tevékenység
• tanítási órákon,
• tanítási órán kívüli foglalkozásokon / szakkörök, korrepetálás, felzárkóztató vagy
tehetséggondozó foglalkozás, felvételi előkészítés/
• napközis és tanulószobai keretek között,
•
•
•

iskolai vagy azon kívüli helyszíneken, a tanévben vagy a tanítási szünetekben
szervezett programokon
valósul meg.
A tevékenység érintheti az egyes tanulókat vagy azok kisebb csoportjait vagy
osztályközösségeit, korosztályok vagy azonos képzésben résztvevők nagyobb
csoportjait.
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2.8.2. Szakköri foglalkozások, sportkörök rendszere
Iskolánkban a gyermekek érdeklődését és a szülők igényeit, valamint a pedagógus kollégák
tehetségét, alkalmasságát figyelembe véve szeretnénk a szakköri és egyéb tanórán kívüli
foglalkozások rendjét kialakítani. Ezeket a foglalkozásokat a következő érdeklődési területek
köré csoportosítjuk:
•
szaktantárgyak szerinti tehetséggondozó és versenyfelkészítő szakkörök
•
egészséges életmódra nevelés: sportkörök
•
képesség- és készségfejlesztés: énekkar, kézműves, rajz, néptánc, színjátszó szakkör
•
hitélethez kapcsolódó foglalkozások: hittanszakkör, egyházi énekkar
A szakkörök 8 fővel indíthatók. Egyedi elbírálás alapján igazgatói engedéllyel ennél kisebb
létszámú szakkör is működhet. A szakköri foglalkozások elsősorban tehetséggondozásra
irányulnak. A felzárkóztatás egyéni vagy kiscsoportos korrepetálás keretében történik.
Továbbra is jó kapcsolatokat szeretnénk ápolni a zeneiskolával, s amennyiben lehetőség
nyílik rá, iskolánkban oktathatnák gyermekeinknek a választott hangszerekre.
2.9. A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK,
A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek.
A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem tudja,
vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel
megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni.
A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb
körülmények között élőket.
Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását,
mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz.
Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.
Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára
nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt.
Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó
magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott
törődést a tanulóval.
A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a
gyermek és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető
jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.
Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. Folyamatos kapcsolatot tart az
osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnökökkel. Családlátogatáson vesz
részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi
szervezetekkel.
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Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai:
•
•
•
•
•
•

A gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) meglétének
figyelemmel kísérése.
Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a
családon belül és a családon kívül.
A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása
az iskolaorvosi, védőnői szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken.
A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása
igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés).
Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és
anyagi helyzetétől függően.
A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának
folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése.

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést
kell tennie!
Meg kell vizsgálnunk,
•
•
•
•
•
•
•

hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi,
érzelmi, értelmi fejlődését.
hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása.
hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére
káros életmódot.
hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb támogatások
igénybevételét.
hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett
környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése.
hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez,
pályaválasztásához és eredményes beiskolázásához.
hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén
feltárhatja problémáit.

A szociális hátrányokat az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk:
•
•
•
•
•
•

tehetséggondozó programok szervezése,
napközis, tanuló szobai ellátás biztosítása,
szülők, családok életvezetési gondjainak segítése,
a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása, hozzájárulás tanulmányi
kirándulásokhoz, táborozásokhoz
drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása,
felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése,
részvétel a pályázatokon.
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A tanulók fejlődését
együttműködik:
•
•
•
•
•
•

veszélyeztető

okok

megszüntetésének

érdekében

iskolánk

az érintett családdal,
a Nevelési Tanácsadóval,
a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő Szolgálattal,
a gyermekorvossal és a védőnővel,
polgármesteri hivatallal,
az egyházon belül működő karitatív szervezetekkel

2.10. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT
SEGÍTŐ PROGRAM
Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak
jelentős, a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő
különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok
ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásinak, a vallásgyakorlás külső
formáinak ismeretében.
Az esélyegyenlőtlenség megszüntetése e téren is fontos feladat. Történhet speciális
felzárkóztató programokkal, különösen, ha kisebb gyerekekről van szó, azonban főként a
személyes törődésnek, beszélgetéseknek lehet nagy szerepük, melyekkel elősegíthetjük, hogy
a diák elfogadja önmagát jelenlegi nehézségeivel, aktivizálja erőit hiányosságok felszámolása
érdekében, s megakadályozzuk, hogy a lemaradás magatartás és lelki zavarok kialakulását
idézze elő.
Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk a súlyosan hibás nevelési
attitűdök következtében érzelemszegény gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk
folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk fel.
A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot
kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló
helyes önismeretre és küzdőképességre nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások
és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését.
E tevékenységek közben ügyelnünk kell arra, hogy a tehetséges tanulókkal való kiemelt
foglalkozás ne lássa kárát a felzárkóztatásának. Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport
egységesen magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó tehetséges tanulók erőfeszítésének
példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári munkában
számukra is jó gyümölcsöket teremjen.
E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a kezdő
gimnáziumi osztályoknál a szintre-hozás.
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Alsós fejlesztő gyakorlatok
"Egy gyermek akkor iskolaérett, ha testileg-lelkileg olyan fejlett, hogy az iskolai tanulás
nemcsak hogy nincs ártalmára, hanem fejlesztőleg hat rá."
Az eredményes iskolai tanulás alapvető feltétele a tanuló iskolaérettsége.
A fejlődésnek megfelelő feltételei vannak, biológiai és pszichikus téren egyaránt. Ezek a
feltételek egyrészt örökletes, ill. veleszületett vagy szerzett adottságok, másrészt a
környezetnek a gyermekre gyakorolt helyes, céltudatos nevelői ráhatásai.
Sokféle készség, képesség szükséges már az általános iskola első osztályában is ahhoz, hogy a
pedagógus oktató-nevelő munkája eredményes legyen.
A pszichikusan iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája
jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és emlékezetet igényel.
A szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja:
•
•
•

az érdeklődés a környezet iránt, ez bizonyos fokig kapcsolatban van a figyelem és a
megfigyelőképesség fejlődésével, ill. fejlettségével,
a gondolkodás terén analízisre és szintézisre való képesség a jellemző,
a beszéd megfelelő fejlettsége, mely fontos szerepet játszik az ismeretszerzésben és
mások megértésében.

A felsoroltakon kívül a már meglévő tapasztalatok, alapismeretek és a gyakorlati készségek
nagymértékben fokozzák az iskolára való alkalmasságot. (Ide tartoznak a gyermek saját
magára, természeti és társadalmi környezetére vonatkozó tapasztalatai, alapismeretek, az
ábrázoló készség, megfelelő kézügyesség és mozgásbeli ügyesség.)
Az egészséges, kiegyensúlyozott felnőttkor alapja a gyermekkor, éppen ezért nagyon fontos a
zavarok korai felismerése.
Az általános iskolában folyó összetett munka egyik fontos része azoknak a gyerekeknek az
oktatása, nevelése, akiknek fejlődése eltérően alakult a korai gyermekkorban. Fontos és
lényeges feladatai vannak ebben a folyamatban a szociálpedagógusnak a káros tényezők
konkrét vizsgálatával, és ennek ismeretében a lehetséges és szükséges speciális módszerekkel
a káros hatások kiküszöbölésére, ill. csökkentésére.
Fontos:
•
•

a személyiséget károsító környezeti tényezők felismerése - ingerszegény környezet,
elhanyagoltság, rossz családi körülmény, helytelen nevelési eljárás stb.
a gyermek és a felnőtt környezet közötti kontaktus, a gyermeknek a társaihoz való
viszonyulása, megnyilvánulása - mindezek utalnak az érzelmi kiegyensúlyozottságra
is, amit feladathelyzetben, szünetekben és spontán tevékenység végzése közben
figyelhetünk meg a gyermekeknél.

Ezeken kívül fontos felmérni a vizuo-perceptuo-motoros, az akusztikus- és nyelvi
képességeket, az emlékezet, a szerialitás, a téri tájékozódás szintjét, valamint a test finom- és
nagymozgásait. A felmérésekhez segítséget nyújtanak a különböző vizsgálatsorok és
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programok (pl. Porkolábné Balogh Katalin: Mozgásfejlesztő program; Brigitte Sindelar: "De
jó, már én is tudom"- programcsomag; Goodenough-féle vizsgáló eljárás; Meixner Ildikó: Én
is tudok olvasni stb.), és ily módon megismerhető a várható, vagy a már kialakult tanulási
zavar háttere. Megtudható, hogy a gyermek mely részképesség-gyengeségek miatt igényel
fejlesztő foglalkozást.
Minél hamarabb sikerül felfedeznünk a problémákat, megelőzhetjük, hogy az elsődleges
tünetekre rakódjanak a várható következmények: a magatartászavar, agresszió, regresszió,
önértékelési probléma, iskolai kudarcok stb.
A fejlesztő foglalkozások megtervezésénél a programok kiválasztásával meg kell tervezni,
hogy mely célokra irányul elsődlegesen és melyekre lehet másodlagos fejlesztő hatással.
Részképesség-gyengeségek egyéni vagy kiscsoportos korrekciója
A terápiát minden esetben vizsgálóeljárással indítjuk. Ezután kerülhet sor a meg-felelő
programok, feladatcsoportok kiválasztására, az egyénre szabott fejlesztési irányok
meghatározására.
Természetesen fel kell tudnunk mérni azt is, hogy melyek azok a gyengeségek, hiányok,
zavarok, amelyek már nem tartoznak kompetenciánkhoz, hogy a gyermek fejlődését szem
előtt tartva a megfelelő szakemberhez (pszichológus, logopédus) irányíthassuk.
A foglalkozások lebonyolításánál fontos betartanunk néhány szabályt ahhoz, hogy a gyermek
a munkát ne valamilyen kényszertevékenységnek érezze, hanem örömét lelje a játékos
feladatokban.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gyermek számára ezek a foglalkozások- bármennyire is
játékosnak tűnnek- nagyon megerőltetők, fárasztóak, hiszen éppen azokban a képességekben
várunk el tőle sikereket, ahol nehézségei vannak.
A fejlesztő foglalkozás hatásfokát fél évnél nem rövidebb időtartamú foglalkozás után éri
csak el igazán. Munkánk szükségességét és eredményességét a fejlesztés hatásfoka igazolja,
amelyet a vizsgálóeljárás megismétlésével ellenőrizhetünk.
Felzárkóztatás
A katolikus iskola a talentumok Isten dicsőségére való kamatoztatására irányuló belső
indíttatásra, valamint az igazságosság és szeretet parancsa által ösztönözve feladatának
tekinti, hogy hozzásegítse diákjait ahhoz, hogy képességeiket az akadályozó tényezők
felszámolása után teljes mértékben kibontakoztassák.
Ezért nagy erőfeszítéseket tesz a különböző okokból gyengébb előképzettségű tanulók
felzárkóztatása érdekében. Teszi ezt annak tudatában, hogy ezzel emberi értékeket ment meg,
és hozzájárul ahhoz, hogy hazánk katolikus értelmiségi rétege a társadalmi mobilitás révén is
erősödjön, gazdagodjon, társadalmi kapcsolatainak szélesedésével még inkább kovásza
legyen társadalmunknak.
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2.11. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM
Alapelve, célja:
•
•
•
•
•
•
•

Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az
egészséges életmód kialakításában és megtartásában.
Fejlessze az életvezetési képességeket.
Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.
Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására.
Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését.
Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára.
Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is.

Területei:
Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség,
Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében,
Öltözködés,
Higiénia, tisztálkodás,
Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai és a
tanórán kívüli nevelésben,
Ésszerű napirend kialakítása.
Szűrővizsgálatok: pl. gerinc, szemészet, fogászat, stb.
Egészségnevelési nap, verseny szervezése.

Az egészségnevelés színterei:
a. Minden tanulót egyformán érintő elemek:
Példamutató iskolai hatás
o
o
o
o
o

Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása,
A pedagógusok, a dolgozók példamutatása,
Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna,
reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés.
Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend
összeállításában való részvétel,
Iskolai médiumok "egészség" rovatai.

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:
o
o

Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra,
biológia óra, egészségtan modul, családi életre nevelés.
"Egészségnapok"
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b. A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek
o Szakkörök
o Egészségnevelési akciók
o Előadások, kiállítások
o Rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák, kirándulások
Mindennapos testnevelés megvalósítása, ütemezési terv:
2012. szeptember 1-jétől bevezettük a Nemzeti Köznevelési Törvény által kötelezően előírt
mindennapos testnevelést felmenő rendszerben az 1. és 5. évfolyamokon.
•
•
•
•
•
•
•

Testnevelési órákon – az N KT. szerint
Szervezett úszásoktatásban való részvétellel
Napközis, tanuló szobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint
Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében
Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva (pl.: kézilabda, labdarúgás) biztosítva a
tanulók szervezett sportolási részvételét
Sportversenyek lebonyolítása
Családi sportnap szervezése

Az iskola sportköre bekapcsolódik - lehetősége szerint - a Katolikus Iskolák Diák
Sportszövetségének, a KIDS-nek munkájába.
A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák Sportszövetség
által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDS-versenyekbe, a
különféle iskolai kupa-küzdelmekbe.
Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek:
•
•
•
•
•
•

Játékok
Riport
Közösségépítés
Művészetek
Programok
Projektek

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:
•
•

Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos,
védőnő.
Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési
Tanácsadó, Sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők.
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2.12. KÖRNYEZETI NEVELÉS
Alapelve
A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése.
Célja
A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. Tanítványaink
környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének megalapozása. Tanítványaink
alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a személyes és
a közös felelősségtudat alapjainak formálása. Épüljön a hagyományok védelmére.
Területei
Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását:
•
•

Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem,
iskolaudvar, iskolakert) kialakítása.
Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem,
energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés.

A környezetei nevelés színterei
a. Minden tanulót egyformán érintő elemek
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Példamutató iskolai környezet
Tantermek, folyosók, udvar, élő sarok kialakítása,
Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés,
A pedagógusok, a dolgozók példamutatása,
Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése,
Szelektív hulladékgyűjtés,
Iskolai médiumok "zöld" rovatai.
Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés
Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés.

b. A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek
o
o
o
o
o
o
o

Szakkörök, táborok,
Környezetvédelmi akciók,
Előadások, kiállítások,
Természetjáró túrák,
Madarak és fák napjának megtartása,
A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,
Látogatások a lehetőségekhez mérten múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe,
nemzeti parkba, szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,
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A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek
A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú
módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának.
•
•
•
•

•

Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő),
Riport (kérdőíves felmérés),
Terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések,
mérések, iskolakert, "iskolazöldítés"),
Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív
hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás
rendezése, újságkészítése, kutatómunka),
Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások
zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése).

A környezeti nevelésben részt vevők
•
•

Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok
Külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek,
művészek, intézmények

meteorológusok,

2.13. A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK
FORMÁI
Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen
feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése.
Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom
és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált
pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán
a gyermeki személyiség kedvező fejlődése.
Iskolánk együttműködési formái:
A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái:
•
•
•

•

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják.
Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákfórumon, az osztályfőnökök
folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill.
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan tájékoztatják.
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A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Családlátogatás
Szülői értekezlet
Fogadó óra
Írásbeli tájékoztató
Szakkörök indítása
Előadások szervezése
Közös kirándulások
Pályaválasztási tanácsadás
Közös lelki nap
Közös zarándoklatok
Plébániával közös programok

A szülők részéről elvárhatjuk:
•
•
•
•
•
•
•

Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken,
Ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz,
Őszinte véleménynyilvánítást,
Együttműködő magatartást,
Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést,
Érdeklődő, segítő hozzáállást,
Szponzori segítségnyújtást.

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közös rendezvények
Szülői Munkaközösség bálja: közvetlenül találkozik a szülő - tanár.
A diákok a tanár vezetésével műsorral készülnek, a szülők pedig a bált készítik elő.
Ezzel egy kötetlen, közvetlen kapcsolat épül az iskola és a család között
Anyák napja: bensőséges, érzelemben gazdag ünnepi alkalom a család és az iskola
kapcsolatában.
Ranolder-nap: játékokban és vetélkedőkben gazdag színfoltja iskolánknak. Itt szintén
más közegben találkozik egymással a család és iskola.
Ádventi Szentcsaládjárás, gyertyagyújtás: kiváló alkalom a karácsonyra való
készülésre. A családot is és az iskolát is az ünnepre hangolja.
Bérmálás, elsőáldozás, ballagás: az esemény előkészítése mind a három fél
bevonásával az egységre törekszik. Ez erősíti a diákok hitét és vallásos nevelését.
Felnőtt katekézis: a szülők saját hitük erősítése mellett gyermekeik vallásos nevelését
is elősegítik. Ezzel hozzájárulnak az iskola lelkiségének formálásához is.
Társadalmi munka: iskolán kívüli és belüli munkálatokba a szülők is bekapcsolódnak.
Osztály-család közös hétvége
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A szülő kötelességei és jogai
A szülő kötelessége, hogy:
•

•
•

gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez
minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel
kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,
biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését,
tiszteletben tartsa az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és
jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

A szülő joga különösen, hogy
•
•

megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét,
tájékoztatást kapjon abban foglaltakról,
gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen
részlete és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

A tanuló kötelessége és jogai
A tanuló kötelessége, hogy
•
•

•

•
•

eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással,
képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,
életkorához és fejlettségéhez igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén
irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - közreműködjön saját
környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a
tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában,
óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt
vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és
biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó
pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola
alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet
észlelt,
megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az
oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,
megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
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A tanuló jogai, hogy
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

a személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet
kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a
tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen,
embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak,
képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és
oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve - az e törvény 2. § (1)
bekezdésében meghatározott jogát szabadon érvényesítve,
a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges
környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét
pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség
biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a
nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése
tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,
személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát,
cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelésioktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem
korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem
veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai
egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez
szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,
állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és
életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon
segítségért,
a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön
jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy
kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön,
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
részt vegyen a diákkör munkájában,
az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson,
vallási, világnézeti tiszteletben tartsák,
jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait,
az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR
adatkezelőjénél.

2.14. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI,
MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE
Az iskolának van külön Minőségirányítási Programja, mely a Pedagógiai Program mellékletét
képezi.
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2.15. AZ ISKOLA VALLÁSI ÉLETE, ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI
Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A mindennapi életbe
beépülő lehetőségek:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte,
Te Deum).
Napi ima: a tanítás megkezdése előtt iskolai szinten; étkezés előtt és után
osztályszinten közösen imádkoznak a gyerekek a pedagógusokkal együtt.
Minden hónap első hétfőjén diákmise a Magyarok Nagyasszonya
Plébániatemplomban 8.00-8.45-ig, az osztályfőnöki óra keretében.
Tanulóink diákmiséken és vasár- és ünnepnapi szentmiséken vállalt szolgálatai
(ministrálás, felolvasás, ének).
Vasárnapi szentmiséken aktív részvétel (pl. prédikáció helyén rövid jelenetek szentek
ünnepéhez kapcsolódóan, éneklés).
A diák- és osztálymiséken részt vevő gyerekek olvassák fel az olvasmányt,
könyörgést. Előtte a hittan órán az osztály közösen készül a szentmisére. Alsóban és
felsőben is egyházi éneket tanulnak beépítve a helyi tantervbe.
Lelki napokon vendég előadó egyházi személyek tartanak a vallásos élettel
kapcsolatot témában előadásokat.
Az egyházi kiadású könyvek vásárlásával próbáljuk az iskola könyvtárát bővíteni.
Iskolánk rendszeresen járatja a katolikus újságokat, folyóiratokat és buzdítja mind a
gyerekeket, mind a szülőket azok olvasására.
Az osztályfőnöki órák témái a katolikus kerettanterv szerint.

A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a hit
ébresztése, a diákok személyes Isten-kapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak
megalapozott Isten-kapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a hit-oktatásnak "nemcsak
az a célja, hogy az értelmet elvezesse a vallási igazságokhoz, ha-nem az egész embert
Krisztus tanítványává tegye." (Kat.Isk.50.) Ezt csak a személyes példaadással, imával és
türelemmel lehet elérni. Mindig tekintettel kell lenni a gyermekek életkorára, és eddigi vallási
műveltségükre. S ha mindent megtettünk, akkor is Isten kegyelme ad minden fejlődést a
diákok lelkében.
A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életébe. Megünneplési módjuk
szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és
magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep
szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és
stabilitást adnak.
Ünnepeink
A tanév jeles napjai:
• VENI SANCTE
• TE DEUM
• lelki napok, lelkigyakorlatok, gyónási alkalmak (minden hónap első csütörtökén)
• farsang, iskolanapok (a farsang szervezése a DÖK feladata)
• ballagás
• az iskola névadójának ünnepe, május 16.
• anyák napja
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Egyházi Ünnepek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szept. 12. Mária nevenapja
szept. 24. Szt. Gellért - a katolikus iskolák napja: lelki nap
okt. 8. Magyarok Nagyasszonya, templomunk búcsúja
nov. 1. Mindenszentek - megemlékezés a hittan- vagy osztály- főnöki órán
nov. 2. Halottak napja - temetőlátogatás
nov. 5. Szt. Imre ünnepe
nov. 19. Árpádházi Szt. Erzsébet ünnepe
dec. 6. Szt. Miklós - Mikulás ünnepség szentmise keretében
dec. 8. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása
nov-dec. Adventi gyertyagyújtások, Szentcsaládjárás a szülőkkel együtt,
dec. KARÁCSONY, pásztorjáték előadása, hangverseny
jan. 6. Vízkereszt, házláldás
jan. 18. Árpádházi Szt. Margit ünnepe
febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
febr-márc. NAGYBÖJT – keresztút, lelki nap, HÚSVÉT
márc. 21. Szent Benedek-nap
márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnep
máj. első hete Édesanyák köszöntése
máj.-jún. PÜNKÖSD - bérmálás, elsőáldozás /beavatás/
máj. 16. Ranolder János püspök születésnapja, Ranolder-nap, lelkinap

Állami ünnepek
•
•
•
•
•

okt. 1. A zene világnapja
okt. 6. Aradi vértanúk, ünnepi megemlékezés, temetőben koszorúzás
okt. 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
jan. 22. A magyar kultúra napja
márc. 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc, ünnepi műsor

Az ünneplés módjai:
•
•

•
•

•

Az éves munkaterv elkészítésekor el kell döntenünk, hogy melyik ünnepet milyen
módon ünnepeljük meg. A legtöbb ünnep megülésének módja évente változhat.
Az év kiemelt ünnepeire lelki nappal készülünk, az ünnep napján szentmisén veszünk
részt, tanítási szünet lévén iskolai vagy osztálykeretben ünneplünk (vetélkedő,
akadályverseny, film). Ilyen ünnepek lehetnek - az iskola névadója, templom búcsúja,
a katolikus iskola napja, stb. - évi két alkalom
A lelki napokat ADVENT és NAGYBÖJT kezdetére tervezzük.
Törekszünk arra, hogy havonta biztosítsunk gyónási alkalmat. Az iskola erre kijelölt
lelki szobájában, a nagy ünnepek előtt a templomban történik a gyóntatás az iskola
tanulóinak és dolgozóinak.
Karácsonyi hangversenyt tartunk az iskola zeneiskolás tanulóinak előadásában.
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A hagyományteremtés egyéb lehetőségei gazdagítják az iskola életét:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hittanversenyek
tanulmányi versenyek
kiállítás a tanulók munkáiból
sportversenyek
természetjárás
irodalmi színpad
népdalkórus
szakkörök
néptánc
hangverseny
idősek látogatása
Mihály-napi vásár
Erzsébet-napi gyűjtés

Adventi szeretetcsomagok gyűjtése a rászorulók részére.
Állami ünnepek
október 6. az aradi vértanúk ünnepe
október 23. az 1956-os forradalom ünnepe
március 15. az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe
június 4. a nemzeti összetartozás napja
augusztus 20. államalapító Szent István király ünnepe

3. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE

Katolikus Helyi tanterv bevezetése felmenő rendszerben történik az alábbi táblázatban
feltüntetettek szerint:
2013.
2014.
2015.
2016.

1.
1.
1.
1.

2.
2.
2.

3.
3.

4.
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5.
5.
5.
5.

6.
6.
6.

7.
7.

8.

3.1. AZ INTÉZMÉNY TANTÁRGYI RENDSZERE, ÓRATERVE

Tantárgyi struktúra és óraszámok
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
(Erkölcstan helyett) hittan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport, néptánc
Szabadon tervezett órakeret:
ebből:
magyar
matematika
hittan
környezet
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
8

2. évf.
7

3. évf.
7

4
2
1
2
2
1
5
2

5
2
1
2
2
1
5
2

4
2
1
2
2
1
5
3

4. évf.
7
2
5
2
1
2
2
1
5
3

1

1

1
1
25

1
1
27

1
1

1
1

25

25
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
(Erkölcstan helyett) hittan
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Dráma/Hon- és népismeret*
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport /néptánc
Osztályfőnöki
Szabadon tervezett órakeret:
ebből:
magyar
matematika
hittan
kémia
fizika
biológia
Rendelkezésre álló órakeret
* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.
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5. évf.
5
3
4
2
2
2

1
1
1
1
5
1
2
1
1

28

6. évf.
5
3
4
2
2
2

7. évf.
4
3
4
2
2

8. évf.
4
3
4
2
2

1

2
2
2
1
1

2
2
2
2
1

1
1
1
5
1
3

1
1
1
5
1
3

1
1

1
1
1

1
1
1
1

28

31

5
1
3

1
1
1
1
31

Óraterv az emelt óraszámban tanított idegen nyelvi osztály
kerettantervéhez – 5–8. évfolyam
5. évf.
6. évf.
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
(Erkölcstan helyett) hittan
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Dráma/Hon- és népismeret*
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport /néptánc
Osztályfőnöki
Szabadon tervezett órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

7. évf.

8. évf.

2013.09.01-től

2014.09.01-től 2015.09.01-től

2016.09.01-től

4
5
4
2
2
2

4
5
4
2
2
2

3
5
4
2
2

4
5
3
2
2

1

2
1
2
1
1

1
2
2
2
1

1
1
1
5
1
3
28

1
1
1
5
1
3
31

1
1

1
1
1
1
5
1
2
28
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5
1
3
31

3.2. ALKALMAZANDÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS
TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
•

•
•
•

A taneszköz, illetve tankönyv legfőbb ismérve, hogy megfeleljen a diákok életkori
sajátosságainak. Fontos, hogy a taneszközök összhangban legyenek más választott
tanulói segédletekkel. A korosztályoknak megfelelő taneszközöket a szaktanár vagy az
adott munkaközösség választja ki. A kiválasztásnál figyelembe kell venni az adott
osztály összetételét és képességét is. A taneszközök természetesen feleljenek meg a
kerettantervi előírásoknak.
Amennyiben ez lehetséges, egyes tantárgyaknál ugyanazon tankönyvcsalád
könyveiből válasszanak a pedagógusok alsó, illetve felső tagozatban.
Fontos, hogy bármilyen tantárgyhoz kapcsolódik is, a tankönyv megfeleljen az iskola
szellemiségének, ha ez lehetséges, keresztény szemléletet tükrözzön.
A könyv legyen esztétikus, figyelemfelkeltő hatású, hogy a diák örömmel vegye
kézbe. De az árát is meg kell nézni, hogy a szülőkre ne rójon túl nagy terhet a
tankönyvvásárlás.

3.3. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI
Az 1. évfolyamon félévkor és évvégén a diákok teljesítménye szövegesen értékelendő. Ha a
diák tanulmányi szintje év végére nem éri el a helyi tantervben lefektetett minimum
követelményt, abban az esetben a pedagógus javasolja a szülőnek (törvényes képviselőnek) az
osztályismétlést. Ha azonban a szülő ebbe nem egyezik bele, a tanuló felsőbb osztályba
léphet. A 2. évfolyamtól hagyományos érdemjeggyel történő osztályozás folyik, s ekkortól nem megfelelő teljesítmény esetén - az osztályismétlés is kötelező.
A tanuló 4. évfolyam végétől magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi
követelményeket minden kötelező és választott tárgyban a tanév végén legalább elégséges (2)
szinten teljesítette.
A tanév végi elégtelen minősítés egy vagy két tantárgyból javítóvizsgán javítható (augusztus
hónap).
Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát vagy a hiányzás az egyes
tantárgyaknál túllépi az adott tantárgy összóraszámának 30%-át, a tanév végén nem
osztályozható. Számára a tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet. A sikertelen
osztályozó vizsga, vagy a vizsgaengedély meg nem adása, évfolyamismétlést von maga után.
Választott tárgyat leadni - általános szabályként - lezárt félév után lehet, felvenni bármikor.
Ez utóbbi esetben az igazgató a szaktanár véleményét kikérve különbözeti vizsgát írhat elő.
A tanév végi elégtelen (1) eredmény után a tanuló csak sikeres javítóvizsga után léphet át az
általános iskola magasabb évfolyamára. Ha az adott tantárgy az általános iskola tanrendjében
nem szerepel, a tanuló javítóvizsga nélkül léphet az általános iskola magasabb évfolyamára.
A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanuló a tanév végén (a
testnevelés kivételével) minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból osztályozó
vizsgát tesz. Az értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a normál tanulókéval. A
magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt.
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3.4. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA
ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, TOVÁBBÁ –
JOGSZABÁLY KERETEI KÖZÖTT - A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE,
MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK
FORMÁJA
A követelményrendszer alapelvei
Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrend-szert állít fel
a diákok számára. Az ezeknek való megfelelés, vagy meg nem felelés alapelveit foglaljuk
össze az alábbiakban.
A követelményrendszer három nagyobb részre osztható:
1. Tantárgyi követelmények - ezt a Kerettanterv alapján a helyi tanterv határozza meg. A
tantárgyi megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok.
2. Magatartási követelmények - ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és
konkrétan az iskola házirendje tartalmazza.
3. Szorgalmi követelmények - ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát tükrözi
A követelményrendszer betartása, betarttatása szempontjából alapvetően fontos a fegyelem és
a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek alapelveinek kidolgozása, amely
során az alábbi alapelveket kell figyelembe venni:
1. Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet megkövetelni.
2. A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.
3. Figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait -, és a tanuláshoz való
hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót.
4. Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem
túlhangsúlyozva vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására.
5. A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása.
6. Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni.
7. A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak egyértelműek és
teljesíthetőek. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló
érezze a következetességet, és a kiszámíthatóságot.
8. A követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és teremtettségének
tisztelete.
A fegyelmezéssel kapcsolatos problémák feltárásához először meg kell vizsgálni a szavak
jelentését, és a hozzá kapcsolódó viselkedésmintákat, sztereotípiákat. Ha a fogalmakat
definiáljuk, a következő eredményhez jutunk:
A fegyelemviselkedés, mely szabályok, előírások betartását eljárások ismeretét, mások
jogainak tiszteletbe tartását jelenti. A fegyelem következménye a (külső és belső) rend,
rendezettség, szervezettség, egyértelműség, kiszámíthatóság, biztonság.
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Aki fegyelmez az:
tanít, útmutatást ad, nevel, képez, képesít, vezet, előkészít, tájékoztat,
illetve:
ellenőriz, féken tart, büntet, irányít, kontrollál, fenyít, tilt, utasít, szid, parancsol.
A "fegyelmezés" szó tehát két eltérő jelentéstartalommal bír. Egyrészt befolyásol, másrészt
irányít. A cél, hogy a befolyásoló fegyelmezés kerüljön előtérbe, hogy a diák belássa a (z ön)
fegyelem megteremtésének szükségességét.
A fegyelem szónak is két eltérő jelentése van. Létezik belső indíttatású, önfegyelem, vagy
önkontroll. Az ilyen emberek önmagukon belül hordják viselkedésük normáit. Illetve létezik
kívülről irányítással létrehozott fegyelem, amely rendszerint addig tart, ameddig a korlátozó
hatalom fennáll.
Szükség van arra, hogy a gyerek korlátok között nőjön fel, világos és érthető irányelvek
kellenek, csak az nem mindegy, hogy e korlátok kiépítéséhez milyen eszközöket
alkalmazunk. Az irányító jellegű fegyelmezéshez tekintélyre és hatalomra van szükség. A
hatalom lehet a tekintély következménye, illetve származhat a jutalmazás és büntetés
alkalmazásából. A tekintély nem egységes fogalom.
•

•

•

•
•

•

A szakértelmen alapuló tekintély. Ez kiérdemelt tekintély, az illető tudásából,
hozzáértéséből, képzettségéből, bölcsességéből fakad. Az ilyen ember tiszteletnek
örvend, tanácsokat kérnek tőlük és meg is fogadják azokat.
A rangon, címen alapuló tekintély. Ez feladatköri tekintély, az illető munkaköri
leírásából, kölcsönösen elfogadott hivatali rangjából fakad. Az érintettek elismerik a
tekintéllyel felruházott személy jogát, hogy irányítsa bizonyos viselkedésiket.
A köznapi megállapodásokon alapuló tekintély. Ez olyan tekintély, amely a
mindennapi együttélés során kötött egyezségekből fakad. Olyan íratlan szabályok
ezek, melyek a személyes elköteleződés miatt hatékonyak.
Bizalmon alapuló tekintély. Abból fakad, hogy a vezetett rá meri bízni magát az arra,
aki őt vezeti.
A hatalmon alapuló tekintély. Ez valakinek mások fölötti hatalmából ered. Az ilyen
tekintély képes irányítani, uralkodni, a hatalom gyakorlójának akaratát érvényesíteni,
másokat akaratuk ellenére cselekvésre késztetni.
Félelmen, megfélemlítésen, erőfölényen alapuló tekintély.

Könnyen belátható, hogy a szakértelmen, rangon, megállapodáson, bizalmon alapuló
tekintélynek engedelmeskedni nem megalázó, elfogadható az irányítás jogossága. Ha a
fegyelmezés ezek segítségével történik, a diák belátja a változás szükségességét, elfogadja a
korlátokat, hiszen tiszteli azt, akitől kapja a korlátozást, elfogadja az alárendelt szerepet,
betartja a vele együtt megkötött megállapodást. Ezekben az esetekben a diák részese egy
döntési folyamatnak, érdekelt a helyzet alakításában, nem felette, ha-nem vele történik
mindez, a függőséget maga is alakítja, tehát belülről fegyelmezi ön-magát.
A hatalmon, erőfölényen, megfélemlítésen alapuló tekintély rossz hatással van a tanár-diák
kapcsolatra.
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Kérdés, hogy az ilyen módon elért engedelmesség meddig tart. Ebben az esetben a diák nem
érdekelt az értékrend elfogadásában. Nincs beleszólása a döntési folyamatba, passzívan
elfogadja de, nem érti a korlátokat. Nem tehet mást, mint engedelmeskedik, mert az irányítás
eszközei nem az ő kezében vannak.
A jutalmazás és a büntetés
A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény
megerősítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés
után alkalmazzák. A jutalmazás akkor működik, ha a diák erősen vágyik a jutalomra, és
megtiszteltetés számára. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő főleg kisgyermekkorban,
de később sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell
alkalmazni.
Csődöt mond a jutalmazás,
•
•
•
•
•
•

ha a jutalom értékét veszti
ha a jutalom időben túl távoli
ha jutalom (máshonnan) megszerezhető
ha el nem fogadható viselkedéssel is megszerezhető
ha az elfogadható viselkedés jutalom nélkül marad
ha a jutalom elérése túl nehéz

A jutalmazás hátránya lehet, hogy a gyerek a jutalomért "hajt". Arra neveljük ezzel, hogy a jó
viselkedésért ellenszolgáltatást kell kapnia. A jutalomszerzés rabjává váló gyerek számára
csak a külső motiváció létezik. Nem látja értelmét annak a cselekvésnek, melyet nem
jutalmaznak. Osztályzatokra hajt, nem a tudásra, nem a belülről jövő megelégedettségért
dolgozik, hanem csak a külső elismerésért. A jutalmazás e torzulásának veszélye
életkoronként és egyénenként változó.
A büntetés akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé válásának
megakadályozása, és a diák helyes irányba terelése.
A büntetés szabályai
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csak a bűnt büntetem, nem a bűnöst
Mindig ott kell, hogy álljon a büntetés mögött a megbocsátás, a kiengesztelődés
lehetősége.
A kimondott büntetési szabályok be nem tartása következetlenség.
Az egyszer már büntetett viselkedést a továbbiakban mindig büntetni kell.
Büntetni közvetlenül a helytelenített viselkedés után kell.
Büntetni csak kivételesen súlyos esetben szabad más gyerek jelenlétében, mert ez
megszégyenítés.
Ügyelni kell arra, hogy az egyszer büntetett viselkedés soha ne jutalmazódjon.
Nem szabad túl súlyosan vagy túl gyakran büntetni, mert a gyerek feladja a
megjavulásra irányuló próbálkozásait.
Az enyhe büntetés nem hatékony, a túl súlyos viszont agresszivitást, erőszakot szülhet,
károsíthatja a gyermek testi, lelki egészségét.
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A büntetésnek számos negatív hatása is lehet a gyermek fejlődésében, mégis a kisebbik rossz
választásának elve alapján számos helyzetben élni kell vele. Egyes helyzetek nem oldhatóak
meg e nélkül. Nincs idő kivárni, amíg a helyes magatartást megérti és az a belsővé, válik.
Másrészt csak ezzel tudom felállítani a végső viselkedési korlátokat, illetve a felállított
korlátokat betartani.
A kizárólag jutalmazásra és büntetésre épülő fegyelmezés egyoldalú és személytelenné válhat.
Elhidegülhet a kapcsolat, a tanár és a diákok között, hiszen nem lehet szeretetteljes
kapcsolatot kialakítani azzal, akitől félnek. Egy ilyen aszimmetrikus viszonylatrendszerben
szükségszerűen megjelenik a rivalizálás, törleszkedés, hízelgés, illetve védekező
mechanizmusokat alakítanak ki a diákok. Megjelenik az ellenállás, hazudozás, képmutatás,
dac, düh, árulkodás, talpnyalás, behódolás, stréberség, versengés, fantáziálás, félénkség,
gyávaság, menekülés, depresszió, stb.
Az interperszonális kapcsolatrendszerek csak egymás elfogadásával fejlődhetnek, épp ezért a
gyerekkel úgy kell bánni, mint akinek joga van részt venni saját élete alakításában. Azt kell
elérni, hogy az általunk értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, be-építésre érdemesnek
tartsa, hogy ne mi fegyelmezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső fegyelmezettséget.
A személyiség fejlődőképességének hiánya, ha valaki túlzottan igényli az irányítást. Az ilyen
gyerekek nem akarnak felnőni, nem akarják vállalni a döntésekkel járó felelősséget. Azzal,
hogy elfogadják az irányítást, kibújnak a döntés felelőssége alól, megmaradva abban a
gyermeki állapotban, mikor még nem az ő terhe volt eldönteni mi helyes és mi nem. A
személyiség fejlődésének fontos lépése, ha valaki vállalni akarja saját életének alakítását.
Ahhoz, hogy a diák fegyelmezett személlyé váljon, azonosulnia kell azzal a gondolattal, hogy
számára fontos a fegyelmezetté válás. Ezt akkor tudja megtenni, ha megpróbál utánozni
valakit, aki fegyelmezett, önfegyelmében hiteles, tekintélye tudásából, bölcsességéből
származik. Az önfegyelem mintája épül be a diákba, és ennek elősegítése, kivárása rendkívül
nagy türelmet igényel.
Az önfegyelem
Az önfegyelem stabil belső értékrend. Az önfegyelemmel rendelkező ember:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tudja saját értékeit, ezért vigyáz magára,
értékesnek tartja idejét, ezért jól akarja kihasználni,
tudja saját korlátait, ezért nem vállal többet, mint amire képes,
tudja, hogy a problémák nem múlnak el maguktól, csak ha megoldja őket,
nem halogatja a megoldást,
el tudja dönteni, miért tartozik felelősséggel, miért nem,
nem adja át a döntést saját sorsa felől másnak,
ragaszkodik az igazsághoz
nyitott, ezért fejlődőképes
tudja, hogy a fejlődés a túlhaladott dolgok (gondolkodásmód) feladásával jár
vállalja a változás, az őszinteség kockázatát

Az önfegyelem mintája csak szeretettel adható át. A szeretet nem csak érzelem, hanem tett,
akaratlagos cselekvés, döntés. Aki szeret, azért is teszi, mert így döntött. A szeretet nem
vágyakozás szeretet érzése után, hanem elköteleződés. A szeretet fegyelmezett és célja a
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másik kiteljesedése. A szeretet attól növekszik, ha mások fejlődését segíti. A szeretet
önmagunk vállalásával kezdődik, hisz csak az tud szeretni, aki önmagát elfogadja: "szeresd
felebarátodat, mint önmagadat". (Mt. 19. 19.) Önmagunk vállalása eleve kizárja a
színészkedést, a szerepjátszást. A tudatosan vállalt emberség, pedig a másik tiszteletével
kezdődik: "aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája". (Mk. 9. 35.) Aki diákjaiban az
embert, a teremtményt tiszteli, a hasonló tiszteletre számíthat.
Ha az a célunk, hogy diákjaink fegyelmezettek legyenek, akkor úgy kell őket szeretnünk,
hogy szabadnak érezzék magukat tőle, azt érezzék, hogy a fejlődőképes embert szeretjük
őbenne, és abban segítünk, hogy a saját útját megtalálja.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének általános követelményei és
formái
Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek
jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad fejleszti a felelősségérzetet és
önértékelő képességet, önnevelésre késztet.
Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és
következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga
teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a
tanulókat egyénenként is segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Akár
elismerő az értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő.
Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is.
Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen
követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók
egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek.
Érvényesíteni kell a szóbeliség primátusát. Még a " feladatmegoldás "tárgyakban sem
hagyható el a szóbeli ellenőrzés, számonkérés. Az egyes tantárgyak helyi tanterv-ében
évfolyamonként célszerű meghatározni a tanév során írandó / nagy - vagy témazáró /
dolgozatok számát.
A félévi és év végi minősítés - osztályozás ne legyen mechanikus művelet. A záró osztályzat
tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje az igyekezetét, a teljesítmény változásának
irányát.
A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza teljes jogkörrel és felelősséggel.
A szorgalmi időben kapott osztályzatokat, értékelést a pedagógus bejegyzi a tájékoztató
füzetbe. A szülő a bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul.
A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló
dicséretet kaphat.
Ha a tanulónak 4 dicséretes osztályzata van, és legfeljebb 1 "jó" osztályzata, akkor a
tantestület általános dicséretét érdemli ki. A dicséreteket az ellenőrzőben, törzslapon és a
bizonyítványban is dokumentálni kell.
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Jeles eredményű az a tanuló, akinek 1-2 "jó" osztályzata van a "jeles" osztályzatok mellett.
A szaktanár a megszerzett tudásról a tanuló szóbeli és írásbeli munkáiból győződhet meg,
illetve egyes tantárgyaknál gyakorlati feladatok megoldása bizonyítja az adott szint
elsajátítását. (pl. technika, testnevelés, tánc, informatika)
Szóbeli ellenőrzés: mindig a tanmenet szerint, az adott témakörnek megfelelő ismeretekből
kérhető számon a diák. Minden tanulóra félévenként legalább egyszer kerüljön sor. Meg kell
győződni a tanuló átfogó tudásáról, a szaknyelv megfelelő használatáról, az ismeretek
gyakorlati alkalmazásáról, a szabatos kifejezőképességről. Ezek meglétét a pedagógus felső
tagozatban érdemjeggyel, alsó tagozatban az ott meghatározott szöveges értékelés szerint
minősíti. Eltérhet a pedagógus az értékeléstől, ha a diák hiányzás vagy egyéb elfogadható ok
miatt nem tudott felkészülni az órára. Ebben az esetben azonban a hiányok pótlása a tanár
által megszabott határidő után számon kérhető. A pedagógus nem köteles tájékoztatni előre a
diákokat a szóbeli számonkérés időpontjáról, ezt bármelyik órán megteheti.
A tanuló órabeli munkája - amennyiben megfelelően tudja felhasználni előző ismereteit az
újabbak megértéséhez -, szintén érdemjeggyel értékelhető. Az órai munka mellett a
színvonalas kiselőadás, gyűjtőmunka is jeggyel jutalmazható.
A tanulmányi és egyéb versenyeken nyújtott teljesítményért a pedagógus döntésének
megfelelően pozitív érdemjegy vagy más jellegű írásbeli elismerés (pl. szaktanári dicséret) is
adható.
Írásbeli ellenőrzés: Írásban minden témakör végén témazáróban ad számot tudásáról a diák,
ill. győződik meg a pedagógus a tanuló felkészültségéről, az adott témakör elsajátításáról. A
témazáró időpontját a pedagógus előre közli.
A pedagógus belátása szerint bármely órán írásbeli felelet formájában is számon kérheti a
tanult anyagot. Az írásbeli feleletet, a szóbeli felelethez hasonlóan nem köteles előre
bejelenteni.
A tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének formáját a MIP tartalmazza.
Ha a tanulónak minden tantárgyból jeles osztályzata van igazgatói dicséretet kap. Ha a
jeles osztályzatok között legalább 5 tantárgyból kitűnő, nevelőtestületi dicséretben
részesül. Kitűnő osztályzatot az egyes tantárgyakból akkor kap a tanuló, ha minden
érdemjegye ötös az adott évben. A továbbtanuló 8. osztályosok, viszont félévkor is
kaphatnak kitűnő minősítéseket.
Ha a tanulónak a "jeles" osztályzatai mellett legfeljebb 3 "jó" osztályzata van (s ennél
rosszabb osztályzata nincs), a tantestület általános dicséretét érdemli ki. A dicséreteket az
ellenőrzőben és bizonyítványban is dokumentálni kell.
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Az értékelés tartalmi szempontjai:
magatartás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beilleszkedés
Viszonya társaihoz, tanítójához, a tanuláshoz
A kudarc elviselése (önfegyelem)
Érzelmi egyensúlya
Magabiztossága
Becsület
Viselkedése játék közben
A konfliktusok kezelése
Házirend (Késés) A kialakított szabályok, elvárások betartása
Órai magatartása
Közös misén való részvétel, misén való magatartás
Szüneti magatartás.
Ebédlői magatartás
Órák zavarása, közbeszólások
Ünnepélyek, gyűlések mag.
Társak zavarása
Utasítások elfogadása
Másokkal való törődés
Csúnya beszéd

szorgalom
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Órai figyelme
Órai aktivitása
Házi feladatok
Egyéb elvégzendők (üzenő, ellenőrző határidők) elvégzése, felszerelése
Érdeklődés
Szorgalmi feladatok készítése
Füzetvezetés, külalak
Rend a környezetében
Felelősi tevékenysége

Az iskola kapcsolata a szülői házzal
•
•
•
•

A gyermek iskolai keresztény nevelése
Szülőknek tartott rendezvény
A család kapcsolata az iskolával
Az iskoláért tett segítőmunka
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Tantárgyi teljesítmények:
Tanév közbeni értékelés

A munkaközösségi megbeszéléseken negyedévenként megbeszéljük a tapasztalatokat,
segítjük egymást az értékelésekben. Értékeljük az alapvető készségek fejlődését, (írás,
íráshasználat, szövegalkotás, mozgás stb.) valamint a képességekben történő
előrelépéseket (szövegértés, megismerés, problémamegoldás, stb.)
•

A tanév során órai munkára, gyűjtőmunkára, szorgalmi feladatokra és egyéb pozitív
megerősítést kívánó tevékenységre nyomdát kapnak, ami kizárólag egy ábrát
tartalmazhat egész tanévben, és minden tanulónál. A nyomda ábrája nem lehet
differenciált semmilyen szempont alapján.

Az osztályfőnökök folyamatosan figyelemmel kísérik osztályuk tanulóinak teljesítményét,
amennyiben sokat ront egy tanuló a jegyein, figyelmezteti írásban a szülőket.
A tanév végén
A tanév végén történő értékeléskor a bizonyítványban kiválóan megfelelt minősítést az a
tanuló kaphat, aki a tanév során magyar nyelv- és irodalom valamennyi részterületén,
matematika, környezetismeret, hittan, idegen nyelv tantárgyak értékelő lapján a lehető legjobb
minősítést kapta, és a készségtárgyak (rajz, technika, testnevelés) esetében maximum 2
részterületen csak jó minősítést kapott, és a témazáró, szintfelmérő dolgozatok eredményeinek
átlaga 90% felett van.
Jól megfelelt minősítés annak a tanulónak adható, aki a tanév során valamennyi tantárgy
értékelő lapján többségében jó minősítést kapott, és a témazáró, szintfelmérő dolgozatok
eredményeinek átlaga 80-90% közötti.
Megfelelt minősítés annak a tanulónak adható, aki a tanév során valamennyi tantárgy értékelő
lapján többségében megfelelő minősítést kapott, és a témazáró, szintfelmérő dolgozatok
eredményeinek átlaga 51-79 % közötti.
"Felzárkóztatásra szorul" minősítést az a tanuló kaphat, aki tanév során valamennyi tantárgy
értékelő lapján többségében gyenge minősítést kapott, és a témazáró, szintfelmérő dolgozatok
eredményeinek átlaga nem éri el az 51 %-ot. Ez esetben felkínáljuk a törvényes képviselőnek
az évfolyamismétlés lehetőségét. Amennyiben a törvényes képviselő nem él ezzel a
lehetőséggel, a tanuló felsőbb évfolyamba lép.
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Az értékelés alapelvei:
Az iskolánkban alkalmazott szöveges értékelésünkben az alábbi szempontokra figyelünk:
•
•
•
•
•
•
•

Az értékelés vegye figyelembe az érzékszervek fejlettségi állapotát
Tartalmazza a tanuló tanulásra vonatkozó jellemzőit (tanulási stratégia, motiváció)
Tartalmazza a tanuló eszköztudására vonatkozó minősítést.
Tartalmazza a fejlesztésre vonatkozó javaslatokat.
Vegye figyelembe az egyéni különbségeket, és ne alkosson rangsort az osztályon
belül, ne működtessen önbeteljesítő negatív jóslatokat.
Az értékelés legyen érthető a szülő és a tanuló számára.
Adjunk módot arra, hogy a tanulók, szülők véleményt alkothassanak értékelésünkről.

A magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének követelményei és formái
Magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök tesz
javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. Előzetesen megismeri az
osztályközösség véleményét az egyes tanulókról. Az osztályfőnök javaslatát a testület
többségi döntéssel véglegesíti. Az adott osztályban több tantárgyat tanító pedagógus
véleménye többszörösen számítandó. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a
döntő. A magatartás minősítése: példás /5/, jó /4/, változó /3/, rossz /2/. Szorgalom: példás /5/,
jó /4/, változó /3/, hanyag /2/.
Magatartás
A példás: magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az iskolai
házirendet megtartja és másokkal is, megtartatja. Az iskolai követelményeket tudatosan
vállalja, kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. A tanárok
többsége példásnak tartja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat.
A jó: magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség
munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések ellen nem
mindig lép fel. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó.
Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó
hírnevére.
A változó: magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete
ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei.
A közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak
irányítással és nem szívesen vállal részt.
Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó. A közös programokról gyakran
igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias.
Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható.
A fegyelmező intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül.

45

A rossz: magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja magát
a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is
gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival
szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható,
esetleg törvénybe ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések
valamelyik fokozatában részesül.
Megjegyzések:
•
•

A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra
vonatkozó előírásai.
A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan befolyásolja.

Szorgalom
Példás: a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási órákra
képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve maximálisan és rendszeresen
felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi
munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. Ha képességeinek hiányát szorgalmával
sikeresen tudja pótolni.
Jó: a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában
szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen
szükség.
Változó: a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik.
Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi fel-adatot, hiányos
felszereléssel jön iskolába.
Hanyag: a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz
tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában
megbízhatatlan, év végén valamely tantárgyból megbukik.
3.5. AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE,
KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT
SZEREPE, SÚLYA
Az írásbeli beszámoltatás formái a következők: írásbeli felelet, témazáró dolgozat,
diagnosztizáló felmérések, félévi és év végi felmérő dolgozatok, minimum követelményt
ellenőrző dolgozatok, házi dolgozat.
A diák a tőle telhető módon olvashatóan, esztétikusan végezze el írásbeli munkáit.
Az írásbeli feleletek lehetnek rendszeresek, ezek bejelentése nem kötelező.
A témazáró tartalmazhatja az adott témakör teljes ismeretanyagát (definíciók, tételek, azok
bizonyítása, elemzések, ismeretek alkalmazása stb.). A témazáró értékelése feladatonként
pontszámokkal történik, melynek összege adja a témazáró összpontszámát. Az összpontszám
és a maximálisan elérhető pontszám hányadosából képzett százalékértékből állapítjuk meg az
érdemjegyet, az iskola Pedagógiai Programjában elfogadottak szerint.
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A százalékértékek érdemjegyek szerint:
•
•
•
•
•

0-33% elégtelen
34-50% elégséges
51-75% közepes
76-90% jó
91-100% jeles

Eltérhet a pedagógus az értékeléstől, ha a diák hiányzás vagy egyéb elfogadható ok miatt nem
tudott felkészülni a témazáróra. Ekkor azonban egy később meghatározott időpontban a
diáknak pótolnia kell a témazáró megírását. Egy napon kettőnél több tan-tárgyból nem
íratható témazáró. Amennyiben a témazáró előtti nap iskolai program vagy verseny van, azt a
pedagógusnak figyelembe kell vennie.
A különböző számonkérési típusokat a pedagógus az értékelő naplóban eltérő színekkel jelöli.
A témazárókra, illetve a félévi és év végi felmérésekre kapott jegyek kétszer olyan súllyal
számítanak a bizonyítványba kerülendő érdemjegy megállapításakor. Ezeket az
érdemjegyeket piros színnel jelöljük.
3.6. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI
FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI
Az otthoni, napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
típusukban megegyeznek.
Írásbeli feladatok: a tanóra anyagához kapcsolódó, az órai munkához hasonló feladatok, ill.
a korábbi évfolyamokon tanult ismeretekhez fűződő ismétlő feladatok. A feladatok a tanulók
teljesítményétől és képességeiktől függően differenciálhatóak is.
Szóbeli feladatok: az órán tanult fogalmak, tételek, ismeretek megtanulása, meg-értése, ill. a
témakör korábbi anyagainak ismétlése, és a kapcsolódó, korábbi évfolyamokon tanult
ismeretek felidézése.
Az írásbeli és szóbeli feladatok mennyisége együttesen nem haladhatja meg egy átlagos
képességű diák esetén alsó tagozatban a 60 perc, felső tagozatban tantárgyanként a 30 perc
intenzív tanulást.
Írásbeli és szóbeli feladat az iskolai tanítási szünetekre is adható.
3.7. AZ EGYES MODULOK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE, VALAMINT
BESZÁMÍTÁSA AZ ISKOLAI ÉVFOLYAM SIKERES BEFEJEZÉSÉHEZ
Az egyes modulok értékelése a többi tantárgyhoz hasonlóan érdemjeggyel történik, erre
vonatkozó további információk olvashatóak az adott modulok tanterveiben.
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3.8. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
MÓDSZEREK
A tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése.
Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek
területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása,a tanulók életmódjának ismerete
kiindulási alapul szolgál mind az egyéni,mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok
elkészítéséhez,lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére,az
általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztése,a szükséges szint elérése,megtartása.
A méréseket április 3. és május 28. között kell elvégezni.
A fizikai felmérésen összegyűjtött adatok az iskolákban maradnak, azokból nem készül
országos összesítés. A vizsgálatot végző pedagógusok tanulónként, osztályonként és
évfolyamonként rögzítik az eredményeket, azokat a testnevelést tanítókkal közösen elemzik,
végül meghatározzák a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket.
A tanulók fizikai és motorikus képességeinek méréséhez és minősítéséhez "A Hungarofit
tesztsora" alapján készítjük.
7-8 évesek számára: (1+3 motorikus próba értékelésével)
1.
2.
3.
4.

Cooper-teszt
Helyből távolugrás páros lábbal
Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan kifáradásig
Hasonfekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan kifáradásig

9 éves kortól: ( 1+4 motorikus próba értékelésével ) "Mini Hungarofit "
1.
2.
3.
4.
5.

2ooo m-es síkfutás
Helyből távolugrás páros lábbal
Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan kifáradásig
Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan kifáradásig
Hason fekvésből törzsemelés és leengedés, folyamatosan kifáradásig

A tesztek értékelése:
Az Oktatási Minisztérium 2ooo évben kiadott " Útmutató a tanulók fizikai és motorikus
méréséhez " című kiadvány 64. és 95. oldal alapján történik.
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4. MELLÉKLETEK
A Pedagógiai Program szerves részét képezik az alábbi mellékletek:
•

Helyi tantervek (Katolikus Kerettanterv 2008. - Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképző Intézet)

•

MIP

•

Könyvtári SZMSZ

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A pedagógiai programot az igazgató készíti el, a nevelőtestület elé terjeszti megvitatásra és
elfogadásra. A programot a fenntartó hagyja jóvá.
A 2011. évi CXC. törvény26. § (5) bekezdése értelmében az iskola pedagógiai programját a
jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be.
Az iskola működésének alapdokumentumai a titkárságon és a könyvtárban – az intézmény
nyitva tartása alatt – bárki számára megtekinthetők.
A pedagógiai programot legalább kétévente felül kell vizsgálni.
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Nyilatkozatok:
Ezt a pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete elfogadta.
Kelt: Keszthely, …............................
…..................................

…...................................

nevelőtestület képviselője

igazgató

A fenntartó képviseletében a pedagógiai programot jóváhagyom.
Kelt:..............................................
………….................................
fenntartó képviselője

Az iskolai diákönkormányzat képviseletében, annak felhatalmazása alapján aláírásommal
tanúsítom, hogy a pedagógiai programban foglaltakat megismertük.
Kelt: Keszthely, …............................
….............................................
a diákönkormányzat képviselője

A szülői munkaközösség képviseletében és annak felhatalmazása alapján aláírásommal
tanúsítom, hogy a pedagógiai programban foglaltakat megismertük.
Kelt: Keszthely,...................................
…..................................................
szülői képviselő
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