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"MIROSLAV KRLEŽA"
HORVÁT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, PÉCS
NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 BEVEZETŐ
1.1 AZ INTÉZMÉNY NEVE
Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Tagintézmények
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Pécsi Tagóvodája
(7633 Pécs, Acsády Ignác u. 8.)

1.2 AZ ISKOLA FENNTARTÓJA
Országos Horvát Önkormányzat, 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.

1.3 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI FELTÉTELE
Az Intézményt az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése alapította (PIR) 676328 és
027240 OM azonosítóval
Az alapító okirat aláírója: Országos Horvát Önkormányzat elnöke.

1.4 AZ INTÉZMÉNY ÖNDEFINÍCIÓJA
Az intézmény horvát nemzetiségi kétnyelvű óvoda, nemzetiségi kétnyelvű általános iskola,
gimnázium és kollégium. Feladata a gyermekek iskolai életmódra felkészítése, napközbeni
óvodai-iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, érettségi vizsgára valamint a
felsőoktatási tanulmányok megkezdésére való felkészítés. Tanítási, nevelési nyelve
túlsúlyban a horvát. Hagyományosan magyar nyelven oktatjuk a magyar nyelv és irodalmon
kívül a matematikát, fizikát ( a szakkifejezések horvát nyelven történő megadásával), a
kémiát, biológiát és informatikát viszont két nyelven.
Iskolánk felkészítést nyújt az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek során
harmonikus személyiségfejlődés biztosításával neveljük tanítványainkat nemzetiségükhöz
kötődő, a környezetük változásaira érzékeny megfelelő pálya-irányultságú fiatalokká.
A más iskolákban 8. évfolyamot végzett tanulók számára a 9/N. osztályunkban a horvátul
gyengébben vagy egyáltalán nem beszélő tanulókat a közismereti anyag szinten tartása
mellett felkészítjük a horvát nyelven történő tanításra-tanulásra. A tantárgyak tanterveit a
NAT és a nemzetiségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelvei szerint, az általánosan
képző intézmények számára előírt kerettantervi követelmények alapján állítottuk össze, a
horvát nyelv és irodalomnál és a nemzetiségi népismeretnél a legújabb horvátországi
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követelményeket is beépítettük a nemzetiségi kerettantervek mellett esetlegesen kiegészített
helyi tanterveinkbe. A magyarországi magyar nyelvű és horvátra lefordított tankönyveken
kívül, segédeszközként, eredeti horvátországi kiadású tankönyveket is használunk.
Az iskola hangsúlyt fektet a művészeti nevelésre is, a mozgáskultúrára, táncra illetve a
zeneórák és zenekari foglalkozások keretében a hangszeres zene megtanulására,
megszerettetésére. Az iskolai program szerves részét képezi a magyarországi horvát
néphagyományok, kultúra ápolása, a nemzetiségi létből adódó értékek közvetítése,
ápolása. A modern kor kihívásaira válaszolva az iskola nemzetiségi anyanyelve és a magyar
mellett idegen nyelv tanítását is lényegesnek tartja ezzel is kialakítva az intézmény
többnyelvű arculatát.
Horvátországi kapcsolatok révén nyelvi környezetben való nyelvgyakorlás többszöri
lehetősége adott a tanulók számára.
Az iskola, általános iskolai fokon, elsősorban a település és környéke beiskolázási igényeit
hivatott kielégíteni, középfokon, kollégiumának köszönhetően országos beiskolázású
intézmény. Ennek értelmében az iskola tanulóinak kb. 2/3-a érkezik a városból és tágabb
környékéről. A fennmaradó rész az országos beiskolázásnak köszönhetően és élve a
kollégium adta lehetőségekkel az egész ország területéről érkezik. Intézményünkben
tanulnak a magyarországi horvát külképviseletek dolgozóinak gyermekei illetve
munkavállalási vagy letelepedési engedéllyel itt tartózkodó külföldi állampolgárok
gyermekei, illetve a versenysportokban érdekelt, intézményünket választó külföldi neveltek és
tanulók.

1.5 AZ ISKOLA IGAZGATÓJA, A PROGRAM BENYÚJTÓJA
Győrvári Gábor Zoltán

1.6 AZ ISKOLA SZÉKHELYE
7624 Pécs, Szigeti út 97.

1.7 TAGÓVODA
7633 Pécs, Acsády Ignác u. 8.

1.8 AZ INTÉZMÉNY POSTACÍME
7624 Pécs, Szigeti út 97.
Telefon/Fax: 72-252-657; 251-283

1.9 INTERNETES ELÉRHETŐSÉGEK
Weboldal: www.krleza.hu
Központi e-mail cím: info@krleza.hu
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1.10 AZ INTÉZMÉNY LOGÓJA, JELVÉNYE

1.10.1 Az Intézmény felépítése és a Pedagógiai Program szerkezete
A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium sajátosan
szerveződött többcélú közös igazgatású intézmény.
Szakmailag önálló intézményegységei és tagintézménye a köznevelési alapfeladatok közül
ellátják az:
 nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést (horvát),
 nemzetiségi kétnyelvű általános iskolai nevelést és oktatást (horvát),
 nemzetiségi kétnyelvű gimnáziumi nevelést és oktatást (horvát),
 nemzetiségi kollégiumi ellátást (horvát),
 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatását,
A köznevelési törvény 26. § (4.) bekezdése alapján szakmai munkáját az egységes Pedagógiai
Program határozza meg.
A Pedagógiai Program hatálya kiterjed az intézmény valamennyi egységére, az intézmény
minden tevékenységére.
1.10.2 A Pedagógiai Program szerkezete
A Köznevelési Törvény 26. § (4.) bekezdése értelmében: „A többcélú intézmény egységes,
valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az
egyes feladatok ellátásához óvodai nevelési programot, iskolai helyi tantervet, kollégiumi
pedagógiai programot használ…”
Mind ezek alapján a Pedagógiai Programunk nevelési program fejezetének vannak közös
elemei, amelyek minden intézményegység, tagintézmény tevékenységére vonatkoznak, és
vannak olyan elemei, amelyeket az egyes tagintézmények szakmai önállóságuk határain belül,
de egymással összehangoltan, külön határoznak meg.
A jogszabályokkal összhangban a tagintézmények a közösen meghatározott képzési szerkezet
figyelembe vételével külön helyi tantervet használnak.
Az óvoda és a kollégium önálló fejezetet alkot.
A Pedagógiai Program önálló fejezetként tartalmazza a nemzetiségi szolgáltatásokat,
ugyanakkor, nemzetiségi horvát intézményként a teljes program nemzetiségi célokat,
feladatokat, eljárásokat és szolgáltatásokat tartalmaz!
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2 NEVELÉSI PROGRAM
2.1 ÓVODAI NEVELÉS PROGRAMJA
2.1.1 Az óvoda bemutatása
Személyi feltételek
8 felsőfokú kétnyelvű diplomával rendelkező óvodapedagógus alkotja a nevelő testületet.
Jelenleg 4 dajkaképzőt végzett dajkánk segíti a nevelőmunkánkat. Mindannyian horvát
anyanyelvűek.
Az intézményegységnek 1 pedagógiai asszisztense van.
1 saját szakácsnő dolgozik tálalókonyhánkon, 1 fő iskolai takarító besegít az óvodaitakarítási
feladatokba is.
A székhely intézmény dolgozói végzik el az udvarosi és karbantartói feladatot a szükséges
időtartamban.
A jelenlegi személyi feltételek mellett szeretnénk programunkat megvalósítani.
Tárgyi feltételek
Négy vegyes életszervezésű csoportban neveljük a ránk bízott gyermekeket. Ezt a szervezeti
formát a szülők igénye alapján alakítottuk ki. Férőhelyeink száma: 108. Az óvoda nemrég
felújított, nagyon jó állapotú, jól felszerelt.
Az óvodában a csoportszobák felszereltsége jó színvonalú.
Nevelési céljaink teljesítéséhez a rendelkezésünkre álló speciális eszköztár is gazdag, de
szívesen fejlesztjük:
 pályázatok útján,
 szülők közössége révén,
 alapítványok támogatásával,
 Horvátország segítségével (szakirodalom),
 Horvát nemzetiségi szervezetek támogatásával.
A kétszintes épületet árnyas udvar és sövénykerítés is övezi. Az udvari játékok korszerűek,
környezetbarát, esztétikus fajátékok.
Az udvar egyik színfoltja a gyermekek által művelt konyha- és virágoskert és a
„bringapálya”.
Óvodánk sajátossága
A hagyományápolás a nemzetiségi identitástudatot hivatott átörökíteni, mely a mindennapi
tevékenységekben és az ünnepek megszervezésében valósul meg.
Gyermekeink zömmel horvát családokból származnak, de ha a férőhelyek száma megengedi
befogadjuk a programunk iránt érdeklődő nem horvát nemzetiségű gyermekeket is. A
szociális háttér átlagosnak mondható.
Intézményünket eddigi fennállása alatt, csoport-bővítéssel, gyakorló óvodai feladatok
ellátásával, kísérletekkel, segédanyagok írásával tettük még vonzóbbá. Rendszeres és
folyamatos nyelvi, szakmai továbbképzéseken veszünk részt itthon és Horvátországban. Az
óvoda a családdal közösen, egymást kiegészítve végzi a gyermekek nevelését, fejlesztését.
Büszkék vagyunk az óvoda és a család jó, harmonikus együttműködésére. A fenntartóval
valamint a horvát nemzetiségi szervezetekkel rendszeres a munkakapcsolatunk.
Óvodaorvossal, védőnővel és egyéb szakszolgálati szervekkel jó az együttműködésünk.
Szeretnénk a sajátos arculatot jobban kidolgozni és előtérbe helyezni, eddigi eredményeinket
tovább-fejleszteni, a különböző továbbképzéseken hallottakat hasznosítani.
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2.1.2 Az óvoda nevelési terve
Az óvoda nevelési célja
A nemzetiségi óvodai nevelés szerves része a magyarországi nevelési-oktatási rendszernek.
Horvát nemzetiségi óvoda lévén fő nevelési célunk és feladatunk a gyermekek sokoldalú,
harmonikus személyiségfejlesztése az életkori sajátosságainak és egyéni fejlődési ütemének
megfelelően, a horvát nyelv és kultúra megismerése, elsajátítása, a hagyományok átörökítése
és fejlesztése.
Általános feladataink
Az egészséges életmód kialakítása
Célja: a gyermek egészséges életvitel iránti igényének kialakítása, testi fejlődésének
elősegítése.
Feladata:
 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése,
 a gyermek egészségének védelme, edzése,
 az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása,
 a gyermek testi épségének védelme és az egészséges és biztonságos környezet
megteremtése.
A gyermekek gondozásánál fontos a meghitt, bizalmas és megértő viszony óvónő és gyermek
között. Fontos a testi szükségletek (menthal higiénia) folyamatos kielégítése, mely a gyermek
jó közérzetét biztosítja és ezen keresztül hat minden más tevékenységre is. A fokozatosság
elvének betartásával törekedni kell a szükségletek önálló kielégítésére:
 testápolás,
 étkezés,
 öltözködés.
A mindennapi szabad levegőn való tartózkodás igényének maximális kihasználása. A
gyermekek alvásigényének figyelembe vételével a nyugodt pihenés feltételeinek biztosítása.
Az óvodában törekedni kell az egészséges környezet kialakítására, a gyermek testi épségét
veszélyeztető eszközök, tárgyak kiszűrésére.
A betegségek és fertőzések megelőzése érdekében az óvoda rendszeres kapcsolatot tart fenn a
gyermekorvossal és védőnővel. Az óvodában megbetegedett gyermeket megkülönbözetett
bánásmódban részesítjük, míg szülei érte nem jönnek. Mindezek érdekében a gyermek
egészséges életmódját a mindennapi szabadban való tartózkodás és az edzési lehetőségek
kihasználásával kívánjuk elérni:
 légfürdő,
 napfürdőzés.
Az egészséges életmód kialakításánál központi szerepe van a jól kialakított napirendnek. A
napirendet a valóságos helyzethez kell igazítani az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe
vételével.
A családdal közösen kell törekedni az oldott, kellemes, derűs légkör megteremtésére. A
rendszeres és szükség szerinti testápolás szolgálja a gyermekek tisztaságigényének
kialakítását, mely a gondozási szokások összehangolását is magába foglalja. A fokozatosság
elvének betartásával törekedjünk a gyermekek önálló testápolására ( bőr-, haj-, fog-,
körömápolás, légzőszervek védelme, a gyermek testi szükségleteinek kielégítése, higiéniai
szokások elsajátítása).
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A csoportszoba a mindennapos tevékenységek, az étkezés és alvás színtere és helye. A
gyermek jó közérzetének biztosítása érdekében fontos a barátságos, otthonos, esztétikus
csoportszobák kialakítása.
Álljon rendelkezésre elegendő hely és kellő eszköz a gyermek mozgásigényének
kielégítésére.
A csoportszobában kialakított sarkok, csoportszoba részek szolgálják a gyermekek testi
épségének védelmét, biztosítanak helyet a különböző tevékenységekhez, a nyugodt, derűs
légkör megtartásával.
Az óvoda udvar a fejlesztés egyik fontos színtere, mely a különböző mozgásokhoz ad
színteret. A különböző mozgásfejlesztő eszközökkel törekszünk a gyermekek
mozgásigényének maximális kielégítésére.
Az edzési lehetőségeket az udvaron elégítjük ki, pl.: futás, mászás, kerékpározás, szánkózás,
csúszás és napfürdés.
Feladatunk a meglévő homokozók átalakítása, valamint a kiöregedett, elterebélyesedett fák
metszése, újakkal való pótlása, a virágos- és veteményeskert folyamatos gondozása.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végén
A gyermekek önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodjanak, mossanak fogat, fésülködjenek,
használják a WC-t. Helyesen használják a tisztálkodási eszközöket (zsebkendő, WC-papír,
…). Étkezésnél önállóan döntsenek a mennyiséget illetően. Használják az evőeszközöket
helyesen, rendeltetésszerűen. Esztétikusan, higiénikusan étkezzenek. Öltözzenek önállóan,
gondosan. Ügyeljenek környezetük rendjére, sajátítsák el a különböző eszközök (pl. kerti
szerszámok) használatát.
Érzelmi nevelés és szocializáció
Az óvoda feladata a gyermekek érzelmi biztonságának, az óvoda otthonosságának és
szeretetteljes légkörének biztosítása az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig.
Az óvoda feladata
 a családias légkör megteremtése
 a társas kapcsolatok kialakítása, ápolása
 az óvodai élethez való szoktatás és visszaszoktatás
 a beszoktatás időszakában a gyermekekkel a családban használt nyelven (horvát
illetve magyar) kommunikálunk. Ezzel teremtjük meg számukra az érzelmi
biztonságot.
Családias légkör
Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Ebben a
korban az érzelmek dominálnak, ezért fontos, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi
biztonság, nyugodt, derűs, szeretetteljes környezet vegye körül. Az így kialakult családias
légkörben a gyermek pozitív érzelmi kötődése társakhoz, felnőttekhez egyaránt biztosított. A
gyermekek szabad mozgásával az óvoda szűk és tágabb környezetében biztosítható az
otthonosság érzése.
Vegyenek részt a szülők is a beszoktatásban, fokozatos időcsökkentéssel. A beszoktatás során
a gyermek viselkedési normát ismer meg, ami segíti a csoportba való beilleszkedését.
Társas kapcsolatok
Az óvodai nevelés alappillére a bensőséges kapcsolat kialakítása szülőkkel, nagyszülőkkel a
biztonságos és a bizalmi elven alapuló együttneveléshez. Ebben az intim kapcsolatban a
gyermek-óvónő pozitív kapcsolatának megteremtése elengedhetetlen.
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Az óvónő a feladatok teljesítése érdekében magas fokú empátiával rendelkezzen, vegye
figyelembe a gyermek egyéni sajátosságait. A gyermekek pozitív kapcsolata akkor alakul ki,
ha biztonságban érzik magukat a csoportban. A közösségi élet szabályait az óvónő a
gyermekek bevonásával alakítsa ki. A gyermekbarátságok kialakulásában az óvónő
partnerként működjön közre, mely a közösség többi tagjának társas kapcsolatát is erősíti. Az
óvónő-gyermek jó kapcsolatának feltétele a személyes beszélgetés. Az óvónői minta
követendő példa legyen a gyermek viselkedéskultúrájának kialakulásában. A gyermekgyermek és a gyermek-felnőtt kapcsolatában a közösségfejlesztő pedagógiai munkát
helyezzük előtérbe, odafigyelés, meghallgatás, saját érzések elmondása, másság elfogadása,
meghallgatása. Törekedni kell a gyermek pozitív ÉN képének kialakítására.
A fejlődés jellemzői óvodás kor végén
Érzelmileg kötődjenek óvodájukhoz, társaikhoz és a felnőttekhez.
Váljon igényükké a helyes viselkedés és cselekvés szabályrendszere, társaikat is
figyelmeztessék erre.
A konfliktus helyzeteket lehetőleg egymás között oldják meg.
Érdeklődjenek egymás iránt és segítsenek egymásnak.
Figyelmesen, türelmesen hallgassák végig a gyermekek és felnőttek közléseit.
Szívesen vállaljanak feladatokat a közösség érdekében.
Az iskolába lépéshez szociálisan is legyenek érettek.
Értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása
A gyermek természetes érdeklődését, kíváncsiságát változatos tevékenységeken keresztül
szerzett tapasztalatokkal bővítjük és fejlesztjük. Valamennyi természeti és társadalmi
környezetből szerzett ismereteiket az életkori sajátosságok és egyéni fejlettségi szintnek
megfelelően elégítjük ki.
Anyanyelvi nevelés
A nevelő testületnek kiemelt feladata a horvát nyelv fejlesztése érdekében a helyes mintaadás:
 példamutató beszéd
 változatos szófordulatok használata
 a különböző dialektusok elfogadása
 az egynyelvűségre való törekvés
A gyermek beszédkedvének fenntartása érdekében érvényesüljenek a gyermeki kérdésekválaszok, valamint egymás meghallgatása, különös tekintettel a horvát nyelv használatára.
Az óvoda csoportszerkezete
A szülők igénye alapján négy vegyes életszervezésű csoportban végezzük nevelőmunkánkat.
Ez a szervezési forma családiasabb, életszerűbb, együtt vannak a testvérek, barátok,
ismerősök, mely az összetartozás érzését is növeli. Az iskolába nem menő gyermekek nem
kerülnek más csoportba. Az újonnan érkező gyermekek beszoktatása gyorsabb,
zökkenőmentesebb. Az alapvető kulturális szokások kialakítása is könnyebb. A kicsik nem
akarnak lemaradni, a nagyok élvezik a kiváltott hatást és ez fokozza igyekezetüket.
A horvát nyelv intenzívebb használata érdekében minden évben törekszünk arra, hogy a
nagycsoportba az iskolaérettség előtt álló gyermekek kerüljenek, amikor ez a létszámok és
férőhelyek optimális kezelésével megoldható.
Jól irányított munka hatására, az utánzási hajlam következtében hamarabb bontakoznak ki
értékes közösségi jellemvonások (egymással való törődés, alkalmazkodóképesség, …)
Felgyorsul a szociális tanulás, megteremtődnek az utánzás, a modellkövetés feltételei, ami a
horvát nyelv gyakorlásához, ápolásához is nélkülözhetetlen. Természetesebben fogadják a
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másságot, csökken a gyermekek közötti konfliktushelyzet, alkalmazkodó- és tűrőképességük
erősödik. A vegyes életkor szerint szervezett csoportban a gyermeket azonos jogok és
kötelességek illetik meg, ügyelünk arra, hogy ne zavarják egymást, ne legyenek egymás
terhére. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően
fejlesszük.
A szociális hátránnyal rendelkező gyermekek felzárkóztatását az egyéni bánásmód elvét
alkalmazva valósítjuk meg:
 családdal való szorosabb együttnevelés
 pozitív értékek kiemelése, erősítése
 az óvodai közösségben való beilleszkedésükben való segítségnyújtás
 speciális szakemberekkel való kapcsolatfelvétel.
Tehetséggondozás
 a gyermek érdeklődésének megfelelő egyéni fejlesztés az óvoda tevékenységi
rendszeren belül (horvát gyerek könyvek, lexikonok, horvát zenei anyagok)
 a különböző tevékenységi formákban kiemelkedő képességű gyermekek ösztönzése,
fejlesztése
 rajzpályázatokon való részvétel (pl. CROATIADA)
 különböző szerepléseken való részvétel
 a horvát hagyományok átörökítése, feldolgozása
 óvodán kívüli sportrendezvényeken való részvétel (Eszék focigála)
 a tehetséggondozást is a családdal közösen kívánjuk megvalósítani (Sziporka
Gyermekszínház, alkotóműhely, „Góliát-„ vagy „Törpefoci suli” stb.)
2.1.3 Napirend
A napirend biztosítja a feltételeket a gyermek egészséges fejlődéséhez. A jó napirend fő
jellemzője a rugalmasság és folyamatosság. A rendszeresen visszatérő ismétlés érzelmi
biztonságot nyújt a gyermeknek. Figyelembe kell vennünk a szülők igényeit, a helyi
adottságokat és a bevált szokásokat.
A napirenden belül a legtöbb időt a gyermek fő tevékenysége a játék kapja.
A napirend módosítható, az évszakok változásával, valamint ha a gyermekek egyéni fejlődése
azt indokolja. A játékon belül szervezzük a különböző tevékenységi rendszereknek megfelelő
foglalkoztatást. Fontos megjelölni a gyermek étkeztetésének kezdetét és a délutáni felkelés
legkorábbi időpontját. Az étkezéseket önkiszolgálással oldjuk meg, így a naposi munka
kiszorult a tevékenységek rendszeréből. A játéktevékenység szerves része a szabadban való
tartózkodás, valamint a gyermek gondozásával kapcsolatos teendők (étkezés, tisztálkodás,
alvás).
Napirendi javaslat
Időtartam

Tevékenység

6:00-10:30

Szabad játék
Játékba integrált tanulás
intim beszélgetések, egyéni fejlesztés
rajz, mintázás, kézimunka
a környezet tevékeny megszerettetése, megismertetése
mindennapos testnevelés
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10:30-11:45

11:45-12:45

12:45-14:45
14:45-15:30
15:30-17:00

a higiéniai feladatok ellátása
tízórai
képességek, készségek fejlesztése az ének-zenei nevelésen belül
vers-mese-dramatikus játékok
játék a szabadban
tapasztalt, élménygyűjtés az udvaron illetve séták alkalmával dalos
játékok gyakorlása
mozgásos tevékenységek, edzések
higiéniai feladatok ellátása
ebéd
előkészületek a pihenéshez
pihenés, alvás, altatókkal, mesékkel
higiéniai feladatok ellátása
uzsonna
játékba integrált tanulás csoportszobában illetve szabadban
rajz, kézimunka, mintázás

Minden héten egy alakalommal szervezett keretek között végezzük a játékos
mozgásokat teremben vagy szabad levegőn, eszközökkel.

2.2 ÓVODÁNK TEVÉKENYSÉGRENDSZERE
2.2.1 Játék
A játék az óvodás gyermek legtermészetesebb, legjellemzőbb tevékenysége, az óvodai
nevelés legértékesebb, leghatékonyabb eszköze. A gyermekek a játékon keresztül
ismerkednek a világgal, a valóság tárgyaival azok tulajdonságaival, az emberi kapcsolatokkal
és magatartással, a valóság jelenségeivel, eseményeivel. Eközben tapasztalatot szereznek
közösségi kapcsolatokban, érzelmileg és értelmileg egyaránt. Játékokban szerzett
tapasztalataik a valós világot tükrözik, mely sajátos, gyakran áhított formákat ölt, melyekben
benne vannak emlékeik, élményeik, érzelmeik, képzeletük. Nagy az utánzási vágy, különösen
az érzelmileg közelálló felnőttet figyelik meg s utánozzák.
A gyermek fejlődése során megjelenő játékot tudatosan használjuk fel a gyermekek
célirányos fejlesztésére, hogy elősegítsük személyiségük fejlődését. Így állíthatjuk a játékot
nevelésünk legfőbb eszközévé. Szerepe kiemelt jelentőségű, az óvoda napirendjében
meghatározó. Jellemezı a gyermek önkéntessége, de az óvodapedagógus tudatos irányító
hatása is érvényesülhet.
Cél
 A komplex, élményszerű tevékenységek során egyéni adottságaikat figyelembe véve
alakuljon, formálódjon személyiségük.
 Fejlődjön a gyermekek magatartása, viselkedéskultúrája, érzelmi, akarati,
gondolkodási viselkedése, gazdagodjanak ismereteik.
 Az elmélyült, tartalmas játék során egyénenként rendelkezzenek olyan képességekkel,
készségekkel, melyek az iskola megkezdéséhez szükségesek.
Feladat
 Szabad, elmélyült, spontán játék lehetőségeinek biztosítása.
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 Játéktevékenységeken keresztül újabb ismeretek, tapasztalatok, élmények
feldolgozása.
 Társas kapcsolatok fejlesztése.
 Kétnyelvű kommunikáció (horvát és magyar) gyakorlása.
 Népi játékok megismerése a nemzetiségi kultúra, illetve az anyanemzet kultúrájából.
Játéktevékenységek legjellemzőbb megjelenési fajtái:
A különböző játékfajták a csoportban folyamatos napirend során egyidejűleg is jelen
lehetnek. A gyakorló játék kiindulópontja a véletlen mozgásból eredő siker, egy újszerű
cselekvés ismételgetése, mely örömet okoz. A mozgás mellett figyelmet szentel a gyermek a
konkrét tárgyaknak is. Az ismétlés, az ismerősség biztonságot ad. Játszik a hangokkal,
szavakkal is. Az eszközök nevei, cselekvések, mozdulatok horvát nyelven hangzanak el.
A szerepjáték nevelési szempontból a leggazdagabb lehetőségeket kínáló játékfajta. A
gyermekek alkotó képzelete szárnyal, sok kimondatlan kívánság valóra válhat, konfliktus
feloldódhat. A hétköznapi életből merített témák, szerepkörök feldolgozása során bővülnek
ismereteik, megnyílnak társaik előtt. A természetesség tartalmas párbeszédekre,
beszélgetésekre ad lehetőséget.
A játék lényegéből adódóan elsősorban magyarul beszélnek a gyermekek. Az óvónő
szerepvállalása során az aktuális helyzethez alkalmazkodva spontán, természetes módon
kapcsolódik horvát nyelven a játékba. Horvát nyelvhasználatában alkalmazkodik a
gyermekek ismereteihez. Szerényebb szókinccsel rendelkező gyermekek esetén egyszerű,
rövid szókapcsolatok mindig ugyanabban a szerkezetben kerülnek alkalmazásra. Fontos, hogy
azok a szituációba játékosan illeszkedjenek, a gyermekek számára elfogadható módon
dallamosak, utánzásra ösztönzők legyenek.
Építő, konstrukciós játék jellemzője, hogy az alkotás öröme ösztönözi a gyermekeket. A játék
során felmerülő problémahelyzetek megoldása logikus gondolkodást igényel. Szabadon
megvalósíthatják fantáziadús alkotásaikat. Mindkét nyelven megnevezik a játékokat,
formájukat, színüket, helyzetüket, egyéb tulajdonágaikat.
A szabályjáték lényege a felállított szabályok betartása. A gyermekektől
alkalmazkodóképességet, önuralmat, következetességet igényel. Megtanulják a kudarcélmény
elviselését, megismerik azt az érzést, hogy a másik sikerének is lehet örülni. A szabályjáték
valamennyi fajtája rengeteg lehetőséget rejt magában a horvát nyelvi ismeretek bővítésére. A
gyermekek megismerkednek a kisebbségi kultúra néhány népi gyermekjátékával. Egyes
játékok, memóriajátékok, társasjátékok levezetése, játszása horvátul történik. Így a nyelvet és
a játékot a gyermekek összekapcsolják, együtt rögzülnek. Célszerű, ha az óvónő egyes
témakörök feldolgozására maga is készít memóriajátékot, társast.
A dramatizálás, bábjáték személyiségfejlesztő hatása miatt a játék egyik legértékesebb fajtája.
Gazdagodik a gyermekek szókincse mindkét nyelven, a bábok segítségével áthidalhatók a
nyelvi hiányosságok, bátrabban, magabiztosabban beszélnek a szereplők. Egyszerűbb
szókapcsolatok újabb kifejezésekkel bővülnek, a bábok kedvessége, közvetlensége magával
ragadó, utánzásra ösztönző. Bábjáték, dramatizálás segítségével könnyebben illusztrálhatók a
népmesék, mondókák, ujj-játékok. Szemléletesek, képszerűek, segítik a megértést,
megmozgatják a gyermekek
fantáziáját.
Barkácsolás, mintázás, kézimunka alkalmával az óvodapedagógus megismerteti a
gyermekeket néhány népi mesterséggel, lehetőség szerint bevonja a családokat is. A
barkácsolt eszközök a gyermek saját örömére játékát gazdagítják. Megismerik az eszközök,
munkafázisok neveit horvátul is. Megismerkednek néhány népi mesterséggel a horvát
nemzetiség kultúrájából.
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Udvari játéklehetőségekkel naponta élnek a csoportok, használják a szabadban lévő
játékeszközöket. Az óvodapedagógusok mozgásos-, szabály-, körjátékokat kezdeményeznek
horvátul, magyarul. Színes eszközökkel motiválják azokat. Természetes mindkét nyelv
használata.
A fejlesztési feladatok megfelelő feltételek mellett valósulnak meg, ezek a nyugodt, kreatív
légkör, idő, hely, eszközök, hangulat.
Az óvodapedagógus megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket. A
csoport napirendjét úgy állítja össze, hogy a gyermekek játékához elegendő idő álljon
rendelkezésre. A csoportszobában sokrétű tevékenységekre alkalmas állandó és mobil
játszóhelyeket alakít ki.
Érdekes, színvonalas játékeszközöket kínál a gyermekeknek valamennyi játékfajtában.
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére
 Legyenek képesek csoportban történő együtt-játszásra, élményeik eljátszására.
 Játékuk legyen tartalmas, egyéni ötletekkel bővítsék azt.
 Játékukban legyenek kitartók, a megismert szabályokat tartsák be, társaikhoz
 alkalmazkodjanak, viseljék el a kudarcot és örüljenek a sikerélményeknek.
 Alakuljanak pozitív érzelmeik társaik iránt.
 Ismerjék meg számos játékeszköz és barkács-tevékenység megnevezését horvátul is.
 Kétnyelvű interakciókra legyenek képesek egyéni fejlettségük szerint.
Szükséges eszközök a tevékenység megvalósításához
 Társasjátékok
 Építőjátékok
 Babakonyha felszereléssel (bútor, edény, evőeszköz stb.)
 Barkácsoló eszközök
 Kosztümök, kiegészítő kellékek (a szerepjátékhoz)
 Kisautó, dömperek, teherautók
 Babák, bábok
 Udvari játékok
 Egyéb játékeszközök
2.2.2 Vers, mese, anyanyelvi nevelés
Cél
 Az irodalmi nevelés az anyanyelvi kultúra és a műveltség megalapozását szolgálja.
 Az irodalmi művek tartalma hozzájárul a gyermekek világképének kialakulásához, a
nemzeti kultúra alapjainak lerakásához, nemzetiségünk egyes hagyományainak
megismeréséhez.
 Erkölcsi, esztétikai értékeket közvetít, igényt alakít ki az irodalmi élményekre.
Feladat
 A gyermek életkorának megfelelő nemzetiségi és magyar mondókák, versek, mesék
 kiválasztása.
 A legfőbb segítője legyen a gyermek érzelmi- értelmi és erkölcsi fejlődésének.
 Tájékoztassa a gyermeket a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi
viszonylatairól, megfelelő viselkedésformákról.
 Igazolja vissza a gyermek szorongásait és feloldást, megoldást kínáljon, illetve örömet
jelentsen, élményt nyújtson.

17

 Segítse a gyermeket, hogy eligazodjon a természeti, társadalmi környezetben.
Helye az óvodai nevelés folyamatában
Az irodalommal – mese, vers – gyönyörködtetni akarjuk a gyermeket, aki örömforrásként,
jókedvet
fakasztó
játékként,
izgalmas
szellemi
kalandként,
elgondolkodtató
valóságmozzanatként éli meg a műfajt, a művet. A gyermek számára fontos, hogy érzelmi,
hangulati feszültséget keltsen. A gyermekek számára a versek mondogatásakor a tevékenység
a döntő, amelyhez kapcsolódnak, amelyet ritmusossá, játékossá tesznek. A ritmusos, játékos
verses mesék magukban hordozzák a beszéd, a gondolkodás, a személyiségfejlődés
nélkülözhetetlen pszichés feltételeit. A jól megválasztott irodalmi alkotások mindig pozitívan
hatnak a gyermekre s gazdag személyiségformáló hatásukon túl szerepük van a gyermek és az
óvodapedagógus közti jó viszony kialakulásában, ugyanis a gyermek csak attól tud tanulni,
akit szeret. A mese-vers a gyermekeket a másik emberhez kapcsolja, erős belső aktivitásra
vagy játékosságra serkenti. Ritmusa, képi ereje, hangulata fogva tartja a képzelőerőt. Oldja a
szorongást, melyet a nagyrészt még ismeretlen világ, a feldolgozatlan indulatok váltanak ki. A
mindennapi mesemondás a nap fontos eseménye, alkalmait a mesehallgatásra utaló ismétlődő
szokásokkal teremti meg az óvodapedagógus.
Ritmikus ismételgetésekkel, képzeleti képek összekapcsolásával, nyelvi, stilisztikai,
akusztikai, mimikai eszközökkel, a szöveget kísérő mozdulatokkal tesszük a mesélést
élményszerűvé. A gyermekek magyar nyelven egyszerűbb szerkezetű, cselekményű
állatmesékkel, láncmesékkel, a mindennapi életről szóló rövid történetekkel ismerkednek,
majd eljutnak a népmesék bonyolultabb képi világához, történéseihez.
Az anyanemzet kultúrájából származó már ismert, egyszerűbb szerkezetű és nyelvű mesét,
bábozás, dramatizálás során dolgoznak fel horvát nyelven párbeszédes cselekvéssel.
A mondókák, versek kiválasztásánál fontos szempont a ritmikusság, játékosság, képszerűség
mely lehetőleg mozgással társul. Szívesen mutatják, utánozzák a gyermekek az állatok
mozgását, hangját, természeti jelenségek hangjait. A nemzetiségi kultúrából merített
verseken, mondókákon keresztül megismernek a gyermekek néhány nemzetiségi életmódhoz,
kultúrához kötődő hagyományt, szokást.
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére
 Szívesen, örömmel hallgatnak és mondanak meséket, mondókát, verseket mindkét
nyelven.
 A megismert szavak jelentését értik, megfelelően használják.
 Részt vesznek dramatikus játékokban, közös műsorkészítésben.
 Képesek a hallottak képi megjelenítésére. (dramatizálás, bábozás)
 Ismert meserészletet képesek szóban kiegészíteni, megnevezik a mese legfontosabb
elemeit, szereplőit.
 Figyelmesen végighallgatják az óvodapedagógust.
 Alkalmazzák a kapcsolatteremtés szabályait.
 Tudnak könyvben kép alapján tájékozódni, óvják a könyv állagát.
 Képesek koruknak megfelelő színházi előadás követésére.
Anyanyelvi nevelés
Szerves része az óvodai élet minden mozzanatának. Beépül a gyermekek tevékenységeibe,
megnyilvánulásaiba, társas kapcsolataiba. Alapja a szeretetteljes, szóbeli közlést kiváltó
légkör, amelyben a beszéd és a gondolkodás a mozgással koncentrációt alkot. Folyamatos
napirendben dolgozó csoportban az óvodapedagógusnak lehetősége adódik az egyénenkénti
differenciálásra. Motiváló erővé válik az érettebb társaktól kapott beszédpélda, az
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óvodapedagógus modellértékű beszéde. Úgy építi fel, fogalmazza meg kérdéseit,
magyarázatait, hogy azok a gyermekek számára érthetők legyenek.
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi formában szerepet kap, az óvodapedagógus
olyan irodalmi, zenei anyagot választ ki, melyeknek beszédnevelő értékük van. Anyanyelvi
játékokkal olyan feladatokat ad, melyek bővítik a gyermekek szókincsét, fejlesztik
beszédhangejtését, beszédritmusát. Óvodánk gyermekei esetében horvát és magyar
anyanyelvi nevelésről beszélünk.
Hagyományápolás
A hagyományápolás az anyanyelvi nevelés szerves részét képezi
 az éves munkatervünkben ütemezett tevékenységrendszereken belül kiemelten
foglalkozunk a horvát hagyományok ápolásával
 egész napos őszi játszóházban ( Praznik jesenskih plodova) a különböző horvát népi
gyermekjátékok készítésével
 horvát népi játékok eljátszásával
 horvát táncház megtartásával
 horvát települések látogatásával
 karácsonyi népszokásokat évente más-más eseményeket kiemelve dolgozzuk fel.
(Badnje veče, Šibarovo, Materice, itd.)
 Farsang: néprajzi múzeum látogatása – Mohács – Busójárás
 Tavasz – Húsvéti népszokások – Polijevanje, Pisanice, itd.
Szükséges eszközök a tevékenység megvalósításához
 Bábok (sík-, kesztyű-, fakanálbáb, termésfigurák)
 Bábparaván
 Dramatizálási kellékek
 Mesekönyvek, leporellók
 Médialejátszó eszköz
 Média-hordozó (USB, CD, DVD, Blue-ray, stb.)
 Egyéb kiegészítők
2.2.3 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A zene, a mozgás, az énekes játék a gyermeki lét egyik legfőbb öröme. A gyermek spontán
énekelget, nyitott a ritmusokra, a zene önkéntelen mozgásokra készteti.
Cél








A gyermekek zenei élményhez juttatása.
Zenélés, éneklés tevékenységének megszerettetése.
Zenei képességek, készségek kialakítása, fejlesztése.
A népi, a műzenei és más népek dalainak megismertetése.
Ritmusérzék, harmonikus, szép mozgás, zenei hallás, emlékezet fejlesztése.
Közösségi élmények biztosítása, közös éneklésen, zenélésen keresztül.
Horvát kisebbség hagyományaihoz, ünnepeihez fűződő szokások, gyermekdalok,
táncok, népdalok megismerése.

Feladat
 Tervszerű, folyamatos zenei hatások feltételeinek megteremtése. Példamutató
óvodapedagógusi modell, hangszerek, ritmusjátszó eszközök biztosítása.
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 Játék során közös éneklés, zenélés motiválása, zenei érdeklődés felkeltése.
 A gyermekek kétnyelvű készségének fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal,
zenei képességfejlesztő játékokkal és zenehallgatásra szánt anyagokkal.
Helye az óvodai nevelés folyamatában
Az óvodában a mondókázás, éneklés, zenélés nem kötődik konkrét időponthoz és mozgáshoz.
Akkor jelenik meg, amikor a gyermekeket valami erre motiválja. Az óvodapedagógus hagyja,
hogy a gyermekek közel kerüljenek a hangszerekhez, kipróbálhassák azokat, az együttzenélés örömmé váljon. Az óvodapedagógus játékos együtt-mozgásokat kezdeményez a testiszellemi koordináció, egyensúlyérzék fejlesztésére, melyek kiterjednek a gyermek egész
testére. A zene, a mozgás összefüggésben állnak. A gyermek egész testével reagál a zenére:
ringatózik, ugrál, stb., közben zenei törvényszerűségeket tapasztal: ritmika, szünet, hangerő.
A szabad mozgásos játékok alkalmat adnak arra, hogy kapcsolatba kerüljön a szomszédjával.
Játszhat a gyermek az egész kezével (tenyeres játék), fejével (arcmutogató, simogató). A
levegővétel és kifújás játékai a jó légzési ritmus kialakulását szolgálják.
Ritmushangszerek kézbeadásával a fogást fejlesztjük. Zenei játékok, mint a billegető, lépcsőt
járó, körben járó, kockákra lépő játékok a járásbiztonságot, koordinációs képességet
fejlesztik.
A hangszeres játékok sokoldalúan fejlesztik a gyermek személyiségét, az öröm, a felfedezés,
az önkifejezés élményét nyújtják. Hangszerhasználat során fejlődik a finom motorika,
figyelemkoncentráció, alkotó képzelet. Közös hangszeres zenélés alkalmával a közösséghez
való alkalmazkodás, illetve a közösségből való kiemelkedés harmonikus egysége pozitívan
befolyásolja a személyiségfejlődést.
Ritmusfejlesztés, az egyenletes lüktetés felismeréssel, elsajátítással kezdődik. Mozdulatok
egyenletes időközönkénti ismétlődésével fejleszthető. A ritmusérzék a dal ritmusának
felismertetésével, ritmusvisszhang játékkal, tapsolással, ritmuskiemeléssel stb. fejleszthető. A
ritmus fontos tartozéka a tempó. Fontos a gyermekeket tempótartásra szoktatni, pl.: gyorslassú játék.
A vásárolt hangszereket kiegészítettük házilag készített hangszerekkel, illetve zörejkeltő
eszközökkel.
A zenei hallás fejlesztése során a gyermekek megkülönböztetnek különböző hangokat,
zörejeket, különbséget tesznek hangmagasságok (magas-mély), hangerő (halk-hangos) közt.
Fejlesztjük a gyermekek belső hallását dallambújtatásos, dallamvisszhang játékkal. A csend
felfedezése után készülnek fel a gyermekek a zenei tapasztalatszerzésre. Improvizációra
bíztatja az óvodapedagógus a gyermekeket. Éneklésük során használjanak hangszereket,
ritmusjátszó eszközöket, testhangszereket: dobbantás, csettintés, tapsolás. Az
óvodapedagógus olyan játékos tevékenységeket kezdeményez, melyek egyesítik magukban az
éneket, a mozgást, a beszédet és a hangszeres játékot. Ha ezek az elemek kölcsönösen
áthatják egymást, a zenei tevékenység eredménye az eleven zenei érzés, aktivitás és
alkotókészség. A mondókák elősegítik a ritmikus szövegben az ismétlődő beszédhangok
pontos észlelését, tiszta képzését, fejlesztik a jó beszédritmus kialakulását és a szép kiejtést.
A népzenei anyagok (horvát nemzetiségi népzene, magyar illetve más népek zenéje) éneklése
során nemcsak zenei neveléshez szükséges fogalmakkal, hanem régi és tájnyelvi szavakkal is
gazdagodik a gyermekek szókincse. A népi játékokból, hagyományokból vett viselkedési
formákkal a gyermek személyisége, viselkedéskultúrája is fejlődik. Az óvodapedagógus
többségben a kisebbségi kultúra gyermekdalait, illetve az anyaország horvát nyelvű dalait
ismerteti meg a gyermekekkel.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
 Hallgassák szívesen, figyelmesen a bemutatott zenét.
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 Énekeljenek bátran, kedvvel, dúdolják az ismert dallamokat, tiszta éneklésre
törekedjenek.
 Énekeljenek vissza dallamot.
 Különböztessenek meg és reprodukálják a halk-hangos, magas-mély, gyors-lassú
fogalom párokat dallamban, ritmusban.
 Tudjanak egyszerű táncos mozgásokat végezni.
 Ismerjenek néhány térforma alakítási lehetőséget.
 Találjanak ki dallamhoz mozgást, játékot. Fejezzék ki cselekvéssel a dalritmust és az
egyenletes lüktetést.
 Ismerjék fel dallammotívum alapján hallott dalt, néhány természeti környezetbéli
hangot, zörejt, néhány hangszer, ritmusjátszó hangját.
 Ismerkedjenek meg a horvát nemzetiség zenéjével, népi játékaival, dalaival,
mondókáival.
Szükséges eszközök
 Cintányér
 Triangulum
 Furulya
 Audiovizuális eszközök
 Bábok
 Kendők, szalagok, kötények, kalapok
 Labda
 Dob
 Csengők, csörgők
 Horvát népi hangszerek
 Egyéb hangszerek, eszközök
2.2.4

Rajzolás, mintázás, kézi munka

Cél
 A vizuális észlelés, emlékezés, a vizuális gondolkodás pontosabbá, könnyebbé tétele,
az intellektuális látásmód kialakulásának megalapozása.
 A képi-, plasztikai-, konstruáló kifejezőképességek kibontakozása.
 Szín-, és formavilág gazdagítása.
Feladat
 Kézmozgások finomítása, íráshoz szükséges mozgáskoordináció alakítása.
 Alkotás örömének megtapasztalása.
 Képi gondolkodás fejlesztése.
 Térbeli tájékozódó képesség fejlesztése.
 Esztétikai érzékük, a szép iránti fogékonyságuk fejlesztése
 Horvát nemzetiség népi szokásait, hagyományait, szín és formavilágát, sokrétű
tevékenységen, barkács technikákon keresztül ismerjék meg a gyermekek. Ismerjék
meg horvátul is a tárgyakat, anyagok, munkafázisok neveit.
A vizuális nevelés folyamata, területei
A vizuális nevelés során igazán teret s lehetőséget kap mindaz, ami szép, harmonikus,
esztétikus körülöttünk. A vizuális nevelés magában foglalja a rajzolást, festést, mintázást,
építést, képalakítást, konstruálást, kézimunkát, a műalkotásokkal való ismerkedést.
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Ezáltal kialakul
 a képolvasás,
 a komponálás képessége,
 a térbeli tájékozódó és rendező képesség,
 a téri-, formai-, színképzet.
A természet színeire, formáira történő rácsodálkozással, a művészi rajzok, festmények,
szobrok, épületek, népi alkotások nézegetésével kialakul a szépség iránti vonzódása.
Az ábrázoló tevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, újra alkotását teszi
lehetővé a gyermekek számára. Célja, nem maga a tevékenység során létrejövő bármiféle
alkotás, annak esztétikai értéke, hanem az örömteli cselekvés.
Ha a gyermek mindennapi életébe, játékába az ábrázoló tevékenységek, technikák, minél több
lehetősége épül be, a technikák gyakorlására, pontosítására - eleinte gyakorló játék szintjén minél több ideje, lehetősége nyílik, elér előbb vagy utóbb arra a szintre, amikor művei
kifejezővé válnak. Tükrözik a világról szerzett ismereteit, de elsősorban érzelmi
megnyilvánulásait.
Hagyjuk a gyermeket, hogy
 saját szintjén,
 saját elgondolásai szerint,
 saját élményeit alkossa újra.
Ebben csak akkor segítjük, irányítjuk, ha elakad, ha a gyermeknek van szüksége instrukcióra.
A vizuális nevelés a mindennapokban, az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat. A
közvetlen környezet, a spontán vizuális hatások közül a legjelentősebb - a gyermeket csak a
feltétlenül szükséges mennyiségű, lehetőleg többfunkciós szemlélődésre, gondolkodásra,
alkotásra ösztönző, finoman esztétikus, ugyanakkor egymással is minél inkább harmonizáló
tárgyak vegyék körül.
A gyermek tekintete leginkább a szemmagasságban lévő tárgyakon nyugszik - a számára
fontosat ilyen magasságban vagy ez alatt helyezzük el.
Figyelembe vesszük, hogy a gyermeket az általa létrehozott dolgokhoz mindig erősebb szál
fűzi. Kicsi kortól bevonjuk környezete szebbé tételébe - alakítsa, egészítse ki, rendezze minél
többet kedve szerint, hiszen közben spontán cselekvése ismeretre, téri tapasztalatra tesz szert.
Az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán biztosít teret, lehetőséget az
óvodapedagógus. Megteremteni a feltételeket, a gyermekek képi-plasztikai kifejező
nyelvének, ábrázoló- és konstruáló képességének fejlődéséhez. Tekintetbe veszi a gyermekek
közötti képességbeli különbségeket. Felkelti a gyermekekben az ábrázolás anyagaival,
eszközeive1 való tevékenység vágyát, biztosítja élményeik, fantáziájuk és megfigyeléseik
képi és térbeli megjelenítésének sokféle lehetőségét, a gyermekeket az alakítás öröméhez
juttatja. A gyermekek valamennyi rajzát, ”alkotását” értékként kezeli. Lehetőséget kínál a
gyermeki fantázia kibontakozására. A szokások, szabályok rögzüljenek a megfelelő
életkorban. A tevékenységek időről-időre változatos sorrendben ismétlődnek. A gyermekek
kezébe újra meg újra eszköz kerül, hogy begyakorolhassa, elsajátíthassa a technikát. Az
óvodapedagógus segítségnyújtásban is az egyes gyermek fejlettségi szintjéhez igazodik.
Figyelembe veszi, hogy a gyermeknek maga a tevékenység is örömet jelent. Támogatja, hogy
a szülők otthon is adjanak gyermeküknek 1ehetőséget az ábrázolásra, a kész alkotások
megbecsülésére.
Megismerteti a gyermekeket közvetlen és közvetve néhány népi mesterséggel: fazekasság,
mézeskalács készítés, gyertyaöntés, batikolás, szövés, fonás, nemezelés, stb.
Az ábrázoló tevékenység során az óvodapedagógus kihasznál minden olyan lehetőséget,
amely az anyanyelvi fejlesztésre lehetőséget ad. Az anyanyelv mellett a magyar nyelv
gyakorlását is beleszövi az ábrázoló tevékenységbe. A gyermek munkájához kapcsolódó
horvát dalok, mondókák, versikék továbblendítik a gyermek fantáziáját, segítik a számukra
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esetleg idegenül csengő nyelvve1 való játékos találkozást és ez által passzív majd aktív
szókincs alakul ki.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
 Élmény, emlékezet alapján alkossanak képet.
 Használják a képi kifejezés eszközeit.
 Tudják alkalmazni mintakövetéssel a technikai eljárásokat.
 Saját elképzeléseik alapján díszítsenek, mintázzanak.
 Megfelelően használják az eszközöket, legyen helyes ceruzafogásuk.
 Megnevezik a színeket, azok sötét, világos árnyalatait, színhasználatukban
érvényesítik kedvenc színeiket, a nemzetiségre jellemző szín- és formavilágot.
 Véleményük van saját és társaik alkotásairól.
 Emberábrázolásukban megjelennek a részformák, esetleg egyszerű mozgások.
 Képfelületen kifejeznek elemi térviszonyokat.
 Rendelkezzenek koordinált szem- és kézmozgással.
 Bátran beszéljenek horvát nyelven elkészült munkáikról, ötleteikről. Tudják az
eszközök nevét, a színeket horvátul megnevezni, tevékenységben való részvételi
vágyukat is megfogalmazzák.
Szükséges eszközök a tevékenység megvalósításához
 Színes ceruzák
 Zsírkréták
 Vízfesték, tempera
 Ecsetek
 Rajzlapok
 Gyurma
 Lisztgyurma (só, liszt)
 Ragasztó
 Szövőkeret
 Színes fonalak, pamutok
 Textildarabok, anyagok
 Növények magjai, termések
 Színes papírok
 Ollók
 Egyéb eszközök
2.2.5

Mozgás

Cél
 Az egészséges életmód kialakítására nevelés.
 A természetes mozgások alakítása, fejlesztése.
 Mozgáskoordináció alakítása.
 Pozitív személyiség tulajdonságok erősítése.
 Egészséges versenyszellem kialakítása.
Feladat
 Rendszeres lehetőség biztosítása a szabadban és a tornaszobában történő
testneveléshez.
 A foglalkozások tartalmában egymásra épülnek a könnyebbtől a nehezebb felé
haladnak, változatosak, játékosak.
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 A gyermekek megismerkednek a testnevelés eszközeivel, néhány kézi szerszámmal,
 labdával stb.
 Testi képességek alakítása, fejlesztése (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség,
testtartás).
 Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése.
 Nagymozgások, rugalmasság, egyensúlyérzék, állóképesség fejlesztése.
A mozgásfejlesztés lehetőségei az óvodában
 Szabadidős tevékenységek
 Testnevelés, mint kötelező foglalkozás
A testnevelés foglalkozás egészséges, tiszta környezetben történik, friss levegő biztosítása
mellett. Heti egy alkalmat jelent kötelező szervezeti keretben. A bemelegítő, lazító
gyakorlatokat (járás, futás) követi a gimnasztika.
Az egyszerűbb mozgásforma megelőzi a nehezebb gyakorlatokat, a rávezető gyakorlatok a
főgyakorlatot. A főgyakorlatokat egyszerre végzi a csoport, minden gyermek a saját
fejlettségi szintjén.
Fontos: az óvodapedagógus jó szervezőkészsége, határozottsága, magyarázattal kísért
bemutatása, a mozgásirány kijelölése, eszközök elhelyezése, a személyhez kötött hibajavítás.
A foglalkozás során az intenzív mozgásokat lazító gyakorlatok váltják fel, a gyakorlatok
játékosak.
A testi képességek, mint állóképesség, egyensúlyérzék, erő, ügyesség fejlődése kiterjed az
akarati, jellembeli tulajdonságaik alakulására is.
Ilyenek: az akaraterő, kitartás, fegyelmezettség, bátorság.
Szabadidős tevékenységek
Szabadban, óvodaudvaron lehetőség van a természetes mozgások gyakorlására (futás, mászás,
gurulás). Szervezett játékok az udvaron: versenyfutás, labdajátékok, kidobók, Sétákat,
kirándulásokat szervezünk, játszóparkokba látogatunk
Testnevelés
A testnevelés folyamatában a gyermekek beszédértése is fejlődik. Megismerik mindkét
nyelven a testrészek, eszközök, tornaszerek neveit, mozgások, gyakorlatok elnevezéseit.
Megértik és követik a magyar és horvát nyelvű felszólításokat.
A foglalkozás anyaga, témakörei
Rendgyakorlatok
 Állások
 Testfordulatok
 Menetlépés illetve ütemtartásos alakzatok, alakzatváltoztatások
Előkészítő gyakorlatok, gimnasztika
 Szabadgyakorlatok
 Kéziszer-gyakorlatok
 Társas gyakorlatok
 Padgyakorlatok
 Különböző járásmódok
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Főgyakorlatok
Tornavonatkozású főgyakorlatok
 Természetes támaszgyakorlatok
 Talajtorna gyakorlatok
 Függésgyakorlatok
 Szerugrások
Atlétikai vonatkozású főgyakorlatok
 Futások
 Ugrások
 Dobások
Játékok
 Labda feldobásának és elkapásának gyakorlása.
 A főgyakorlatokból felépített eszközzel vagy eszköz nélkül végzett játékok és egyéni
vagy páros versengések.
 Csoportosan, csapatban végezhető játékok.
 Labdajátékok: gurítások, egymásnak és célba.
 Alsó- és felsődobások helyben és haladásban, labdavezetés.
Testnevelési játékok
 Futó- és fogójátékok.
 A játékok nehezítése különböző eszközökkel, nagyobb korcsoportban.
 Versengések: egyénileg, csoportosan és párban.
 Sorversenyek: azonos időben azonos feladatot oldanak meg.
 Váltóversenyek: egyenként folyamatos egymásutánban oldják meg a gyermekek a
feladatot.
Módszerek: magyarázat, bemutatás, beszélgetés, játékos gyakorlatvezetés, ellenőrzés,
értékelés, hibajavítás.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
 A gyermekek tudjanak harmonikusan, összerendezetten mozogni (járás, futás,
mászás).
 Ismerjék a testnevelésben használatos szakszavakat.
 Képesek legyenek az utasításra történő gyakorlatvégzésre.
 Tudjanak felvenni különböző alakzatokat (kör, sor, oszlop).
 A fő gyakorlatokat egyéni képességeikhez mérten tudják minél pontosabban
elvégezni.
 Képesek legyenek betartani a szabályokat egy-egy gyakorlatvégzés közben, valamint a
játékokban is.
 Vigyázzanak maguk és pajtásaik testi épségére is.
 Horvát nyelven is ismerjék meg a szakszavakat, testrészeket és legyenek képesek a
horvát nyelven történő utasításra végzett gyakorlatok elvégzésére.
Szükséges eszközök a tevékenység megvalósításához
 Tornaszőnyeg
 Zsámolyok
 Labda
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 Kombinálható tornaszer
 Mászókötelek
 Padok: kis és nagyméret
 Tornapad létrás, léglabdák kis és nagyméret
 Babzsák
 Szalag
 Építőkockák
 Székek
 Párnák
 Asztalok
 Karikák
 Mozgáskotta
 Egyéb eszközök
Udvaron:
 Mászókák
 Padok
 Homokozó
 Egyéb eszközök
2.2.6 A külső világ tevékeny megismerése
Cél
Olyan sokféle tapasztalatszerzés biztosítása, amelyek segítségével a gyermekek életkoruknak
megfelelően, biztonságosan eligazodnak, tájékozódnak a közvetlen és tágabb természeti,
tárgyi és emberi környezetben.
Feladat
 A valóság objektív bemutatása.
 Pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása a természethez, emberi és tárgyi alkotásokhoz.
 A gyermekek a külső világ megismerése során szerezzenek matematikai tartalmú
 tapasztalatokat, ismereteket is.
 A gyermekek ismerjék fel a mennyiségi-, alaki-, nagyságbeli- és téri
viszonyokat,alakuljon ítélőképességük, fejlődjön tér-, sík- és mennyiségszemléletük.
 Összefüggések megláttatása.
 A tapasztalatszerzés alapja legyen az alkalomszerű, és folyamatos megfigyelés,
gyűjtés, séta és kirándulás.
 Ismerjék meg a gyermekek a magyar és horvát nemzetiségi hagyományokat, tárgyi
kultúra értékeit, tanulják meg ezek védelmét és szeretetét is.
Folyamatismertetés a beszoktatástól az iskolába kerülésig
A környezet megismerése az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Segíti a
gyermekek tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti megfigyelőképességüket. A környezet
megismerése közben alakul a gyermek társas magatartása, fejlődik beszédmegértő és nyelvi
kifejezőképessége.
A környezet megismerésére nevelés szoros kapcsolatban van más nevelési területekkel.
/közösségi nevelés, vizuális nevelés, zenei nevelés, matematikai nevelés/
A gyermek a természeti és társadalmi környezetéből szerzett ismereteit játékában
felhasználja, folyamatosan gyakorolja, munkatevékenységében alkalmazza.
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A tevékenység gyakorlatának elemzése
A természeti és társadalmi környezet témaköreinek anyaga:
A témák kiválasztása függ: a környezet adottságaitól, a gyermekek érdeklődésétől, aktuális
történésektől. A környezet megismerésének tartalmát egymástól elkülöníthető, de a gyermek
tapasztalatszerzésében elválaszthatatlan területek biztosítják:
A gyermek közvetlen környezete
Család, lakás, óvoda,
ruházat, játékszerek,
formák, színek.
Évszakok.
A gyermek és a természet
Állatok, növények, az ember, tulajdonságok.
A gyermek a tágabb környezetben: közlekedés:
Szülőföld, hazai táj,
a világ népei, más népek kultúrája,
néphagyományok, szokások,
tárgyi kultúra és értékei.
A témakörök fokozatosan bővülnek kis-közép és nagycsoportban. A feldolgozás mélysége
változó, függ a helyi sajátosságoktól, a csoport korától, összetételétől, fejlettségi szintjétől,
szociális helyzetétől és a feltételektől.
A nagyobbak igénylik a téma részletes, különböző irányú kifejtését, feldolgozását, rendezését,
bővítését.
Az utánzó, gyakorló szakasz után -- gyermekenként más-más időpontban és formában -megkezdődik a tapasztalatok ismeretekké válása, azok beépítése a gondolkodásba.
A témakörök kidolgozásának menete
A téma lebontása résztémákra tárgykörönként.
Gyűjtőmunka (természetes anyagok, eszközök, termések)
Spontán vagy szervezett tapasztalatszerzési lehetőségek. Résztémák feldolgozása.
Kapcsolódási lehetőségek más környezeti témákhoz és tevékenységformákhoz.
Élménnyé vált tapasztalatok bekapcsolása a játékba.
Egy-egy új téma részletes feldolgozása rendszerint horvát nyelven történik, a szükséges
magyar nyelvű kiegészítésekkel. A már elmélyült ismereteket a későbbiekben az
óvodapedagógus többszöri alkalommal, kisebb területre bontva egyszerű mondatszerkezetek,
szókapcsolatok formájában horvátul többször is elmondja.
Beszéde mindig érthető, jól artikulál, mozgás kíséri, megnevezi a tárgyat, cselekvést, vagy
egy-egy jelenséget értelmez.
Mivel a gyermekek nyelvi ismeretei tekintetében igen nagy az eltérés, a horvát nyelven
történő óvodapedagógusi beszédminta is alkalmazkodó. Az óvodapedagógus differenciál. A
folyékonyan beszélő, jól értő gyermekekkel tartalmas párbeszéd kezdeményezhető a témában,
a nyelvvel ismerkedő gyermekek számára az egyszerű szókapcsolat utánzására ösztönöz.
Minden felmerülő témához nagy mennyiségű horvát kifejezést, mondatformát ismernek meg a
gyermekek, így passzív szókincsük zömében az óvodapedagógus által mindig ugyanolyan
szerkezetben használt mondatok, kifejezések „utánmondása” révén fokozatosan bővül.
Az óvodás gyermek matematikai műveltség-tartalma nem választható el a környezet
megismerésétől. A környezeti téma feldolgozása közben tisztázódnak a matematikai
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fogalmak, tapasztalások. A problémafelvetések, feladatmegoldások dominánssá válnak. A
tervezett matematikai fejlesztés és a spontán szerzett matematikai tapasztalatok egymástól
elválaszthatatlan, egymást kiegészítő folyamatok.
Az óvodapedagógus szervez lehetőséget arra - vagy kihasználja a spontán adódó szituációt hogy a gyermekek matematikai tapasztalatokat szerezzenek.
Bizonyos témák közvetlenül a játékidőben, integráltan dolgozhatók fel.
Ilyenek:
 Tárgyak, személyek összehasonlítása.
 Tárgyak válogatása szabadon vagy adott szempont szerint.
 Tárgyak összehasonlítása, összemérése, különbségek megfogalmazása.
 Sorba rendezés mennyiségi tulajdonságok szerint.
 Halmazok elemeinek megszámlálása.
 Halmazok keletkezése.
 Soralkotás, sorváltás, balról-jobbra, fentről-lefelé.
 Állítások megfogalmazása (igaz-hamis).
 Formák, irányok megfigyelése.
 Történetek alkotása képekről, mennyiségek figyelembevételével.
 Helyzetviszonylatokat kifejező névutók gyakorlása.
 Rész-egész viszonyának megfigyelése.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
 Ismerik személyi adataikat, megnevezik a családtagjaikat.
 Ismerik szüleik foglalkozását, lakáscímüket
 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési
eszközöket.
 Ismerik az orvos gyógyító szerepét.
 Ismerik az emberi test felépítését.
 Igényesek a tisztaságra.
 Felismerik és megnevezik a napszakokat.
 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik az egyes évszakok néhány
jellegzetességét. Tudják, hogy a növények fejlődése és az évszakok között
összefüggés van, észreveszik a növények életében bekövetkező változásokat.
 Önállóan gyakorolják a növénygondozás legegyszerűbb műveleteit (ültetés, locsolás),
ismernek növényekkel kapcsolatos munkákat (szántás, szüret, aratás).
 Sok állatot ismernek.
 Természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenységekben részt vesznek.
 Valós élethelyzetekben alkalmazzák egyéni fejlettségüknek megfelelően horvát nyelvi
ismereteiket.
 A tárgyak, jelenségek közötti néhány feltőnő összefüggést felismernek.
 Ismert tárgyakat, jelenségeket külső jegyeik, rendeltetésük szerint összehasonlítanak.
 Számlálnak tízes számkörben.
 Összehasonlítanak mennyiségeket, megadott szempontok szerint.
 Ismerik az irányokat, helyzeti viszonyokat, térben tájékozódnak.
Szükséges eszközök a tevékenység megvalósításához
 Minimat készlet
 Audiovizuális eszközök
 Gyurma
 Képeskönyvek

28












Gyöngyök
Építőkockák
Bábok
Dobókockák
Lego
Termések
Szalagok
Szemléltetőképek
Szűkebb, tágabb környezetünk tárgy- és élővilága
Egyéb eszközök

2.2.7 Az óvoda munka jellegű tevékenységei
Cél
A munkavégzés során a munkafolyamatok megismerése. Saját személyükért és a közösség
érdekében végzett munka jelentőségének felismerése.
Feladat:
 Munkamegosztásra nevelés.
 Munka során a meglévő tapasztalatok erősítése, újabbakkal való bővítése.
 A gyermekek fegyelmének, kötelességtudatának alakítása.
 Egymás munkájának megbecsülése.
 A munkában vállalt önkéntesség és a közösség érdekében végzett tevékenység
örömének érzékeltetése.
 Sokrétű lehetőség, idő, eszközök biztosítása a munkavégzéshez.
 Sokszínű tapasztalatszerzés különféle anyagokról, eszközökről, tárgyi és természeti
környezetről.
Munka jellegű tevékenységek tartalma







Önkiszolgálás.
Naposi munka.
Csoportért végzett munka.
Segítségnyújtás a felnőtteknek.
Alkalmi megbízatások.
Környezet, növény és állatgondozás.

Önkiszolgálás
A gyermekek saját személyükkel kapcsolatos mindennapi – szükségletük szerinti tevékenysége. Irányítható tevékenység, amely a természetes igényük kialakítását szolgálja.
Testápolás, étkezés, öltözködés, egészségügyi szokások kialakítása
Minél idősebb a korcsoport, annál kevesebb segítséget nyújtunk a gyermekeknek.
Törekedjenek az önállóságra.
Naposi munka
A gyermekek a közösségért, a csoportért végzett – általában - önként vállalt munkája. A
naposi munka feladattudatot, figyelem összpontosítást feltételez.
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A munka vonzóvá tétele
Dicséret, napostábla, napos-jelek, napos-kötény alkalmazásával.
Kezdeti időszakban az aktívabb gyermekekre támaszkodunk. Fokozatosan önállósodjanak, a
felügyeletet egyre csökkentjük, majd önállóan végzik a munkát.
Környezet és növénygondozás
Szükség szerint segítenek a növények öntözésében, gondozásában. Az élősarkot
folyamatosan, évszaknak megfelelően segítenek berendezni.
Segítik az udvari dolgozó munkáját, megfelelő irányítással. (levelek összegyűjtése,
homoklapátolás, szemétgyűjtés, szemétszedés)
Módszerek
Személyes példamutatás, buzdítás, dicséret, megfelelő értékelés.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 A saját személyükkel kapcsolatos munkák váljanak természetes igényükké
(tisztálkodás, öltözködés, környezetük rendje,).
 A közösségért szívesen vállaljanak egyénenként és csoportosan is munkát. Ügyeljenek
környezetük rendjére és másokkal is tartassák azt be.
 Becsüljék meg társaik és a felnőttek munkáját.
 A horvát nyelv gyakorlásának lehetőségei: használati tárgyak, eszközök,
munkafolyamatok megnevezése.
 A munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges mondatok, mondatmodellek gyakorlása.
Szükséges eszközök a tevékenység megvalósításához
Megfelelő gyermekméretű, biztonságos eszközöket biztosítunk, a munkatevékenység
jellegétől függően.
2.2.8 A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Cél
A nevelési folyamat szerves részeként, a nevelési célok érdekében sajátos módon szervezett
tevékenység, amely által az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket alakítjuk ki.
Feladat
 A gyermekek ismereteinek bővítése.
 Értelmi képességek, beszéd fejlesztése.
 Képszerű, szemléletes gondolkodás kialakítása
 Problémamegoldó képesség, feladattudat, tanulás utáni vágy kialakítása.
 A tanulás motívumainak kifejlesztése, megismerési képességek fejlesztése
 A tanulásnak, mint tudatos tevékenységnek a kialakítása (direkt tanulás).
 A tanulás megkedveltetése, a végzéshez szükséges személyiségjegyek kialakítása.
 Az iskolában, a horvát nyelv magasabb szintű tanulásához a nyelvi alapok biztosítása.
A tanulás tartalma
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely
nem szűkül le az ismeretszerzésre. Az óvodai mindennapok során adódó helyzetekben,
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természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által
kezdeményezett foglalkozásokon és időkeretekben valósul meg.
A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató
tapasztalás lehetőségének biztosítása.
A tanulás lehetséges formái az óvodában
 Az utánzásos, minta-, és modellkövetéses, magatartás-, és viselkedés-tanulás
(szokások alakítása).
 A spontán, játékos tapasztalatszerzés.
 A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés.
 Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés.
 A gyakorlati probléma-, és feladatmegoldás.
 Az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás.
Az óvodában a gyerekek spontán módon tanulnak. Az óvodáskor kezdetén még nem adottak
egyértelműen a tanuláshoz szükséges szubjektív feltételek. Az ismeretek bővítésében igen
jelentős szerepe van a gyermek spontán érdeklődésének, a külvilággal való közvetlen
kapcsolatnak. A kis-, és középső csoportos gyerekeknél a tudatos logikai gondolkodás
képessége még nem alakult ki teljes mértékben, náluk a következtetést az emlékek, képi
tapasztalatok helyettesítik. Ebben az életkorban a gyermekek önkéntelen figyelmére, a
cselekvésben való gondolkodásukra, az alkotó képzeletükre, a megismerés utáni vágyukra, az
érzelmi beállítottságukra és az óvodán kívül szerzett tapasztalataikra építünk. Az óvodáskor
kezdetén a gondolkodás cselekvésbe ágyazott (gyakorlati problémamegoldás), a megismerés
a képszerű, szemléletes gondolkodás szintjén történik.
Később kezdetét veszi a tudatos logikus gondolkodás. A gyermekekben, nagy mennyiségben
felhalmozódnak a spontán benyomások, képzeletek, melyeket a játék illetve más manipuláció
alkalmával és a beszéd útján nyernek. Mivel kezdetben csak az önkéntelen figyelemre
építhetünk, az érdeklődés felkeltése és állandó ébrentartása, a gyerekek tevékenységi
vágyának kielégítése elengedhetetlen.
A spontán ismeretszerzés és a szervezett oktatás szoros kölcsönhatásban van egymással.
Programunk megvalósításában a tanulás kötött és kötetlen szervezeti formája egyaránt jelen
van. Mindkét szervezeti formában a céltudatosságot és tervszerűséget kívánjuk érvényesíteni,
mindig szem előtt tartva a játékosság elvét.
A kötetlen foglalkozás is tervszerűen folyik, a kötetlenség a gyermek önkéntes részvételében,
az időpont megválasztásában és helykiválasztásában, és a gyermekek elhelyezkedésében jut
kifejezésre.
A kötött foglalkozás már a gyermekektől is más magatartást igényel, időtartama és belső
felépítése is más. A foglalkozás felépítését egyrészt a tárgy sajátossága, a csoport életkora,
fejlettségi szintje, másrészt az oktatási feladat határozza meg.
A gyermekek különböző tevékenységeiben valamennyi munkaforma, - egyéni, páros,
mikrocsoportos és frontális foglalkoztatási forma megtalálható. Ezek alkalmazását a
tevékenységek típusa, a didaktikai feladatok és a témák határozzák meg. Csoportjainkban
egyre elterjedtebbek a mikrocsoportos foglalkozások, mivel a nyelv gyakorlása, a tanultak
ellenőrzése, a hibák javítása könnyebb és a gyermekek számára is egyértelmű, a
felzárkóztatás is eredményesebb.
Az ismeretszerzést, a gondolkodásfejlesztést, a gyermekek értelmi képességének
továbbfejlesztését főként játékos helyzetekbe épülve, cselekvést, manipulációt, konstruálást, a
képzelet játékát igénylő feladatok, gyakorlati megoldások keretében fejlesztjük. Megfelelő,
változatos, motiváló eljárásokkal kívánjuk megteremteni a gondolkodásra késztető
feladathelyzeteket. A figyelem fejlődésével, tartósabbá válásával fokozatosan gyakoribbá,
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bonyolultabbá tesszük a spontán és a szándékos figyelemre is építő, gondolkodtató
problémahelyzeteket. Ezek már hosszabb ideig tartó szellemi erőfeszítést, intellektuális
feszültséget váltanak ki a gyermekekből. A motiváló eljárások mindhárom korcsoportban
fontosak.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 A tanulás hatására pontosabbá válik a gyermekek érzékelése, észlelése,
megfigyelőképessége, tartósabb lesz figyelmük, emlékezetük, gazdagodik fantáziájuk,
fejlődik beszédük és gondolkodásuk.
 Képessé vállnak a problémák felismerésére és megoldására.
 Képesek az ok-okozati összefüggések felismerésére.
 Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés.
 Szándékos figyelmüket képesek hosszabb ideig fenntartani.
 Feladataik végrehajtásában kitartók, elmélyültek.
 Tevékenységeik eredményét reálisan értékelik.
 Elemi ismereteik önmagukról, szűkebb környezetükről életkoruknak megfelelő.
A tanulás során használt módszerek
 Beszélgetés,
 Rávezető kérdések,
 Bemutatás,
 Magyarázat,
 Gyakorlás.
2.2.9 Sajátos feladataink

2.2.9.1 Néphagyományok, népszokások ápolása az óvodai nevelés keretein belül:
Az ünnepek részét képezik az emberek s így a gyermekek mindennapjainak. Az ünnepek,
népszokások a hagyományokhoz tartoznak. Az embereknek szükségük van arra, hogy
kifejezhessék érzéseiket, gondolataikat, eközben kialakul bennük a biztonság, szeretet és
hovatartozás (identitás) érzése.
Mint már a programunk célkitűzésénél is megfogalmaztuk:
- szeretnénk a gyermekekkel elérni a horvát nyelv megszerettetését,
- énekekkel, körjátékokkal, mesével, verssel, néptánccal, a horvát népszokások
felelevenítésével, elsajátításával erősítjük a gyermekekben a hovatartozást,
identitástudatot,
- az óvoda környezete tükrözze a horvát nép hagyományait, tárgyi emlékeit.
- Mivel - sajnos - a népszokások nagy része már kihalt, fontos, hogy állandóan
tájékozódjunk, ismereteket gyűjtsünk. Ismereteinket bővíthetjük könyvekből, tv, rádió,
videó segítségével, valamint idős emberek elbeszéléseiből. Ha valahol még él egy
bizonyos népszokás (pl. Mohács – busójárás) arról tudomást szerzünk, elvisszük a
gyermekeket, vagy felhívjuk rá a szülők figyelmét.
- Ha egy népszokást el szeretnénk játszani a gyermekekkel, azt elő kell készíteni:
- részletesen elmeséljük a gyermekeknek (külső értékek), ezt megteheti pl. egy nagymama
is, aki népviseletbe öltözve erősíti a hitelességet.
- El lehet vinni a gyermekeket oda, ahol még fellelhetők a múlt nyomai,
- Néprajzi Múzeum,
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-

Régi parasztház, kukoricagóré megtekintése,
Élő népszokás megtekintése,
Ez után lehet a gyermekekkel eljátszani, feleleveníteni, így a külső értékek belső értékké
válnak (interiorizálódnak).

A népi kultúrát tulajdonképpen kettő részre oszthatjuk
1. tárgyi, környezeti kultúra (népviselet, berendezési tárgyak),
2. a népszokások:
- naptári ünnepekhez tartozó szokások,
- tárgyi környezet „előállítása” (szövés, rajzolás) ,
- néptánc.
Az óvodában ünnepelhetjük a következő hagyományokat:

ELŐKÉSZÍTÉS
(- tárgyi
i
környezet
d - elbeszélés
e - népszokások
n megtekintése
t
i
t
á
s
t
u
d
a
t

CÉL
(A horvát
identitástudat
erősítése)
Népszokások
Néphagyomán
yok

Néphagyomány
ok eljátszása

Őszi népszokások:
1. szőlőszüret (szüreti bál, énekek, versek),
2. kukoricatörés (babák, kukoricából játékok).
Téli népszokások:
1. Mikulás (dec.6.) – Sveti Nikola,
2. Luca-nap (dec.13.) – Lucija,
3. Ádám, Éva (dec.24. – Badnjak,
4. Karácsony (dec.25-26.) – Božić,
5. Farsang – Poklade,
6. Bálint-nap – Valentinovo.
Tavaszi népszokások:
1. Húsvét, virágvasárnap – Uskrs, Cvjetna nedjelja,
2. Pünkösd – Duhovi,
3. Májusfa – Svibanjsko drvce,
4. Dodole (esőváró népszokás a horvátoknál).
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Óvodánk rendelkezik gyermek népviseleti ruhákkal is, melyeket szerepléskor illetve a
horvátországi vendégek fogadásakor viselik a gyermekek. A népviselet folyamatos bővítését
is tervezzük. Az ehhez tartozó énekeket, verseket, népi csúfolókat szeretnénk megtanítani a
gyermekeknek. Az eszközöket együtt készítjük el, valamint egyes ábrázoló és kézimunka
foglalkozásokat is ebből merítjük.
Mivel nemzetiségi óvoda vagyunk, sajátos feladataink vannak.
Kiemelt feladatunknak tartjuk a horvát anyanyelv fejlesztését, a nemzetiségi kultúra ápolását.
A nemzetiségi szülők gyermekei nem válnak automatikusan nemzetiségi személlyé. Felnőtt
korban döntik el, hogy hová tartozónak vallják magukat. Ahhoz, hogy majd a nemzetiségi
szülők gyermekei felnőttként horvátnak érezzék magukat, érzelmileg kötődniük kell a népi
szokásokhoz, a gyermekdalokhoz, gyermekversekhez, a népi játékokhoz.
Másodsorban a nyelvhez való érzelmi kötődés fontos, hogy a mindennapi beszédben jelen
legyen.

2.2.9.2 A különleges bánásmódot igénylő gyerekek óvodai nevelése
Célja,
hogy a nevelési programban foglaltak és a különleges bánásmód igénye összhangba
kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy
 Az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez.
 Fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg.
 A különleges bánásmódot igénylő gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl.
 A habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az óvoda
nevelési programjának tartalmi elemeivé.
 A
tehetséges
gyermekek
kapjanak
megfelelő
támogatást
tehetségük
kibontakoztatásához, kerüljenek megfelelő mennyiségű inger és információ birtokába,
hogy egyéni képességeik a leghatékonyabb módon fejlődhessenek.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek és tanulók nevelésének-oktatásának irányelvei
egyaránt vonatkoznak a gyógypedagógiai intézményrendszerhez tartozó óvodákban, óvodai
csoportokban, és a sajátos nevelési igényű gyermekek többiekkel együtt – integráltan –
megvalósuló óvodai nevelésére.
A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és
eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek
határozzák meg. A többségi óvodában történő együttnevelés – az illetékes szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni
döntést, esetenként egyéni fejlesztést igényel.

2.2.9.2.1 Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek nevelése
A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését
elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált
nevelése. Intézményünk ezzel többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési
igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget.
Óvodánk
a) a speciális tevékenységek megvalósításakor figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű
gyermek fejlesztésének igényeit,
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b) külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak
leküzdéséhez,
c) befogadó óvodánk vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai integrációt
segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken.
Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának
típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben tapasztalatokkal
rendelkező saját alkalmazású gyógypedagógus segíti a beszédfogyatékos gyermekek
ellátásához utazó logopédust alkalmazunk. Közreműködésük kiterjed a gyermeket fejlesztő
óvodapedagógusok felkészítésére, az óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére és
folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda
együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez.
Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítjuk mindazokat a speciális eszközöket,
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői
bizottság javaslatot tesz.
Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a foglalkozásokhoz,
önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak
szolgálják:
a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és
a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk
megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény
típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai,
pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az
együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus
- szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat
alkalmaz,
- a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek
fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait megváltoztatja, az adott
szükséglethez igazodó módszereket megválasztja,
- egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres,
- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,
- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait,
javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.
c) A gyermek fogyatékosságának, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarának típusához
igazodó szakképesítéssel rendelkező szakirányú végzettségű gyógypedagógus az
együttműködés során:
- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását,
- javaslatot
tesz
gyógypedagógia-specifikus
módszerek,
módszerkombinációk
alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek
igényeihez igazodó környezet kialakítására,
- segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, tájékoztat a
beszerzés lehetőségéről,
- együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó
óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,
- segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában,
- kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával,
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- részt vesz a befogadó közösség felkészítésében,
- részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában.
Az integrált nevelésben részt vállaló óvodánk – a köznevelés-fejlesztési tervekben
meghatározott feladatellátás szerint – igénybe veheti az egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati intézmények szolgáltatásait, az utazó
gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét.

2.2.9.2.2 Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok óvodáskorban
Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi
képességrendszer szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv
elsajátítás folyamata akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. A beszédfogyatékos
gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája (expresszív diszfázia, receptív
diszfázia, kevert típusú diszfázia, a folyamatos beszéd zavarai, logofóbia, centrális eredetű
szerzett beszédzavarok, orrhangzós beszéd), illetve a beszédproblémákhoz társuló
megismerési nehézségek és viselkedés zavarok miatt eltérően fejlődik.
Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata alapján
annak minősít.
A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés. A
nyelvfejlődési és beszédzavarok az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében a beszédértés és
észlelés nehézségében, kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai
fejletlenség), a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége,
összefüggő beszéd kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a
beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző
kognitív képességzavarban (fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális
emlékezet zavarai), a verbális tanulás lassú fejlődésében nyilvánulhatnak meg.
A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképességzavarok
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek
nehezítik a gyermek beilleszkedését.
A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő,
speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósul meg a gyermek komplex
állapotfelmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka
során az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, cselekvésbe ágyazott
játékos módszerekkel tesszük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok kialakulását és a
személyiség fejlődését is.
Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladatunk az aktív
nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési
funkciók, valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése,
speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában.
A speciális nevelés keretében biztosított fejlesztés segíti az iskolába lépéshez szükséges
fejlettségi szint elérését. A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, a
gyermek fejlesztése a szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján
valósul meg.
Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul
elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az
eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával
valósul meg.
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2.2.9.2.3 Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem
fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való
együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és
minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés
keretében gondoskodunk a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről.
Külön óvodai csoport létesítése a sajátos nevelési igényű gyermekek száma miatt
speciális feltételekkel nem tervezett, hisz kizárólag az 5. életévét betöltött – óvodai
nevelésre kötelezett – és a komplex – gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és orvosi –
vizsgálat diagnózisa alapján egyértelműen az enyhén értelmi fogyatékos övezetbe sorolt
gyermekek számára abban az esetben lehet szakmailag indokolt, ha az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget a gyermek vélhetően csak a speciális nevelés keretében biztosított,
intenzív gyógypedagógiai fejlesztés mellett éri el.

2.2.9.2.4 Tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel, beilleszkedési
zavarral küzdő gyermekek
Ezen gyermekek teljes integrációban nevelkednek, számukra heti rendszerességgel egyéni és
mikrocsoportos fejlesztéseket szervezünk elsősorban saját gyógypedagógus és fejlesztő
pedagógus közreműködésével vagy utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevételével.
Az integrált nevelés során az eltérő családi háttérrel rendelkező különböző képességű és
fejlettségű gyermekeket együtt neveljük, fejlesztjük. Lehetőséget teremtünk minden gyermek
számára, hogy képességeit kibontakoztassa.
Az otthonról hozott kultúráját minden gyermek értékként kamatoztatja. Mivel egyedi
nevelési programmal dolgozunk a horvát nyelvű nevelés kiemelt szerepet kap
munkánkban.
Az óvoda a családdal egymást kiegészítve a gyermekek nevelését, fejlesztését tűzi ki célul.
Célunk az együttműködő, elfogadó környezet kialakítása, ahol nincs előítélet. Egyéni
különbségekre figyelő pedagógiai módszerek alkalmazása, a bátorító nevelés tudatos
alkalmazása.
Az óvodában Divják Katalin fejlesztő pedagógust és az iskolai gyógypedagógus
kollégát jelöltük ki a speciális feladatok elvégzésére.

2.2.9.2.5 Az óvodapedagógus feladatai
 Felismerni az általunk nevelt gyermek teljesítmény-, viselkedés- és kapcsolat
zavarainak kiváltó okait.
 Jelezni a problémákat az óvoda gyermekvédelmi felelősének.
 Együttműködni a családokkal, melynek keretében kapcsolattartásunk rendszeres.
 Differenciált bánásmódot alkalmazni az adott gyermekek nevelésében.
 Nyomon követni a fejlődést, szükség esetén szakemberek segítségét igénybe venni.
 Köteles bizalmasan kezelni a tudomására jutott információkat.

2.2.9.2.6 Az integráltan nevelt tehetséges gyermek nevelése
Az óvodában folyó munka egyik lényeges eleme a tehetséggondozás, a képességek
kibontakoztatása. Ezt a tevékenységet tervszerűen, a sokoldalúság elvének szem előtt
tartásával végezzük. A tehetséggondozás színterei ugyanúgy megtalálhatók a szabad játék,
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mint a tanulási időben igénybe vehető szolgáltatások között, mint célorientált differenciált
tevékenység és munkamódszer.
Az intézmény profiljából adódóan nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvi képességek és tehetség
fejlesztésére valamint a művészeti jellegű képességek kibontakoztatását ösztönözzük a
nemzetiségünket jellemző kulturális hagyományok bemutatása, bemutathatósága terén (zene,
tánc). Nagy hangsúlyt kell fektetni a tehetség és kimagasló képességek kibontakoztatására.
Ennek megfelelően szervezzük meg intézményi munkánkat, így állítjuk össze programjainkat.
Nemzetiségi kétnyelvű jellegéből adódóan óvodánk fő profilja a nyelvoktatás. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy óvodásainknak alkalmuk legyen a tanult nemzetiségi horvát nyelvet
anyanyelvi
környezetben
gyakorolni,
Horvátország
kultúrájával
közelebbről
megismerkedni. Évek óta szervezünk tapasztalással egybekötött sikeres csere-utakat,
melyekről elmondható, hogy így gyermekeink előtt ablakot nyitottunk egy másik (saját)
kultúrára, amelynek megismerése elősegíti identitástudatuk, gondolkodásuk fejlődését.

2.2.9.3 Gyermekvédelmi feladataink
Az óvodába lépés pillanatától kezdve az óvoda a családdal együtt felelős azért, hogy a
gyermekek jól érezzék magukat, képességeik fejlődjenek, és személyiségük alakulása
megfeleljen társadalmunk követelményeinek.
Az óvoda csak a családdal együtt érheti el kitűzött céljait. A gyermekek megfelelő irányú
fejlesztését, eredményes nevelését az óvónők csak a szülőkkel való együttneveléssel
valósíthatják meg. A nevelésben közös a felelősségük is. Az együttnevelés feltétele az óvónők
és a szülők folyamatos kapcsolata, egyenrangú viszonya.
A szülők az együttnevelés gyakorlatában – kevés kivételtől eltekintve – nem nevelésre váró
alanyok, hanem nevelőtársak. Erre az elvre támaszkodva tervezzük meg minden évben
gyermekvédelmi programunkat, mely az óvoda pedagógiai működési tervében szerepel.
Óvodánkban egy óvónő látja el a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, természetesen a
vezető óvónővel és helyettessel együttműködve. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
munkája elvégzéséhez tanfolyamot végzett el.
Az óvoda gyermekvédelmi programjának célja
- a 3-6-7 éves gyermekek harmonikus fejlődésének nyomon kísérése
- az esetleges hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, segítése,
- a szülők hivatalos intézményekkel való együttműködésében szükséges mértékű
segítségnyújtás,
- az iskolaérett gyermekek figyelemmel kísérése.
A program tartalma a cél megjelöléséből is következik:
- hátrányos illetve veszélyeztetett gyermekek felkutatása, segítése,
- logopédussal, pszichológussal, családsegítő intézményekkel, szociális gondozási
központokkal, nevelési tanácsadóval való kapcsolattartás,
- iskolába menő gyermekek iskolaérettségének felmérése,
- az óvoda épületében és udvarában lévő balesetforrások felmérése, intézkedés annak
elhárítására,
- családlátogatások elvégzése a problémás gyermekeknél,
- a családlátogatások elvégzésekor fontos az anamnézis felépítése.
A családlátogatásokkor információt kell szereznünk:
1. a gyermek családi környezetéről
2. a szülők iskolai végzettségéről, munkahelyéről, vagyoni helyzetéről
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3.
4.
-

-

a gyermek szerepéről a családban
állandó feladatai
játéklehetőségei
szülők viszonya barátaihoz
a gyermek fejlődésének adatairól, egyéniségéről
a gyermek járt-e bölcsődébe
értelmi fejlettsége, beszédkészsége, aktivitása
érzelmi fejlettsége, anyjához való viszonya, a család többi tagjával való kapcsolata, a
nagyszülők szerepe a gyermek nevelésében. A szülők együtt, vagy külön élnek-e, melyik
szülő neveli a közös gyermeket, a másik szülő hogyan járul hozzá a neveléshez.
a gyermek testi fejlődése, születési adatok, esetleges rendellenességek, betegségek,
kórházi kezelés, allergiák.

Fontos feladat a környezeti ártalmak feltárása
1. a gyermek családi környezetére vonatkozó ártalmak feltárása
2. egészségügyi ártalmak feltárása a lakáskörülmények vizsgálata
- lakástulajdon,
- főbérlet,
- albérlet,
- szobák száma, beosztása, tisztasága,
- a gyermekek kényelme, alvási lehetőség,
- a gyermek ruházása, élelmezése.
Az óvodai felvételeknél már megkezdődik a gyermekvédelmi munka és az iskolába bocsátás
pillanatában fejeződik be.
A szociálisan rászorult gyermeket jogszabály alapján támogatjuk az ebéd költségtérítés
mérséklésével.
A gyermekek rendszeres óvodába járását figyelemmel kísérjük.
8 nap igazolatlan hiányzás után a szükséges intézkedést megtesszük.
Balesetbiztosítást szoktunk kötni minden nevelési évben.
Séták alkalmával indulás előtt és séta közben felhívjuk a gyermekek figyelmét a baleseti
forrásokra, s ennek tényét a csoportnaplóban is rögzítjük.
2.2.10 Kapcsolattartás

2.2.10.1 Óvoda – család
Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A család és az
óvoda között szimmetrikus kapcsolat van. A szülők és az óvónők együttműködése
elengedhetetlen a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében.
Kapcsolattartás formái
- családlátogatás,
- anyás beszoktatás,
- napi kapcsolattartás,
- szülői értekezletek,
- nyílt napok,
- szülőkkel együtt szervezett rendezvények, ünnepek, kiállítások, hangversenyek,
kirándulások, játszóházak.
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Közművelődési intézmények
- Horvát Színház,
- Horvát Klub,
- Bábszínház,
- Múzeumok.

2.2.10.2 Óvoda és az iskola
Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola
nevelőmunkájának összehangolását. Óvodapedagógus-tanító többnapi kölcsönös részvétele a
másik nevelő- illetve oktató munkájában.
Májusban minden iskolába menő gyermek számára felkínáljuk a lehetőséget, hogy óvónő
jelenlétével megismerje a horvát iskolát. A gyermekek ilyenkor ismerkednek az iskola
épületével, jelenlegi 1. osztályos tanulókkal és a leendő első osztályos tanító nénivel.
A kapcsolattartás formái:
- óvodai illetve iskolai látogatások,
- tájékoztatások a gyermek fejlődési üteméről,
- egymás rendezvényein, ünnepein való részvétel, közreműködés,
- közös továbbképzések (Horvátország).
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2.3 ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
Az Intézmény az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működik.
Ennek alapján és a hatályos jogszabályok tükrében a Nevelési és Pedagógiai
Program szempontjából lényeges szabályok a következők:
Az Intézmény alaptevékenységét az 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
alapján végzi. Ennek értelmében a gyermekek és tanulók rendszeres neveléseoktatása, érettségi vizsgára történő felkészítése az intézmény feladata. A tanuló
magasabb évfolyamra lépésre valamint érettségi vizsgára történő felkészítése a kötelező
tanórai foglalkozások keretében történik, amely tevékenységet a nem kötelező
foglalkozások keretében is segítjük.
Fő feladata mellett az intézménynek gondoskodnia kell a különleges bánásmódot
igénylő tanulók integrált neveléséről-oktatásáról, a tehetséggondozásról, a tanulók
felzárkóztatásáról, valamint a gyermekek felügyeletéről.
Az óvoda, iskola és kollégium horvát nemzetiségi kétnyelvű óvoda, kétnyelvű
általános iskola, gimnázium és horvát nevelési nyelvű kollégium. A nemzetiségi
nevelés szerves részét képezi a magyarországi nevelési-oktatási rendszernek, ilyen
formában nevelési és oktatási céljaink is összhangban vannak a jogi
szabályozással, amit nemzetiségi tartalmakkal egészítünk ki. Ennek keretében
nevelő és oktató munkánk lényeges eleme a sokoldalú és harmonikus
személyiségfejlesztés, az életkori sajátosságok figyelembe vétele, a horvát nyelv és
kultúra megismertetése, elsajátíttatása, a hagyományok átörökítése és fejlesztése.
2.3.1 Pedagógiai alapelveink
Nevelő-oktató munkánkat a törvényi szabályozásnak megfelelően szervezzük meg, a
köznevelési törvény, a miniszteri rendeletek és a nemzetiségi nevelés-oktatás
irányelveinek megfelelően.
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a tanulói tevékenységekre és képességfejlesztésre,
mely a korszerű pszichológiai és pedagógiai alapelveknek megfelelően kerül megszervezésre.
Pedagógusaink a kötelező továbbképzéseken is túl, részt vesznek olyan felkészítéseken,
melyek segítségükre vannak a módszerek megfelelő kiválasztásában és motivációs
struktúrájuk kialakításában.
A tanulókat iskolánk önálló ismeretszerzésre és önművelésre készíti fel. Az egységes és
általános esélybiztosítás alapelvéből kiindulva a tehetségek gondozása, illetve a hátrányok
leküzdése egyértelmű feladata intézményünknek.
Intézményünk pedagógiai felfogásának középpontja a gyermek. Vele és érte, a harmonikus
lelki, testi és értelmi fejlődésük érdekében a pedagógusok és a szülők megosztják feladataikat,
és együttműködnek azok megvalósításában.
 Képzési szerkezetünket folyamatosan közelítjük a nemzetiségi köznevelés új
elvárásaihoz.
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 A tágabb nemzeti és nemzetiségi és szűkebb helyi közösségi szellemi, történelmi,
kulturális és természeti értékeink megismerése, védelme munkánk alapja. A
közösségért való feladatvállalás kiemelt elvünk.
 A tehetségek felismerése, azonosítása, gondozása és fejlesztése az intézmény
törekvéseiből és szándékaiból adódik.
 Törekszünk az egyéni bánásmódra, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó
lehető legeredményesebb fejlesztésre.
 Az önálló ismeretszerzés igényének/képességének kialakítása, amely az egész élet
folyamán a folyamatos önképzés alapja lesz.
 A kommunikációs kultúra – történjék az a többségi vagy a nemzetiség nyelvén,
valamint az egymás iránti tolerancia képességének, a demokratikus magatartásformák
alakítása, fejlesztése vezéreli nevelő-oktató munkánk egészét.
 Az egészséges életmód, a testi és lelki egészséget szolgáló magatartásformák
kialakítása, a fenntartható fejlődés nevelési eszközeinkkel való elősegítése valamennyi
tevékenységünk alapja.
 A pedagógus szakma közszolgálat, szakmánkat nem csak tudnunk, de
folyamatosan fejlesztenünk is kell.
2.3.2 Pedagógia céljaink
 Közös munkánk legáltalánosabb célja az intézmény eredményes, hatékony
működtetése, amelyben mérhető módon van jelen a méltányosság.
 Eredményességnek az oktatási nevelési eredményeket, az egyéni képességekhez
mérten minél nagyobb teljesítmény elérését értjük.
 Hatékonyságunk érdekében törekedni kell a tagóvoda és az általános iskola, valamint
az általános iskola és a gimnázium közötti átjárhatóság biztosítására, a minél több
köznevelési lehetőség igénybevételének lehetőségére minél több gyermek számára.
 A méltányosság érdekében segítenünk kell a lemaradt, tanulásban, előmenetelben
bármilyen módon akadályozott tanulóink fejlesztését, a lehető legteljesebb
beilleszkedésük megteremtését.
 Célunk a gyermekek testi és lelki épségének megóvása, egy érzelmi biztonságot
nyújtó derűs, szeretetteljes intézményi légkör, támogató környezet biztosítása, amely
ki tudja fejezni, hogy használóinak barátja.
 Erősíteni kívánjuk azokat a tevékenységeket, amelyek a demokrácia tanulását,
megélését eszik lehetővé. Fontos ezért a megállapodásokban kialakult együttélési
szabályok megtartása a jogok és kötelességek összhangjának biztosításával.
 A nemzeti és nemzetiségi hagyományaink, nemzeti és nemzetiségi sikereink
bemutatásával célunk az alkotó, felelős, értékeink iránt nyitott, megtartásukért tenni
akaró nemzedék formálása.
 A horvát identitást szem előtt tartva különös figyelmet fordítunk nemzetiségünk
kultúrájának napi szintű ápolására, a hangszeres népzenezene és néptánc
szakszerű oktatásán keresztül. Ezek az alkalmak bemutatkozási lehetőségeket
biztosítanak, motivációként szolgálnak nemzetiségünk tagjai felé, előre mozdítják
iskolánk megítélését.
 Teret kell biztosítani a sajátos egyéni útkereséseknek, amennyiben nem sértik közös
törekvéseinket, erkölcsi értékeinket.
 Módszereinkkel, többcélúságunkból következő eszközrendszerünkkel lehetővé kell
tenni és segítenünk kell, hogy a kultúra, a művészet iránt fogékony, azt befogadni
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kész művelt polgárok formálódjanak nálunk, öntevékeny művelődési szokások
kialakításával hozzájáruljunk életminőségük javulásához, életesélyeik növekedéséhez.
Célunk, hogy alakuljon ki az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás iránti
igény, és járuljon hozzá a személyiség, az önfegyelem, a cselekvésbiztonság
fejlesztéséhez is.
Fel kell készíteni a tanulóinkat arra, hogy a jövőben dinamikusan változó
életszituációkban fognak élni, sokféle és változó tartalmú problémahelyzetben kell
helyt állniuk.
A lehetőségeinkből és eddigi eredményeinkből következő tartalmi többletet
kihasználva szakmai programokkal, pedagógiai szolgáltatásokkal, kiadványokkal
járulunk hozzá a magyarországi horvát pedagógusok, szakemberek
továbbképzéséhez.
Az intézmény célul tűzte ki, hogy a magyarországi horvát nemzetiség felnövekvő
generációjának megteremtse az anyanyelven való magas szintű tanulás és
művelődés lehetőségét, melynek során sokoldalú ismereteket szereznek a
mindenkori magasabb iskolai szintek eléréséhez, felkészítést kapnak a tanulmányok
folytatásához, majd az érettségi vizsga letételére és a felsőfokú tanulmányok
megkezdéséhez.
Célunk továbbá személyiségközpontú nevelőmunkával testben és lélekben
egészséges, a környezetével kapcsolatban érzékeny ifjúság nevelése, akik majdan
szülővé válva ugyancsak hasonló értékeket kívánnak gyermekeiknek átadni.
Nemzetiségi horvát intézményként kiemelt feladatunknak tekintjük a horvát
identitástudat megőrzését és fejlesztését, a történelmi és kulturális hagyományok
átadását, az asszimiláció megállítását az intézményben lehetséges eszközökkel.
Egésznapos szakszerű foglalkozások és ügyeletek, valamint a kollégium
lehetőségeivel az időkeret teljes terjedelmében a horvát nyelven való
kommunikáció preferálásával kívánjuk kijelölt céljainkat támogatni, a nyelvtudást
fejleszteni.
Az intézmény dolgozói lényegesnek tartják az óvoda, iskola és kollégium
harmonikus és nyugodt légkörének kialakítását illetve megtartását, a szélesebb
intézmény-használói körrel való egészségesen együttműködő kapcsolat fenntartását a
neveltek fejlesztésének és fejlődésének érdekében.

Intézményünk a magyarországi iskolarendszer szerves részeként működik, a nemzetiségi és
kétnyelvű intézmények számára kiadott irányelvek szerint.
A magyarországi horvátok felnövekvő nemzedékének biztosítani az általános műveltséget,
az alap és középfokú oktatást, nevelést. Megteremteni a horvát anyanyelven való magas
szintű ismeretszerzés lehetőségét, biztosítva a tanulók érdeklődésének és képességeinek
megfelelő továbbtanulást, pályaválasztást.
A tanulók kapjanak felkészítést a magasabb évfolyamra lépéshez, az érettségi vizsgára, fejlett
kommunikációval legyenek képesek eligazodni a tárgyi és személyes világukban.
A személyiség teljes körű kibontakozásának segítése (nemcsak szellemi és fizikai, hanem
magatartás, jellem, érzelmek összehangolt fejlesztése).
Mint horvát nemzetiségi intézmény, az asszimilációs folyamatok enyhítése, megváltoztatása
érdekében célunk a nemzetiségi identitástudat hangsúlyozott fejlesztése, a tanulóknak a
horvátság iránti felelős elkötelezettségének a kibontakoztatása. Nyitottság és tolerancia más
népek, fajok, kultúrák és szokások iránt. Célunk kiépíteni az egymás segítésére, az
együttérzésre való hajlamot és képességet.
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A közvetlen társadalmi környezetnek (település, szülők, gyermekek) igényei által
meghatározott funkciót magunkévá téve, célunk és feladatunk a nemzetiségi létet elősegítő
funkciók karbantartása, úgymint a horvát nemzetiségi nyelv, a kulturális hagyományok,
értékek, a folklór, az anyanemzet ismerete, a többségi nemzet kultúrája, törvényei, stb.
Intézményünk kiemelt hangsúlyt fektet az európai értékek közvetítésére, melyek a teljes
intézmény-használói kör tevékenységét kell, hogy jellemezzék, nemzetiségi és nemzeti
értékeinkkel folyamatosan gazdagodva.
2.3.3 A nevelő-oktató munka céljai nevelési-oktatási szakaszonként
A többcélú intézményünk pécsi óvodájának négy csoportja van. A nevelés az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramja és a nemzetiségek óvodai nevelésének irányelvei alapján
szerveződik. Célunk az óvodapedagógusok vezetésével végzett kezdeményezéseken keresztül
nevelni óvodásainkat, játékos formában ismereteket nyújtani, majd az iskolára felkészíteni
őket.
Óvodai programunk értelmezésénél ki kell hangsúlyozni, hogy horvát nemzetiségi nyelven
nevelő intézményről van szó. Ennek megfelelően a program szerinti tartalmakat horvát
nyelven valósítjuk meg, részben homogén illetve vegyes életszervezésű csoportokban.
Épületeink is erősítik azt a szándékot, mely szerint összetartozó közösséget kívánunk
kialakítani már az óvodától kezdődően, akik majdan szívesen ápolják nemzetiségi
hagyományainkat a nagyobb közösségen belül is.
Intézményünk általános iskolájának nyolc évfolyama van, amelyben általános műveltséget
megalapozó nevelés és oktatás folyik. Az általános iskolában a nevelő-oktató munka két
tanítási nyelven, horvát anyanyelven és magyarul folyik. A tanulók felkészülnek a
követelmények teljesítésére, továbbá az érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek
megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra.
Az általános iskola tanulója folytathatja tanulmányait másik általános iskola, gimnázium,
technikum vagy szakiskola megfelelő évfolyamán.
A többcélú intézményünk gimnáziumának négy évfolyama van. Gimnáziumunkban a
kilencedik évfolyamon 9/N. számozású nemzetiségi horvát nyelvi előkészítő osztály is
működik (a 9/N. osztály az 1994/95-ös tanévtől működik, saját tantervvel), az ide beiratkozó
tanulók a gimnáziumot öt év alatt végzik el. Gimnáziumunkban a nevelő és oktató munka két
tanítási nyelven, horvát anyanyelven és magyarul folyik.
A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. A tizenegyedik
évfolyamtól emelt szintű érettségire felkészítő tanítási órákat is tartunk. Gimnáziumunkban a
tanuló felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve
munkába állásra.
A gimnázium tanulója folytathatja tanulmányait másik gimnázium, technikum, szakiskola
megfelelő évfolyamán. Érettségi vizsga után a felsőoktatás programjaira jelentkezhet.
A többcélú intézményünk kollégiumának feladata megteremteni a feltételeket az iskolai
tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz
való joguk érvényesítéséhez, elsősorban a nemzetiségi horvát anyanyelven való
tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akiknek a tanuláshoz a szülők
megfelelő feltételeket nem tudnak biztosítani.
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Intézményünk a pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény,
mint ilyenben egyetlen és egységes nevelési programja van.
Kollégiumunk a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja szerint működik
Kollégiumunk nem önálló kollégium, hanem többcélú intézmény intézményegységeként
működő kollégium. A kollégium kulturált, kényelmes a tanulmányokat támogató lakhatást
biztosít az iskolától távol lakó tanulók számára.
Kollégiumunk elsősorban iskolánk tanulói számára biztosít férőhelyeket, szabad
kapacitás esetén, a nevelés nyelvének hangsúlyos használata miatt azoknak a
tanulóknak, akik megfelelő szinten beszélik a horvát nyelvet, amely alkalmassá teszi
őket arra, hogy a kollégiumi foglalkozásokon részt vegyenek.
A kollégium, ugyancsak a tanévi szabad kapacitások esetén, térítéses elhelyezést biztosít
a felsőoktatásban tanuló hallgatók részére, amennyiben rendelkeznek legalább
mindennapi kommunikációhoz szükséges horvát nyelvtudással. Az így bekapcsolódó
hallgatók – szakkollégisták – bekapcsolódnak az intézmény oktatási és kulturális
tevékenységébe is.
A kollégium együttműködik iskolánkkal, figyelembe véve pedagógiai célkitűzéseit.
Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást,
biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. A kollégium a megfelelő pedagógiai környezet
biztosításával elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során
kialakuló „mikro-társadalomban” a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés
és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását.
Ezzel a kollégium sajátos támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez.
A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók számára lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül - biztosítja a minőségi tudáshoz történő
hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás
elősegítésében.
Ezen túl a kollégium kollégiumi foglalkozásokat szervez tanulói részére, amelyek a
következők
 felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások,
 szakköri jellegű egyéni és csoportos foglalkozások,
 a kollégiumi csoport nevelési feladatait, az egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító
foglalkozások,
 szabadidő eltöltését szolgáló (szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar,
művészeti csoport, tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák
közötti verseny, bajnokság, diáknap) csoportos foglalkozások, klubrendezvények,
 a tanulókat egyénileg vagy csoportosan érintő foglalkozások (tanulásmódszertan,
káros szenvedélyek megelőzése, leküzdése, egészségügyi kérdések, stb.)
A kollégiumban a kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozásokat is tartunk, a
foglalkozásokon éppen részt nem vevő tanulók számára is biztosítjuk a pedagógiai
felügyeletet.
A tanulók a megszervezett foglalkozások egy részén kötelező jelleggel, egy részén
érdeklődésük szerint vesznek részt. Kötelezőek a kollégiumi csoport nevelési feladatait
szolgáló csoportfoglalkozások, a házirendnek megfelelő felzárkóztató foglalkozások és
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„pótszilenciumok” valamint a házirend, az egészséges életmód megtartását szolgáló,
felvilágosító, problémamegoldó foglalkozások, klubösszejövetelek.
Mivel intézményünk hosszú múltra tekint vissza, célunk és feladatunk a haladó
hagyományok ápolása, a pedagógiai munka színvonalának folyamatos emelése, a testület
pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése, az önképzés és szervezett továbbképzés
keretében való folyamatos fejlődés, egységes nevelési és oktatási eljárások,
követelményrendszerek kialakítása.
Feladatunk továbbá a szabadidő hasznos és helyes eltöltésének biztosítása, tanulmányi,
kulturális és sportversenyek és más, a diákok egymás és iskolák közötti egészséges
megmérettetését szolgáló rendezvények támogatása, szervezése.
2.3.4 A nevelő-oktató munka feladatai
Iskolánk cél és feladatrendszerét elsősorban a tanterv határozza meg, ezek a célok
egészülnek ki az alapító okiratban megfogalmazott célokkal, a nemzetiségi horvát iskolák
nevelését és oktatását szabályozó dokumentumokkal. Céljainkból és az elvárásokból fakadó
feladataink:
 Az intézményben a kommunikáció nyelve a horvát irodalmi nyelv, azzal, hogy a
horvát nyelv dialektusai, tájszólásai tanulóinknál teljes értékű nyelvként lehetnek jelen
az irodalmi nyelv teljesebb elsajátításának támogatása érdekében.
 Az iskolában a magyar nyelven oktatott tantárgyaknál a szakkifejezések, a
tananyaggal kapcsolatos terminológia anyanyelven, horvátul is megtanítandó.
 Az egységes pedagógiai ráhatás érdekében törekszünk arra, hogy a pedagógiai munkát
segítő, illetve technikai munkakörben dolgozó felnőttek a nyelvismeret esetén a
horvát nyelvet használják tanítványainkkal történő beszélgetéseik során.
 A megismerési folyamatban tanulóinknak egységes rendszerben kell szemléltetnünk
a természet, a társadalom, az egyén fejlődését, történelmi változásait, alakulását.
 Természeti környezetünk védelmére és megóvására kell nevelnünk tanítványainkat.
 A társadalmi kommunikáció terén művészeti és informatikai képzéssel, neveléssel
kiegészíteni a nemzetiségi nyelv magas szintű oktatását.
 Az egyének fejlesztése során értelmi, érzelmi és testi fejlődésüket egyaránt fontosnak
kell tekintenünk.
 A nemzetiségi tudatformálás széles eszköztárának speciális, hagyományőrző
elemekkel való kiegészítése, bővítése.
 Nemzetközi kapcsolataink fenntartása és mélyítése.
 Munkánk alapja a demokratikus iskolai légkör, mely a nevelés-oktatásban
résztvevők, pedagógusok és diákok aktív részvételét kívánja meg.
 Szorosabb kapcsolat kialakítása a budapesti Horvát Iskolacentrummal, a
Hercegszántói Horvát Óvoda, Általános Iskola és Kollégiummal, a Metodika Horvát
Pedagógiai és Módszertani Intézettel valamint a PTE Horvát Tanszékével.
 Horvát nyelvvizsga megszerzésének ösztönzése.
 Együttműködés kiszélesítése a népi kultúránkat ápoló együttesekkel.
 A pedagógusok jó példamutatása.
 Horvát nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatás biztosításának támogatása,
felkérés vagy bázisintézményi programok keretében.
Az Óvoda nevelési program szerint működik, mint horvát nemzetiségi nyelven nevelő
tagóvoda. A nemzetiségi óvoda, a magyarországi nem nemzetiségi óvodákhoz hasonlóan, a
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gyermekek sokoldalú személyiségfejlődésére törekszik. Ennek során figyelembe veszi az
életkori sajátosságokat és az egyéni fejlődési ütemet. Fontos hangsúlyt helyez a nemzeti és
nemzetiségi kultúra megismerésére, elsajátítására, a hagyományok átörökítésére és
fejlesztésére.
Általános feladatainkat a következő területeken végezzük:
Az egészséges életmód kialakítása:
 a gyermekek gondozásával, testi szükségleteinek kielégítésével,
 a gyermekek egészségének védelmével, edzésével,
 az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak kialakításával,
 a gyermek testi épségének védelmével és az egészséges és biztonságos környezet
megteremtésével.
 Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok terén:
 az óvoda feladata a gyermekek érzelmi biztonságának, az óvoda otthonosságának és
szeretetteljes légkörének biztosítása az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig.
 Feladat a családias légkör megteremtése,
 A társas kapcsolatok kialakítása és ápolása.

2.3.4.1 Az intézmény pedagógiai feladatellátása, tevékenysége a következő
A köznevelési intézmény típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény (óvoda,
általános iskola, gimnázium, kollégium)
Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
 óvodai nevelés,
 nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
 általános iskolai nevelés-oktatás,
 nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
 kollégiumi ellátás,
 nemzetiségi kollégiumi ellátás,
 gimnáziumi nevelés-oktatás,
 nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása,
 fejlesztő nevelés-oktatás,
 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
 igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
 pedagógiai-szakmai szolgáltatás.
Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely ellátja az intézménnyel
kapcsolatos pénzügyi, gazdasági feladatokat.
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Pécsi Tagóvodája 7633 Pécs, Acsády Ignác utca 8.





óvodai nevelés,
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás,
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
 pedagógia-szakmai szolgáltatás,
 gyermekétkeztetés,
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 könyvtári szolgáltatás, könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, feltárása,
megőrzése, védelme.
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
(általános iskola) 7624 Pécs, Szigeti út 97.









általános iskolai nevelés-oktatás,
nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás,
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
pedagógia-szakmai szolgáltatás,
gyermekétkeztetés,
munkahelyi étkeztetés,
könyvtári szolgáltatás, könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, feltárása,
megőrzése, védelme.

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
(gimnázium) 7624 Pécs, Szigeti út 97.









gimnáziumi nevelés-oktatás,
nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása,
fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás,
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
pedagógia-szakmai szolgáltatás,
gyermekétkeztetés,
munkahelyi étkeztetés,
könyvtári szolgáltatás, könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, feltárása,
megőrzése, védelme.

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
(kollégium) 7624 Pécs, Szigeti út 97.









kollégiumi ellátás,
nemzetiségi kollégiumi ellátás,
fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás,
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése-oktatása,
pedagógia-szakmai szolgáltatás,
gyermekétkeztetés,
munkahelyi étkeztetés,
könyvtári szolgáltatás, könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, feltárása,
megőrzése, védelme.

Mivel intézményünkben a művészetek tanulási területén emelt szintű oktatás folyik a
tanuló a kötelező tanórai foglalkozások keretében köteles részt venni művészeti próbákon és
előadásokon (zenekar, kórus, tánccsoport). A gimnáziumi tanulók – az élsportolók kivételével
– legalább egy művészeti csoport (szakkör) munkájában kötelesek részt venni!
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Az intézmény életében fontos szerepet játszanak a tanulmányi kirándulások és a
tanulmányi csereprogramok, melyeknek keretében tanulóink tanulmányi heteket töltenek
testvérintézményekben. Ezek a programok a tanórai kereteken kívül esnek, de óratervi órának
számítanak, projektoktatás illetve tömbösített órák keretében. Módszertani sokszínűséget
biztosítanak a nevelési és tanulmányi célok megvalósításához.
Pedagógiai programunkba illeszkedik Pécs Város kezelésében levő balatoni táborhelyen
történő gyermeküdültetés és Pécs-Eszék testvérvárosi kapcsolatán alapuló orahovicai
erdei- és úszóiskolai program, melynek étkezési és utazási költségeit pályázati úton
teremtjük elő vagy a résztvevő tanulók szülei finanszírozzák, a kísérőpedagógusok ügyeleti
díjazása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az intézmény részéről történik.
A tanulmányi csereprogramokon való részvétel finanszírozása részben költségvetési
forrásokból, részben közalapítványi támogatásból valósul meg. A 12. osztály érettségi előtti
horvátországi történelmi és kulturális emlékhelyeket meglátogató körutazásának
költségeihez Horvátország Oktatási Minisztériuma, a Határon Túli Horvátok Közalapítványa
és a települési horvát nemzetiségi önkormányzatok járulnak hozzá. A kísérőpedagógusok
ügyeleti díjazását az intézmény biztosítja.
Az osztályközösségek által szervezett tanulmányi kirándulásokat az igazgatónak minden
tanév szeptember 30-áig be kell jelenteni, valamint az osztályfőnöki munkatervben
szerepeltetni. Tanulmányi kirándulás tanévenként egyszer szervezhető, legfeljebb három
napos időtartamban. Indokolt esetben az igazgató ettől eltérő időtartamot is engedélyezhet,
aminek a többlet ideje ki kell, hogy elégítse a projektoktatás kritériumait. Tanulmányi
kirándulás időpontja elsősorban az írásbeli érettségik időpontja (kötelező tárgyak). A
tanulmányi kirándulás részvételi költségeit, beleértve a kísérők és sofőrök részvételi és
szállásköltségeit a tanulók szülei fizetik, a kísérők ügyeleti díját a program befogadása esetén
az intézmény biztosítja.
2.3.5 A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai
Az intézmény az óvodától a gimnáziumi érettségiig egymásra épülő nevelési-oktatási
szerkezettel működik.
Az intézmény a pedagógiai program helyi tantervében meghatározott tantárgyi struktúrával
működik. A tantervi rendelettel meghatározott tartalmak a tantárgyak helyi tanterveinél
kerülnek meghatározásra a tantárgynak megfelelően vagy más tantárgyakba integrálva.
A tanórai foglalkozások megszervezésénél a jogszabályokban, az intézmény szervezeti és
működési szabályzatában és házirendjében meghatározottak szerint járunk el.
Az intézményben a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli
rendszeres foglalkozások működnek:
a) napközi otthon és tanulószoba
b) kollégiumi foglalkozás és kollégiumi tanóra (szilencium)
c) egyéb tanórán kívüli foglalkozások:
-

szakkörök
énekkar
diáksportkör
felzárkóztató foglalkoztatások
tehetségfejlesztő foglalkoztatások
továbbtanulásra előkészítő foglalkozások
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Az iskola programja szerint idegen nyelv választására van lehetőség. A jelenlegi feltételek
szerint angol és német nyelv választható, illetve orosz nyelv választásának lehetőségét
biztosítjuk. Általános vezérlőelv, hogy idegen nyelvként nagy létszámú (15 tanuló felett)
osztályonként két csoportra való bontással választhatók a nyelvek, gimnáziumban lehetőség
van a szabadon tervezhető órakeretben második idegen nyelv választására is.
Az iskolai csoportbontások szervezése az idegen nyelveken kívül a nyelvtudás szintje szerint
történik, ennek megfelelően kerülnek a tanulók azonos csoportokba. (A horvát nyelven
történő kommunikációs készség szintjének megfelelően.)
Intézményünkben, szakértői vélemény alapján, felmentést idegen nyelv tanulása alól bármely
tanuló kaphat. Ennek elbírálása során a horvát nyelv nem számíthat idegen nyelvnek még
a nem horvát anyanyelvű tanuló esetében sem! A tanulónál, a nemzetiségi program
teljesítésében adódó nehézségek esetén az idegen nyelv tanulása alóli felmentés miatt, a
kudarcok és lemorzsolódás elkerülése érdekében az intézmény kezdeményezheti az
iskolaváltást.

2.3.5.1 A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok
a) A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési
szabályzat előírásai alapján.
b) A napközi otthon működésének rendjét a kollégiumi nevelők munkaközössége állapítja
meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a napközis tanulók
házirendjében rögzíti.

2.3.5.2 A kollégium működésére vonatkozó általános szabályok
a) A kollégiumba történő felvétel egy tanévre, a szülő kérésére történik a szervezeti és
működési szabályzat előírásai alapján.
b) A kollégiumi tanóráztatás működésének rendjét a kollégiumi nevelők munkaközössége
állapítja meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a kollégium
házirendjében rögzíti.

2.3.5.3 Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok
a) A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások
kivételével- önkéntes.
A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre
szól.
A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik
alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki,
részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon
kötelező.
b) A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti
óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola
munkatervében és tantárgyfelosztásában (annak mellékletében) rögzíteni kell.
c) A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a
lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
érdekében évente egy alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban
(hónapban – elsősorban az írásbeli érettségi idején) osztályaik számára tanulmányi
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kirándulást szerveznek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben
rögzíteni kell, annak engedélyezését az igazgatótól kell kérni a munkatervek elkészítésének
határidőjéig, szeptember 30-ig.
Az intézmény nevelői, illetve a tanulók szülei az igazgató előzetes engedélyével a tanulók
számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek.
Az intézmény rendelkezik utazásszervezési felelősségbiztosítással!
Az intézmény a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és
kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő
tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.
A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában intézményi könyvtár és
informatikai kabinet működik.

2.3.5.4 Kompetenciafejlesztés feladatai:
Intézményünkben a kompetenciafejlesztés tantárgyi területeit a Helyi Tanterv bevezető
részében határozzuk meg az adott tantárgyakra vonatkoztatva.

2.3.5.5 Az intézmény nevelési / képzési szerkezete
Képzési szerkezetünk meghatározásában az alábbiakat tekintettük irányadónak:
 Képzési hagyományaink, amelyekhez az eszközök, erőforrások biztosítottak
 Köznevelésünk és a magyarországi horvát nemzetiségi köznevelés kiemelt, preferált
területei, a fenntartói elvárások
 Az intézményhasználók elvárásai
Az alábbi táblázat a felmenő rendszerű, egymással kapcsolatban álló programokat
szemlélteti:
Miroslav Krleža
Horvát Iskola
Tagóvodája
SNI integráció
Tehetséggondozás
Nemzetiségi
horvát kétnyelvű
program

Miroslav Krleža
Horvát Iskola
Általános
Iskolája
SNI integráció
Tehetséggondozás,
szakköri
felkészítés
Nemzetiségi
horvát kétnyelvű
program
Horvát
nemzetiségi
művészeti tárgyak
(zene, tánc)
Táncoktatás a
testnevelés
keretében
Nemzetiségi
mellett 1
idegennyelv

Miroslav Krleža
Horvát
Iskola
Gimnáziuma

Miroslav Krleža
Horvát
Iskola
Kollégiuma

SNI integráció
Tehetséggondozás,
szakköri
felkészítés
Nemzetiségi
horvát kétnyelvű
program
Horvát
nemzetiségi
művészeti tárgyak
(zene, tánc)
Táncoktatás a
testnevelés
keretében
Nemzetiségi
mellett 1 v. 2
idegennyelv

SNI integráció
Tehetséggondozás,
klubfoglalkozások
Nemzetiségi
horvát kétnyelvű
program
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oktatása
Informatika
oktatása
Mindennapos
testnevelés
Lázár Ervin
Program (LEP)

Tanulmányi
csereprogramok
szervezése,
részvétel

Tanulmányi,
kulturális és sport
versenyre való
felkészítés
Tanulmányi
csereprogramok
szervezése,
részvétel

oktatása
Informatika
oktatása
Mindennapos
testnevelés
Horvát
nemzetiségi nyelvi
előkészítő osztály
Emelt
szintű
érettségire
való
felkészítés
Tanulmányi,
kulturális és sport
versenyre való
felkészítés
Tanulmányi
csereprogramok
szervezése,
részvétel

Informatika
oktatása

Kollégiumi
klubfoglalkozások
Szakkollégium
rendszere

Tanulmányi
csereprogramok
szervezése,
részvétel

2.4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
Intézményünkben a közvetítésre szánt értékek, az egységes és alapvető követelmények
valamint az ezekre épülő differenciálás azt a célt szolgálják, hogy a tanulók – adottságaikkal,
fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és
spontán tapasztalataikkal összhangban – minél teljesebben bontakoztathassák ki
személyiségüket.
Különböző ismeretek elsajátíttatásával kívánunk hatni a tanulók értelmi, önálló
ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez.
Képzésünk tartalmába beépítjük az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a
tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit, a tanulók életkori,
fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. Feldolgozása, összefüggéseinek
feltárása során meg kívánjuk alapozni a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük
formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. A tanulók erkölcsi, értelmi
és közösségi nevelése fő hangsúlyt kap egész iskolai munkánk során.
A személyiségfejlesztő oktatást a tantervi tartalmak olyan kiegészítésével kívánjuk
megvalósítani, mely egyértelműen hozzájárul a gyermekek, serdülők és ifjak képességeinek
fejlődéséhez, személyiségük sokoldalú kibontakoztatásához. Tartalmainkkal, programunk
tanítási, nevelési folyamataival teret adunk a sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a
játéknak, a munkának. Tevékenységünk során edzeni kívánjuk tanulóink önismeretét,
együttműködési készségüket, edzeni akaratukat, hozzájárulni a szokásokkal és értékekkel való
azonosuláshoz. Komplex tevékenységünk során a tanulók tudását, képességeit, egész
személyiségét fejlesztjük, hogy az iskolából kikerülve hasznos és boldog tagjaivá váljanak
társadalmunknak és jeles képviselői lehessenek nemzetiségünknek. Oktatásunk-nevelésünk
színtere az iskolán kívül a szélesebb társadalmi környezet, melynek oktató-nevelő hatásait
integráljuk intézményi működésünkbe, hogy ezáltal nagyobb hatékonysággal valósíthassuk
meg pedagógiai céljainkat.
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Az állampolgári és nemzeti nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének fontos és egységes
részét alkotja. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, a társadalmi
jelenségek és problémák felvetése melletti állampolgári lojalitásra nevelés párosul a
horvát nemzeti kisebbség önazonosságának megőrzésével, a szülőhely és anyaország
múltjának, nemzeti kultúrájának megismertetésével, elfogadtatásával.
2.4.1 Feladataink
 A bizalom légkörének megteremtése, az intenzív személyi kapcsolatok kialakítása –
figyelembe véve az adott életkori szakaszok jellegzetességeit.
 A gyermekek sokoldalú megismerése, a személyiség fejleszthető képességeinek
minél előbbi felismerése.
 Sajátos, sokszínű szakmai lehetőségeinkkel a differenciált képességfejlesztés, a
műveltségi hátrányok csökkenése, tehetségfejlesztés, alkotóképesség fejlesztése.
 Az értelem kiművelése, a felnőtt korosztály művelődési szokásainak alakítása a
személyiségük fejlesztése érdekében.
 Az ismeretszerzési, tanulási motívumok fejlesztése.
 A helyes tanulási szokások kialakítása, a tanulás tanítása az általános iskolában, a
gimnáziumban, a kollégiumban.
 A gyermekek, tanulók erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése.
 Önismeret, önértékelés, önkontroll, önfegyelem, önszabályozás képességének
fejlesztése.
 A gyerekek életpálya-építési és szociális és életviteli kompetenciájának fejlesztése.
 Egyértelmű elvárások, követelmények megfogalmazása, rendszeres, sikeresen
teljesíthető feladatok, következetes ellenőrzés, útmutató, fejlesztő értékelés.
 A tanulói teljesítmények nyomon követési rendszerének működtetése.
 A tanulók aktivitására építő; az informálisan és nemformális keretek között szerzett
tudásukat a tanulás-tanítás folyamatába bekapcsoló munkavégzés.
 Egészséges és kulturált életmódra nevelés.
 A rendszeres testmozgás iránti igény megalapozása.
 A másság elfogadtatása a gyermek és a felnőtt közösséggel egyaránt.
2.4.2 Eljárásaink, módszereink






Tanórai keretek a tantárgyi kerettantervekben megjelölt követelmények teljesítésével;
Osztályfőnöki órák, kollégiumi csoportfoglalkozások;
Kiscsoportos felkészítések;
Versenyfelkészítők;
Egyéni foglalkozások.

Együttműködők: pedagógiai szakszolgálatok, utazó gyógypedagógusok, családsegítők és
mentálhigiéniás szakemberek
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2.5 A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK

2.5.1 Az egészségfejlesztés intézményi feladatai
Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés –
az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges
táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki
egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a
családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az
egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság
megvalósítása.
Célunk, hogy egészségfejlesztő programunk eredményeként erősödjenek a
személyiségfejlesztő hatások, csökkenjenek az ártó tényezők, az iskola befejezésekor a
diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az elsajátítottakat.
Legyenek képesek figyelemmel kísérni:
- viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását,
- az egészségkárosító magatartásformák elkerülését,
- a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni,
- tudjanak sajátos étrendet, rendszeres fizikai aktivitást biztosító mozgásprogramot
kialakítani egészségük megőrzése érdekében,
- erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési
magatartásformák fejlesztését.
Az iskola egészségnevelési tervének megvalósításában valamennyi pedagógus részt kell,
hogy vegyen, koordinálása, irányítása azonban feltételezi egy elhivatott csapat létrejöttét.
Különösen, ha több tantárgyba építjük az egészségnevelési ismereteket, akkor
nélkülözhetetlen az együttműködés.
Igazán hatékony munkára törekszünk, teammunkában gondolkodunk: elhivatott tanítók és
tanárok, iskolaorvos, védőnő, orvostanhallgatók, kortársoktatók, iskolarendőr, igazgató,
diákönkormányzat-vezető tanár, osztályfőnökök (gyermekvédelmi felelős), szülői
munkaközösség képviselője, tanuló.
Felkészítjük a gyerekeket arra, hogy későbbi életükben is legyenek képesek életmódjukra
vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat
megoldani. Fejlesztjük a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és
segítőkész magatartásukat. Mozgáskorlátozott diákjainkban tudatosítjuk diagnózisukból,
mozgásállapotukból eredő egészségmegőrző feladataikat. Tanulóink ismerjék meg a
környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok
leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit.
Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.
Nyújtsunk támogatást a gyerekeknek – különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez
vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen
táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának
megelőzésében.
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Iskolánk feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és
figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges
testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű
szerepe van.
Tanulóink egészségét megőrző, tudatos életvezetésüket megalapozó nevelő munkánk fontos
részét képezi az adott korosztályok egészségügyi méréseinek, szűrővizsgálatainak, kötelező
védőoltásainak megszervezése, lebonyolítása. Ennek pontos, részletes tervezését, beosztását,
lebonyolítását, a szülők tájékoztatását a védőnő által készített és egyeztetett
iskolaegészségügyi éves munkaterv tartalmazza.
Egészségnap szervezése igen közkedvelt. Megvalósítási formájában a sokrétűségre,
változatosságra, és a tanév során megvalósuló arányos elosztásra törekszünk. Helyet
kaphatnak benne a bemutatók, előadások, filmvetítések, beszélgetések, de leginkább a
kreativitásra, öntevékenységre épülő egyéb formák, a képzőművészeti pályázatok (plakát,
fotó, grafika, stb.), kiselőadások, versenyek, vetélkedők, táplálékkészítések,
környezetrendezés és tisztítás, stb. témaköreire koncentrál.
Ajánlott témakörök osztályfőnökök számára egészségnevelő törekvéseik
megvalósításához
Alsó tagozat 1-4. évfolyam:
 Személyi higiénia.
 Egészséges táplálkozás.
 Helyes fogápolás.
 Balesetveszély, balesetek.
 Egészség-betegség.
 Mozgás jelentősége.
Felső tagozat 5-8. évfolyam:
 Egészséges táplálkozás.
 Személyi higiénia.
 Aktív mozgás fontossága.
 Káros szenvedélyek /csoportosításuk, hatásaik, következményeik/.
 Illegális drogok.
 Dohányzás vagy egészség? A cigaretta története, hatóanyagai, a szervezetre gyakorolt
hatása. „Cigigép”.
 Az alkohol hatása, veszélyei.
 A serdülőkorról. Fiúk- lányok nemi érése.
 A menstruáció élettana, higiéniája.
 Önbecsülés, önértékelés. önkritika.
 A barátság. Hogyan szerezzünk barátokat?
 Kamaszkori szerelem.
 Elsősegélynyújtás.

55

Gimnáziumi témakörök:
 személyi higiénia,
 emberi kapcsolatok (mentálhigiénia),
 egészséges táplálkozás,
 szexuális nevelés,
 káros szenvedélyek,
 környezet és egészség,
 betegségmegelőzés,
 biztonságra nevelés,
 „fogyasztó” nevelés.
Évfolyamonkénti témafelosztás
 Fizikai egészség.
 Szociális egészség.
 Életet veszélyeztető tényezők.
 Szerelem, szex.
 Élettechnikák.
9 – 10. évfolyam
Fizikai egészség
Cél: a testi és lelki egészség és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása.
Követelmény:
- Ismerje fel, hogy az ember egészsége szoros kapcsolatban áll a környezeti hatásokkal!
- Tudja mit jelent a természeti környezetünkkel való harmonikus kapcsolat kialakítása!
- Az élő környezet jelentőségének felismerése.
- A természetes anyagok tudatos használata.
- Törekvés a szabadidő egészséges eltöltésére.
Tananyag
- Az egészség filozófiája.
- Természetes és mesterséges környezet.
- Az ember pozitív és negatív hatása a környezetére.
- Az egészség és természet – természetes anyagok.
- Természetes anyagokból ételkészítés.
- Helyes szabadidős szokások kialakítása.
Szociális egészség
Cél: sikeres fellépés, megjelenés, az ideális emberi kapcsolatok megvalósítása, a sikeresség
biztosítéka: a jól működő család.
Követelmény
- Ismerje meg az egészséges életmód követelményeit és azok közvetett és közvetlen
hatásait egyénre, családra és társadalomra!
- Törekedjen egészsége megőrzésére!
Tananyag
- Az egyén, a család és a társadalom egészséges kapcsolata.
- A szomatikus egészség megőrzése a saját és a társadalom által biztosított rendszerek
igénybevételével.
- A káros szenvedélyek és környezeti hatásuk az emberi kapcsolatok alakulásába.
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Szerelem, szex
Cél: az ideális szerelem ismérvei.
Követelmény:
- Tudjon különbséget tenni a barátság, rajongás, vágyakozás és szerelem érzésvilága
között!
- Tudja, hogy a szeretet, szerelem, vágyakozás nem zárja ki egymást, de külön is tud élni!
- Tudja, hogy a legszebb emberi érzések felelősségvállalással értékesek!
Tananyag
- A szeretet és a szerelem.
- Lelki és testi vonzalom – szexuális élet.
- A hűség.
Életet veszélyeztető tényezők
Cél: a toleráns viselkedés kialakítása, a szabadidő helyes eltöltése, a sikeres ember viszonya
az életet veszélyeztető tényezőkhöz.
Követelmény
- Fogadja el, hogy az emberek különbözőek!
- Ismerje saját egyéniségét, fogadja el önmagát!
- Igyekezzen legyőzni negatív személyiségjegyeit!
- Tudja milyen a sikeres ember viszonya az életet veszélyeztető tényezőkhöz!
- Igyekezzen hasznosan, tartalmasan eltölteni szabad idejét!
Tananyag
- A másság és tolerancia.
- Az ember személyisége, karakterbetegségek.
- A szenvedélybetegek gyógyítása.
- A sikeres ember viszonya a életet veszélyeztető tényezőkhöz.
- A dohányzás és a törvények.
- A drog és a törvények.
Élettechnikák
Cél: reális énkép kialakítása, a kritikai érzék tudatos fejlesztése.
Követelmény:
- Legyen tisztában önmaga és mások megismerésének fontosságával!
- Próbálja betartani a tolerancia elvét és gyakorlatát mások kritizálása és megítélése során!
- Tartózkodjon az előítéletektől!
- Ismerje meg és használja fel a korábbi generációk értékeit!
- Legyen tudatában saját hibáinak és azok korrigálásának lehetőségével!
Tananyag
- Önértékelés az általunk létrehozott környezeti hatások tükrében.
- Önismeret, önkritika mások kritikájának elfogadása alapján.
- Kamaszkori túlkapások felismerése és legyőzése.
- Mások józan kritizálása, reális megítélése a tolerancia jegyében, empátia.
- Milyennek látnak engem mások?
- Milyenek voltak az előző generációk értékei, ezekből mit vett át a jelen generáció, és ez
milyen új értékeket teremtett?
- Hogyan élhetünk saját hibáinkkal?
- Az előítélet és a sztereotípia fogalma és negatívumai.

57

11 – 12. évfolyam
Fizikai egészség
Cél: a jó emberi kapcsolatok kialakítása, a felelősségteljes utódvállalás és szexualitás,
megújuláskészség.
Követelmény
- Ismerje a szexualitás biológiai alapjait!
- Ismerje a szexualitás higiénéjét!
- Ismerje a fogamzásgátló módszereket!
- Tudja, hogyan előzhetők meg a nemi úton terjedő betegségek!
- Tudja mit jelent a szexualitásban a tudatos absztinencia!
Tananyag
- A szexualitás higiénéje.
- Az öltözködéskultúra, egyéniség, színharmónia, elegancia.
- A fogamzásgátlás lehetőségei.
- Nemi betegségek és megelőzésük.
- Házasság, család, utódvállalás.
Szociális egészség
Cél: az erkölcshöz és törvényhez való viszonyulás, a másság elfogadása, ép testben ép lélek,
az egészség megőrzése egyéni és társadalmi ügy, az ember, mint erkölcsi lény.
Követelmény
- Ismerje meg a családon belüli emberi kapcsolatokat, konfliktusokat, megoldási
lehetőségeket!
- Ismerje meg az együttélés legfontosabb szabályait – tolerancia, türelem, megértés,
szeretet!
- Ismerje meg a házasság történetét – milyen a mai házasság és a házasság jövője!
Tananyag
- A mai magyar (horvát) család.
- A válások okai, megelőzésük.
- Generációk együttélésének előnyei, hátrányai.
- Felkészülés a családi életre.
- Családtervezés.
Életet veszélyeztető tényezők
Cél: családtervezés, felelősségteljes szexuális élet.
Követelmény
- Legyen tisztában a gyermekvállalás felelősségével!
- Ismerje mit jelent a terhesség alatti drogfogyasztás!
- Ismerje fel az abnormális nemi kapcsolat veszélyeit!
- Kerülje a lehetőségekhez mérten a negatív tömegkommunikációs hatásokat!
Tananyag
- Családtervezés.
- Az utódvállalás erkölcsi és anyagi feltételei.
- A nemeknek megfelelő viselkedési forma és norma.
Szerelem, szex
Cél: felelős magatartás a szerelemben, társas kapcsolatokban, a családban.
Követelmény
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- Tudja azt, hogy a családi életet tervezni kell!
- Ismerje a családtervezés, gyermekvállalás módjait!
- Legyen tájékozott a fogamzásgátlás korszerű módszereiről!
- Tudja, hogy milyen veszélyekkel jár a korai testi szerelem!
- Éljen úgy, hogy egészséges utódjai születhessenek!
Tananyag
- A szerelem története napjainkig.
- Családi élet tervezése.
- Fogamzásgátlás.
- Egészséges életmód az egészséges utódokért.
- Fertőzések, nemi betegségek – prevenció, gyógyítás módjai.
- Genetikai tanácsadó.
Élettechnikák
Cél: az alapvető és helyes emberismeret alapján megfelelő társas kapcsolatok kialakítása,
konfliktusmegoldó technikák megismerése.
Követelmény
- Ismerje fel, hogy az önismeret és az emberismeret mennyire fontos az emberi
kapcsolatokban!
- Kerülje a szélsőségeket a felesleges konfliktusok elkerülése érdekében!
- Keresse a megfelelő megoldásokat az adódó konfliktusok kezelésére!
Tananyag
- Miért fontos társas kapcsolatainkban a helyes önismeret?
- Milyen a reális énkép?
- Hogyan segít az önismeret a szélsőségek kikerülésében és a gátlások leküzdésében?
- Az önkritika és kritika általános szempontjai.
- A kritika a hatás – visszahatás tükrében.
- Az adódó konfliktusok vállalása, a felesleges konfliktusok kerülése, a megoldási
lehetőségek keresése.
- Az emberismeret fontossága az élet bármely területén.
- A felelősség vállalása a döntések során.
- A stressz pszichoszomatikus szerepe.
Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során az intézmény
 minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a gyermekek, tanulók és a
nevelőtestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes
nevelést, tanulást.
 együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, a
szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az intézmény egészséges környezet
legyen.
 egészséges környezetet, intézményi egészségnevelést és intézményi egészségügyi
szolgáltatást biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség
szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az intézmény személyzetét célzó
egészségfejlesztési programokkal.
 kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a
szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést
és a tanácsadást biztosító programoknak.
 olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a
gyermekek, tanulók „jól-létét” és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker
eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előre jutást.
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 törekszik arra, hogy segítse neveltjeinek, tanulóinak, az intézmény személyzetének, a

családoknak, valamint a helyi közösségek tagjainak egészségük megőrzését,
együttműködik a helyi közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék, a közösség
hogyan járulhat hozzá – vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését.
Az intézményi egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő
ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű,
a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van
szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos
beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az
egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola
pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülnie.
Ezek közé tartoznak az alábbiak:
 önmagunk ismerete,
 egészségi állapotunk ismerete,
 a mozgás fontossága,
 az egészséges életmód általában,
 egészséges táplálkozás előtérbe állítása,
 az egészségre ártalmas szerek kerülése,
 egészségkárosító és tudatmódosító szerek határozott elutasítása.
Az egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakembernek támaszkodnia kell az
osztályfőnökök és az iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttműködésére, a szaktanárok
és a munkaközösség-vezetők munkájára. A feladat jellege közös problémakezelést és
egységes viszonyulást igényel a résztvevők között:
 intézményvezető vagy megbízottja;
 egészségnevelő pedagógus;
 iskolaorvos, védőnő;
 diákönkormányzatot segítő pedagógus;
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;
 napközis és tanulószobai csoportok vezetői.
2.5.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki,
biológia- és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg az óra részeként.
Ezt a feladatot az ifjúsági védőnő látja el, aki ifjúsági védőnői szakdiplomával és
egészségfejlesztő, mentálhigiénikus szakdiplomával is rendelkezik.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja
 fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész
magatartást,
 megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a
veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit,
 felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái
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 Szervezetten, a biológia–egészségtan tanterv részeként, 8. évfolyamon „Összhangban
a környezettel: az egészség megőrzése” című fejezet kiegészítéseként. A szaktanár a
védőnő által összeállított óravázlat segítségével kéri számon a tanultakat.
 Önkéntes jelentkezés formájában, tanórán kívüli csoportfoglalkozáson, tanfolyamon
való részvétellel.
Intézményünk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, amelynek
munkatársai a felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyek megszervezésében, a
versenyekre való utazás lebonyolításában és diákjaink társadalmi elsősegélynyújtásba való
bevonásával segítik a közösségi munkát.

2.6 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A közösség olyan együttműködésre szerveződött emberi csoport, amelyet a közös érdek,
közös cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, mert a
közös szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályozók. Az igazi tanulói és más
emberi közösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek
hordozója, közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjainak egyéni
sajátosságait.
Célja: A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy
azok egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el.
A közösségi nevelés területei:
 a család,
 az óvoda,
 az iskola,
 a kollégium,
 az intézményen kívüli közösségek.
Az intézmény keretén belül működő közösségi nevelés területei:
 tanítási órák,
 foglalkozások,
 tanítási órán, óvodai foglalkozáson kívüli egyéb intézményi elfoglaltságok (pl. napközi,
kirándulások, sportfoglalkozások)
 diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (mint: diák-önkormányzati
munka),
 szabadidős tevékenység.
Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt
munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rendszerét jelenti. Az intézményi
szabadidős tevékenység jó teret biztosít a közösségfejlesztő munkának.
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2.6.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok
A közösségfejlesztés során lényeges szerepet kell tulajdonítanunk közvetlen
környezetünkkel (iskola, kollégium, lakóhelyünk) kapcsolatos értékek megőrzésének,
gyarapításának.
A tanulóknak meg kell ismerniük ezeket az értékeket (melyek lehetnek történelmi,
ipartörténeti vagy kultúrtörténeti emlékek) azokat ápolniuk, védeniük és gyarapítaniuk kell,
így elősegítve a környezettudatos magatartás kialakulását. A tanulók váljanak érzékennyé a
közvetlen környezetük állapota iránt, melynek pozitív és negatív változásait felismerve
törekedjenek annak megőrzésére, jobbítására.
A tanulói közösségek fejlesztése kiemelt feladata iskolánknak, hisz életkori fejlettségük
figyelembe vételével kapnak lehetőséget nevelői irányítással modellezni a később is elvárható
közösségi viselkedés normáit. Célkitűzéseik, hagyományaik kialakítása fontos szerepet
játszik a cselekvési színterek működtetésében.
Kiemelt szerepet kell szánni a környezetkímélő magatartás ismertetésének, mely a tanulók
erkölcsi életvitelének egyik meghatározó alapelvévé kell, hogy váljon. Életmódjukban a
természet tisztelete, védelme és megismerése jelentős szerepet kell, hogy kapjon. Az
életvitelben törekedjenek a környezeti harmónia elérésére, kialakítására.
Fontos továbbá, hogy a környezeti károk megelőzése érdekében ismerjék meg azokat a
folyamatokat, melyek veszélyeztetik, rongálják közvetlen környezetük állapotát, felelősen
tudjanak gondolkodni a környezetszennyezés fokáról. Esetleg konkrét hazai és nemzetközi
példákon keresztül ismerjék meg a legnagyobb környezeti katasztrófák folyamatát, a
természetre gyakorolt hatását. Ha sikerül ezeket a célokat megvalósítani, akkor a
környezetükről felelősségteljesen gondolkodó és azért tenni igyekvő fiatalokat a társadalom
hasznos tagjaivá neveltük.
További fontos célja az iskolai nevelésnek a közösségfejlesztésen belül, hogy az új
információs környezetben eligazodó és azt kritikai módon használó fiatalokat kell nevelnie. A
tanulók legyenek nyitottak és fogékonyak a legújabb információs lehetőségek iránt, azokat
tudják kezelni, használni és ezáltal tudásukat szinten tartani és fejleszteni.
Kritikusan kezeljék és ismerjék fel ezen ismeretek pozitív és negatív hatását. Legyenek
tisztában a globalizáció társadalomra, államra gyakorolt hatásaival, felismerve és megértve
annak működő mechanizmusát!
Külön helyet kell elfoglalnia a közösségfejlesztésen belül az egyén és a közösség
tematikájának, rámutatva miként változott meg ezek viszonya az új információs közegben! A
cél az, hogy a tanuló megtalálja helyét ebben a világban, felismerje annak pozitív és negatív
hatásait is!
2.6.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai
A hon- és népismeret, a nemzetiségi népismeret segítse elő harmonikus kapcsolatok
kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. Alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse
el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet
történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására.
Késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre.
A tanulók ismerjék meg a magyar és horvát nép kulturális örökségének jellemző
sajátosságait. Ismerjék a kiemelkedő magyar és horvát államférfiak, tudósok, feltalálók,
művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát. Legyenek jól tájékozottak
Magyarország és Horvátország földrajzában, irodalmában, történelmében, mindennapi
életében.
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A tanulók legyenek nyitottak a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek,
népcsoportok értékeinek és eredményeinek megismerésére, megbecsülésére. Ismerjék meg és
ápolják a hazánkban élő horvátok népszokásait, hagyományait, népviseletét. Sajátítsák el
népdalaikat, néptáncaikat.
Fogadják el a másságot. Ne legyenek előítéleteik más nemzetiségű vagy etnikumú
emberekkel szemben. Szabadon gyakorolhassák vallásukat és tiszteljék a más vallásúakat.
Törekedni kell a nemzetközi kapcsolatok létrehozására, fenntartására, kölcsönös
iskolalátogatások, közös kirándulások, továbbképzések, óralátogatások szervezésére
Horvátországba, a határon túli magyarság megismerésére, a „Határtalanul” programok
megvalósítására.
A tanulókban alakuljon ki pozitív viszony a közös európai értékekhez. Becsüljék meg az
európai fejlődés során létrehozott eredményeket! Legyenek érdeklődők, nyitottak az európai
kultúra, életmód, szokások, hagyományok iránt! Ismerjék meg az európai egység
erősödésének jelentőségét, ellentmondásait, szerepét az országnak és lakosainak életében!
A kommunikációs kultúra részben a műveltség, a tudás alapja, részben az egyén
szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek
érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője.
Középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények,
érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei állnak. Mindez az anyanyelv
minél teljesebb értékű ismeretét kívánja meg. A tanulók legyenek képesek önálló
véleményalkotásra, tudják megvédeni saját álláspontjukat, igazukat. Legyenek motiváltak
az önálló ismeretszerzésre!
2.6.3 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai
A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti
konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
Különböző programok, ünnepélyek, rendezvények közös szervezésekor a tanulók
tapasztalatokat szereznek az osztály közös érdekében tett együttműködés terén. Egy-egy
ünnepély, rendezvény megrendezéséért mindig egy osztály a felelős. Tanuljanak meg a
tanulók egy közös cél érdekében együttműködni és a felmerülő konfliktusokat megoldani.
Pályázatokat nyújthatnak be, amin közösen nyerhetnek (pl. osztálykirándulást).
Megtanulhatnak együttműködni, közösen tenni egy cél elérése érdekében. Ha valaki
versenyen vesz részt és kimagaslóan teljesít, őt az osztálytársai is támogassák. Tanulják meg,
hogy versenyeken eredményt elérni csak úgy tudnak, ha küzdenek a győzelemért. A
csapatversenyeken egymást támogassák és nem egymás között kell versenyezniük. Az
együttműködésről szerzett tapasztalatok nagyon fontosak a tanulók életében. Lássák, érezzék
át, hogy mennyivel könnyebb és hasznosabb közösen tenni a cél érdekében. Tanulják meg a
konfliktusokat higgadtan, emberi hangon megoldani, kerülve a haragot és a közösség
szétbomlasztását.
A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó
és segítőkész magatartást.
Ennek a feladatnak a megvalósítása az osztályfőnöki órán történhet. A tanulóban
tudatosuljon, hogy sérült és hátránnyal élő emberek akaratukon kívül lettek olyanok,
amilyenek. Ők is szeretnének egészségesek lenni, de ez nem adatott meg nekik. Bárki
kerülhet ilyen helyzetbe. A tanulók próbáljanak együtt-érezni sérült embertársaikkal és
segítségükre lenni ahol csak tudnak. Fogadják el őket.
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2.6.4 Lázár Ervin Program (LEP)
A Kormány létrehozta a Lázár Ervin Programot (LEP), amely szociális helyzettől és
lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére
tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi
előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei
látogatásának élményét. Intézményünk esetében a koordinátori feladatokat a Pécsi
Tankerületi Központ látja el.
A kiíró EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az egyes évfolyamok
esetében a lehetséges programelemek körét:
1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben
2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyén (a Pécsi Tankerületi Központ
esetében a Pécsi Nemzeti Színházban)
4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben vagy
koncerttermekben
5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyén (a Pécsi Tankerületi Központ
esetében a Pécsi Nemzeti Színházban)
6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyén (minden esetben a
Fővárosi Nagycirkuszban)
7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten
2.6.5 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai
A diákönkormányzati munka lényege a demokratikus társadalom egyfajta leképzése az
intézményi közösségben. Fontos szerepet kell kapnia a felelős politizálásra való
felkészítésben, mely garanciaként szolgálhat a jogait ismerő és azokkal élni tudó
állampolgárrá neveléshez.
A diákönkormányzat, mint közösség, fejlesztő erővel bír, aminek tudatában kell lenni akkor,
amikor a támogató pedagógust megbízzuk. Tudatosítani kell a kötelességek maradéktalan
teljesítését és a jogokkal való „élni tudás” formáit, a jogok érvényesítésének hatékony és
törvényes eszközeit!

2.7 A PEDAGÓGUSOK HELYI, INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI
MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI
2.7.1 A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott
munkaköri leírásuk tartalmazza
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.
 óvodai foglalkozásokra való felkészülés,
 kollégiumi foglalkozásokra való felkészülés,
 a tanítási órákra való felkészülés,
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 a tanulók dolgozatainak javítása,
 a neveltek, tanulók munkájának rendszeres értékelése,
 a megtartott tanítási órák, foglalkozások dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített
órák vezetése,
 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozóvizsgák lebonyolítása,
 kísérletek, projekt jellegű foglalkozások, tevékenységek összeállítása, dolgozatok,
tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
 a tanulmányi és egyéb kompetencia-területi versenyek lebonyolítása,
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
 intézményi kulturális és sportprogramok szervezése,
 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
 tanulmányi kirándulások, intézményi ünnepségek és rendezvények megszervezése,
 intézményi ünnepségeken és rendezvényeken való részvétel,
 részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
 nevelés-, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés,
 intézményi dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
 csoportszobák rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
 hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség a
törvényekben előírtak szerint.
 titoktartási kötelezettsége van a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden
olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való
kapcsolattartás során szerzett tudomást.
2.7.2 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató
bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a pedagógiai alkalmasságot és a felmenő
rendszer elvét figyelembe véve.
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
 Szülői értekezletet tart.
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 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
 Hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség a
törvényekben előírtak szerint.
 Titoktartási kötelezettsége van a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos
minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval,
szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.
Ügyviteli, adminisztrációs feladatok
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: (digitális) napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
 A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit írásban közli a tanulóval.
 A haladási napló naprakész vezetése, a haladási és anyakönyvi rész folyamatos
ellenőrzése.
 Igazolások esetleges igazolatlan órák regisztrálása félévkor és évvégén a magatartás és
szorgalomjegyek előkészítése az osztályozó értekezlet előtt.
 A tanügyi dokumentumok naprakész vezetése értesítő, anyakönyv- és bizonyítvány, napló,
stb.
 Osztályfőnöki munkaterv készítése a tanulókkal közösen.
 SNI-s, BTM-es gyerekek nyomon követése, adminisztrációja, kollégák, szülők értesítése
ezen gyermekek állapotáról.
 Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást (megtekintést) az ellenőrző könyvben
(digitális naplóban), regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel kíséri az
igazolásokat, a mulasztások valós okait.
 Statisztikai adatokat szolgáltat.
 Fegyelmi vétségek esetén az ügy súlyosságának megfelelő mértékben jár el.
Szervezés, koordinációs feladatok ellátása
 Kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal, a nevelésben-oktatásban hatékonyan
résztvevőkkel.
 Kapcsolattartás a szülőkkel, szülők közötti felvilágosító munka.
 Kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelőssel és az egyéb szakhatóságokkal (családvédelem,
gyámügy, szakszolgálatok).
 Szabadidős tevékenységek, programok, tanulmányi kirándulások szervezése.
 Az egészségügyi vizsgálatokon való részvétel szervezése.
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 Az intézmény sajátos lehetőségeiből fakadóan kapcsolatot tart partnerintézményeink
képviselőivel közös programok és feladatellátás, valamint egyéb együttműködések esetén
az intézmények között kötött feladatellátási-, és együttműködési megállapodásokat,
eljárásrendeket, SZMSZ-t alapul véve.

2.8 A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE

Az integrált nevelés és oktatás a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók következő
csoportjára vonatkozik:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) óvodában: enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy a fejlődés egyéb pszichés
zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek.
ab) iskolában: enyhén értelmi fogyatékos tanulók, akik az idegrendszer biológiai és/vagy
genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a kedvezőtlen környezeti
hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási
képességzavart mutatnak; halmozottan sérült enyhén értelmi fogyatékos tanulók;
beszédfogyatékos tanulók; halmozottan sérült beszédfogyatékos tanulók; pszichés fejlődési
zavarral küzdő tanulók.
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú
kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.
2.8.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
Az iskolánkban folyó munka egyik leglényegesebb eleme a tehetséggondozás, a képességek
kibontakoztatása. Ezt a tevékenységet tervszerűen, a sokoldalúság elvének szem előtt
tartásával végezzük. A tehetséggondozás színterei ugyanúgy megtalálhatók a tanulási időben
kötelezően igénybe veendő iskolai szolgáltatások között, mint célorientált differenciált
tevékenység és munkamódszerek, valamint a kötelező tanulási időn túli szolgáltatások között
a speciális, egyedi, témaorientált tehetséggondozási törekvésekben.
Az intézmény profiljából adódóan nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvi képességek és
tehetségek fejlesztésére valamint a művészeti jellegű képességek kibontakoztatását
ösztönözzük a nemzetiségünket jellemző kulturális hagyományok bemutatása,
bemutathatósága terén (zene, tánc). Nagy hangsúlyt kell fektetni a tehetségek és kimagasló
képességek kibontakoztatására. Ennek megfelelően szervezzük meg intézményi munkánkat,
így állítjuk össze programjainkat.
Tanulóink magas színvonalú oktatásban részesülnek, rendkívül következetes és igényes
követelményrendszer alkalmazása mellett. Iskolánkban a humánus bánásmód és az egyéni
önmegvalósításhoz nem nélkülözhető demokratikus légkör dominál. Tanulóink 90%-a
gimnáziumban, technikumban tanul tovább és megtartják általános iskolai eredményüket.
Fontos számunkra a családokkal kialakított partneri viszony, szoros együttműködés.
Nemzetiségi kétnyelvű jellegéből adódóan is iskolánk fő profilja a nyelvoktatás. A
nemzetiségi horvát nyelv mellett angol és német nyelvet, illetve orosz nyelvet kínálunk. A
nyelvtanítás bontott csoportokban történik. A szülők igényeivel egyeztetve alakítjuk az
idegen nyelv belépésének idejét, így negyedik osztályban lép be és gimnáziumban (a
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szabadon felhasználható órakeret terhére) a második idegen nyelv választására is lehetőség
van, ami iskolánkban, ebben az esetben négynyelvű programot jelent. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy tanulóinknak alkalmuk legyen az iskolában tanult nemzetiségi horvát nyelvet
anyanyelvi
környezetben
gyakorolni,
Horvátország
kultúrájával
közelebbről
megismerkedni. Évek óta szervezünk tanulással egybekötött csere-utakat - nagy sikerrel elmondható, hogy így diákjaink előtt ablakot nyitottunk egy másik (saját) kultúrára, amelynek
megismerése elősegíti identitástudatuk, európai gondolkodásuk fejlődését, de
továbbtanulási lehetőségeiket is bővíti.
Kiemelten kezeljük az első négy év alapozó munkáját. Mindazon képességek és készségek,
személyiségjegyek fejlesztését, önfejlesztését tartjuk fontosnak, amelyek a későbbi hatékony
munkavégzéshez, fejlődéshez elengedhetetlenek. Az első osztályban tanulóink nyugodt,
kényelmes ütemben, a régi, jól bevált hangoztató-elemző-összekötő módszerrel tanulnak
olvasni. Lehetséges az egyéni fejlettségi szint figyelembevétele. Természetismeretet tanítunk
- nagy sikerrel, - amelyre jól építhetők a természettudományi tárgyak. Harmadiktól (2022/23as tanévtől, addig negyedik osztálytól) tantárgyként tanítjuk eredményesen az informatikát.
Gimnáziumi nulladik osztályunkban intenzíven tanítunk horvát nyelvet, előkészítve a majdani
kétnyelvű tanítás-tanulás feltételeit.
Arra törekszünk, hogy valamennyi diákunk számára lehetővé tegyük annak a maximális
tudásnak a megszerzését, amelyre ki-ki egyénileg képes. Az ismereteknek egy alapvető körén
túl, amit a kötelező egységes képzés keretében mindenkinek el kell sajátítania, sokfajta
lehetőséget ajánlunk diákjaink számára. Egy széles ajánlatot, amelyből a differenciált egyéni
képzés keretében ki-ki egyénisége, érdeklődése, ambíciója szerint választhat.
Tanulóink nagy számban, szívesen indulnak tantárgyi versenyeken, művészeti
seregszemlén, művészeti fesztiválokon, nem ritkán kimagasló eredménnyel. A házi
versenyeknek, művészeti fesztiváloknak, nyelvi bemutatkozásoknak kialakult, hagyományos
rendje van, amely szinte átszövi az egész tanévet megadva a biztonságos ritmust.
A délutáni, tanórákon kívüli foglalkozások színesek, változatosak. Profiljuk a kereslet kínálat összeegyeztetésével alakul minden évben. Hagyományosnak tekinthetőek, hisz több
éve működnek a tantárgyi versenyekre, felvételire előkészítő szakkörök, a néptánccsoport,
a zenekar, az informatikus-internetezők köre, a dramatikus játék, a sokszínű
sporttevékenység (röplabda, foci,...), a délutáni foglalkozások pl: gyöngyfűzés, kézműves
foglalkozás stb. Tehetséggondozó foglalkozást tartunk matematikából, nyelvekből a
tanulók szükségleteinek megfelelően. Nagy jelentőségű a kollégium adta lehetőség, a
tanulóknak nyújtott szaktanári segítség, akár felzárkóztató, akár tehetséggondozó célzattal.
Munkánk fontos részének tekintjük, hogy a valamilyen területen tehetséget mutató
gyerekeknek lehetőséget biztosítunk a tovább-fejlődésre, de ugyanolyan fontosnak tekintjük,
hogy a lemaradókat, problémával küzdőket segítsük a felzárkóztatásban, beilleszkedésben.
Ennek a munkának egyik legfontosabb eleme a pedagógus érzékenysége, aki a tanulókra
hangolódva felfedi a bennük rejlő értékeket, de érzékenyen reagál a problémákra, segítőként
ott van a gyermek mellett.
Évek óta hagyomány az erdei iskolák, tanulmányi kirándulások szervezése, ahol a
környezeti nevelés, a természet által felkínált oktatási lehetőség mellett a közösségépítés kap
hangsúlyos szerepet. Biztosítjuk a síelési lehetőségek kihasználását a családok számára,
ennek érdekében a szülők által igazolható napokon felül, szülői kérésre, igazgatói engedéllyel
utazhatnak el tanulóink a tanulmányi munka pótlásának kötelezettségével.
Anyanyelvi olvasó- és életmódtáboraink nagyon sikeresek. Iskolánk vonzereje valószínűleg
az eddig felsoroltakban van. Legalább ennyire fontosnak tartjuk, hogy legyen megtartó erőnk
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is. Hogyan lehet ezt mérni? Nehezen. Inkább csak jelzéseink vannak, hogy családok,
dinasztiák járnak hozzánk, hogy régi tanítványaink szívesen járnak vissza. Általános
iskolásaink, sokan nálunk folytatják tanulmányaikat, így megvalósulni látszik régi álmunk,
hogy 3 éves kortól 18 (19) éves korig kísérjük tanulóink fejlődését.
2.8.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek
során történik:
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni foglalkozás;
 heti 2 korrepetálási óra évfolyamonként;
 felzárkóztató órák – napközi otthonos foglalkozás keretében;
 szoros kapcsolat az óvodával, a nevelési tanácsadóval és a Tanulási Képességeket Vizsgáló
Szakértői Bizottsággal;
 fejlesztő pedagógus alkalmazása a szakértői véleményben foglalt fejlesztések biztosítása
érdekében.
 saját gyógypedagógus alkalmazása a szakértői véleményben foglalt fejlesztések biztosítása
érdekében.
 utazó gyógypedagógusi, logopédusi és konduktori hálózat igénybevétele a sajátos nevelési
igényű gyermekek minél sokoldalúbb és hatékonyabb fejlesztése érdekében.
 ingergazdag környezet kialakítása;
 a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése;
 a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése;
 ok-okozati összefüggések feltárása;
 negatív környezeti hatások kiszűrése;
 a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása;
 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
 családlátogatások;
 a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése;
 a továbbtanulás irányítása, segítése.
Az iskola tevékenységének lényeges, a tehetséggondozással egyenrangú eleme a tanulók
felzárkóztatása, amit a kötelező tanulási időben végzett differenciált tevékenység egyaránt
támogat. A felzárkóztatást intézményünk tanulói esetében különösen komolyan vesszük, amit
a 9/0. évfolyam működtetése, a csoportbontások is tanúsítanak. A kötelező tanulási időn túli
szolgáltatások jelentős része, mint a korrepetálás, konzultációs lehetőségek, tanulószoba,
szilencium, stb. a tanulási nehézségek kompenzációját hivatott szolgálni illetve a
felzárkóztatást gyorsítani.
Nemzetiségi intézményként szorgalmazzuk a gyakran már elfelejtett nemzetiségünkre
jellemző kulturális örökség és hagyományok megtanítását, ápolását, ezzel is támogatva
tanulóink önazonosságának fejlesztését. A művészeti csoportok munkája a
tehetséggondozáson túl a művelődési hátrányok kompenzációját is támogatja.
Az intézmény többcélú jellegéből adódóan, már az óvodáskorú gyermekekkel való
foglalkozás keretében foglalkozni kell a gyermeki képességek vizsgálatával és a
diagnosztizált állapotoknak megfelelő fejlesztésével. Ennek keretében a pedagógusok
felkészülten vizsgálják, figyelik meg neveltjeiket, jó kapcsolatot tartanak a speciális
vizsgálatok elvégzésére hivatott szakszolgálatokkal. Az iskolaérettség megállapításában
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együttműködnek óvodapedagógusok és tanítók, hogy a megelőzhető tanulási kudarcokat
kiküszöböljék.
Pedagógusaink folyamatosan képezik magukat az általános szakmai ismereteken túl a
speciális, tanulási hátrányokat okozó tünetek diagnosztizálása érdekében is (dislexia
preventio, disgrafia preventio, stb.).
Intézményünk fontosnak tartja azokat a fejlesztéseket, melyek eredményeképpen minél
nagyobb számban juthatnak el tanulók az iskolai sikerekhez, az eredményes
továbbtanuláshoz. Intézményünk tudatosan fejleszti eszközeit, melyek segítségül lehetnek a
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók személyre szabott fejlesztésében. Felzárkóztatásuk
során eredményesen alkalmazzuk az egységes és segítő ráhatás elveit, melyek ugyancsak az
intézmény többcélú jellegéből adódnak, hisz jól kiegészíti az iskolai gyakorlatot a
kollégiumi felzárkóztatás.
Iskolánk, a jogszabályoknak megfelelően, figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait,
speciális helyzetét, előismereteit és ennek megfelelően alakítja ki követelményrendszerét.
Ennek szellemében van lehetőség a magyar, mint idegen nyelv tanulására, valamint a
világirodalmi tartalmak horvát nyelv és irodalom tantárgy keretében történő megtanítására.
A tanórai differenciálás az intézmény pedagógusainak mindennapos gyakorlatát jelenti, hisz
a különböző nyelvismereti szintekkel érkező tanulók egyéni haladása is eltérő, így
elkerülhetetlen a személyre szabott bánásmód kialakítása. Iskolánkban nagy hagyományai
vannak a „délelőttös” és „délutános” munkájának összehangolásának, akik ezzel a közös
tevékenységükkel segítik sikerekhez tanulóinkat. A napközi és kollégium, ezeknek a
tanulást segítő hatása, érvényre kell, hogy jusson a tanulói teljesítményekben is.
Az utóbbi évek gyakorlatának hasznos kezdeményezésének bizonyult a gimnáziumot kezdők
„tanulás-tanítási” programja, melyet a tanulók egy hetes iskolakezdés előtti felkészítésének
keretében valósítottuk meg.
Intézményünkben a hátránykompenzálás ugyanolyan preferált dolog, mint a tehetségek
gondozása. Mindaz, amit a „képesség-programunkban” biztosítunk, időt, figyelmet,
lelkiismeretes felkészítést, ugyanúgy kívánjuk megadni a tanulási nehézségekkel küzdő
tanulónak, hisz tudatában vagyunk, hogy speciális anyanyelvi horvát programunkon csak
saját intézményünkben tudnak részt venni, így a mi kötelességünk ennek gondozása a
nehézségeivel együtt is.
Intézményünk, a szükséges időkeretet és felkészítő pedagógust minden esetben biztosítja a
tanulók egyéni felzárkóztatására.
Az intézmény saját fejlesztő- és gyógypedagógussal rendelkezik.
2.8.3 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők segítése
Intézményünk tantestülete sokat ad arra, hogy teljes iskolai közösségünket "családiasként"
ismerik a városban és szélesebb körökben is. A szülők ilyen jellegű véleménye sokat jelent
számunkra és ennek érdekében végezzük oktató nevelő munkánkat. A magatartási és
beilleszkedési zavarok ezért nem jelentkeznek olyan markánsan, mint a "nagyobb"
intézményeknél illetve ezeknek a kezelése hangsúlyosabban előfordul. Ebben a
tevékenységünkben jelentős előnyökkel rendelkezünk a kiterjedt délutáni illetve egésznapos tevékenykedtetés révén. Szakmájukat szerető és értő munkatársak dolgoznak azon,
hogy a problémákkal küzdő gyerekek nehézségein segítsenek illetve ha szükséges
szakszolgálatok segítségét kérjék. Az iskolai munka megszervezése, a felelősök hálózata
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ugyancsak ezt a munkát hivatott támogatni. (Gyermekvédelmi felelős, pedagógiai kérdésekkel
foglalkozó ig.h., pedagógus végzettségű éjszakai ügyeletes, fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus, családsegítő munkatárs, stb.)
2.8.4 Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése,
oktatása

2.8.4.1 A sajátos nevelési igény kifejezi
a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű
módosulását,
b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének
eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az
átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő,
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások
alkalmazását teheti szükségessé.

2.8.4.2 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai
a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült
funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával.
b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.
c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének
kibontakoztatása.

2.8.4.3 A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegíti a
nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy
részleges integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító intézményünk többet vállal,
magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget.
Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval
való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők
biztosítják:
- Befogadó iskolánk vezetője támogatja pedagógusok részvételét az integrációt segítő
szakmai programokon akkreditált továbbképzéseken.
- Az együttnevelést megvalósító iskolánk pedagógusainak, valamennyi dolgozójának,
gyermek- és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók
fogadására.
- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs,
rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások
alkalmazása.
A
módszerek,
módszerkombinációk
megválasztásában
a
„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az
elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
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A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé
teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként
egészségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő
speciális eszközök alkalmazását.
- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt
vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia,
empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező
pedagógus, aki
a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési
igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait;
b) egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus – konduktív nevelés esetén konduktor –
együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés,
oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;
c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő
javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények
elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó
módszereket alkalmaz;
d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;
e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;
f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait
beépíti a pedagógiai folyamatokba.
-

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt
vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező –
gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus,
konduktor-tanító, terapeuta
a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;
b) javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló egyéni
igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben,
szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása
stb.);
c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök
kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési
lehetőségekről;
d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk
alkalmazására;
e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;
f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó
pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;
g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon –
egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –,
ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra;
h) segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához
mért fejődésének megítélésében;
i) segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.
Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló intézményünk igénybe veszi az egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-
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szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat
működtetésére kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben
meghatározott feladatellátás szerint.

2.8.4.4 A beszédfogyatékos tanuló
Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer
szerveződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai
képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus
fejlődése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett.
Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény
megállapítása céljából diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján
annak minősít.
A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek – az egészen enyhe alaki eltérésekhez társuló,
észlelési és feldolgozási problémáktól az érthetetlen beszédig – sokféle változatban
előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs zavarok
következtében különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak ki.
A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak.
A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet
érdemel ebben a korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő rendszere,
ennek beépítése a pedagógiai teendők sorába. A terápia komplex szemléletű. logopédiai,
orvosi, pszichológiai team munka alapján történik.

2.8.4.5 A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztése
2.8.4.5.1 A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók
iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai
A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében
elsőbbséget kell biztosítani az ép beszélő környezetben integráltan történő oktatásnak a
kiemelt figyelmet igénylő tanulók (különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű)
személyi és tárgyi feltételeivel is rendelkező többségi általános iskolában. Ez biztosíthatja a
tanulók számára a felfelé nivellálást segítő pedagógiai környezetet.
A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján
komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, az egyéni képességekhez igazodó
tevékenységrendszer keretében történik. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás,
valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédfogyatékosság jellegétől függ.
A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott
tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben részesülhet.
a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális
összefüggésrendszerére.
b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől
az egyénre szabott terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a
komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul.
c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a kognitív készségek, a szocioadaptív
viselkedés és a szociokulturális környezet sajátosságainak figyelembevétele szükséges.
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d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a
kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmotorikus benyomások egymást erősítve fejlődnek.
e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a nyelvi és kognitív képességek
kölcsönhatásban állnak, komplex fejlesztéssel a terápia hatékonysága fokozható.
f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása az osztályban megvalósuló, szakmailag
megalapozott, differenciált foglalkoztatás mellett megköveteli az egyéni és csoportos
foglalkozások változatos szervezeti kereteit.
g) A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív, komplex és folyamatos
fejlesztőmunka napi rendszerességgel.
h) A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában – a minél gyorsabban
automatizált jó beszédszint elérése érdekében – a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt
legyen partner.
A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és
értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen
tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a
pályaorientáció folyamatát is.

2.8.4.5.2 Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban alkalmazott
szakaszolással. A helyi tantervben a bevezető szakasz időtartamának megnövelése –
általában az első évfolyam tananyagának két tanévre történő elosztásával – indokolt
lehet.

2.8.4.5.3 A többségi iskolában történő együttnevelés
A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók integrált oktatását
felvállaló iskolánk inkluzív pedagógiai szemléletű és a különleges nevelési, oktatási,
fejlesztési igény személyi és tárgyi feltételeivel rendelkezik. Iskolánk ismeri a
fogyatékosságból eredő hátrányokat és biztosítja, hogy a beszédfogyatékos gyermekek a
szükségleteiknek megfelelően hozzájussanak azokhoz a pedagógiai többletszolgáltatásokhoz,
amelyek a hátrányok leküzdését segítik.
A gyermek harmonikus személyiségfejlődése érdekében a pedagógusok, a logopédus és a
szülő szorosan együttműködik.

2.8.4.6 Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe
tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb
funkcióképessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó
akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.
Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi,
gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal állapítható
meg a kognitív funkciók lassúbb fejlődése, valamint más, nem intellektuális területeken
jelentkező eltérések.
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2.8.4.7 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb
érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak,
amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy
következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki. Tanulási helyzetekben megfigyelhető
jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb
gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás
fejlődésének eltérései.

2.8.4.7.1 A nevelésükhöz szükséges (meglévő) feltételek
a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta,
gyógypedagógus foglalkoztatása,
b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve
c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése nevelési igényeinek megfelelő
gyógypedagógiai nevelés, oktatás és terápia hatására a mentális képességek területén is
számottevő lehet.

2.8.4.7.2 Feladataink
 A probléma időben történő észrevétele, diagnosztizálása: ebben a képzett pedagógusok,
valamint a szakszolgálatok pedagógusai vesznek részt.
 Az okok feltárása: szakemberek és a szülők bevonásával.
 A szükséges intézkedések megtétele: ehhez a vonatkozó jogszabályok ismerete, és a segítő
szervezetek tevékenységének ismerete szükséges.
 A felzárkóztatás megtervezése: saját lehetőségeinken kívül a szakszolgálati és
gyógypedagógiai segítség megszervezése utazó szolgálat igénybevételével.
 A többcélú intézményi program része a teljes körű logopédiai, diszlexia-prevenciós szűrés,
mely az általános iskolába kerülő gyermekek fejlesztésének feltétele.
A sajátos nevelési igényű tanulók számára a jogszabályokban biztosított fejlesztések
egyéni fejlesztési terv alapján, eljárások, mentesítések intézményünkben adottak
valamennyi iskolafokon.
2.8.5 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása
- Célunk, hogy a család pozitív nevelő hatását felhasználva segítsük a gyerekek családban
történő nevelését.
Az anyagilag és erkölcsileg hátrányos helyzetű gyermekeink részére kollégiumi elhelyezést
biztosítsunk. Erősítjük az iskola, a kollégium és a család kapcsolatát. Szakszerű
tanácsadásokkal csökkentjük a család nevelési problémáit. Figyelembe vesszük a gyermekek
jogait és jogaik érvényesítését.
- Feladataink: A tanév elejétől felmérjük a veszélyeztetett tanulók körét és megbízzuk az
ifjúságvédelmi felelőst a gyermekvédelmi feladatok elvégzésével, vagy külső szakember
segítségét kérjük.
A szülőket tájékoztatjuk az ifjúságvédelmi felelős fogadóórájáról valamint az adott
településen működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról.
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Rendszeres a kapcsolatunk a Gyermekjóléti Szolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, Gyermekideggondozóval és Gyámhatósággal ill. a Drogközponttal.
Előadásokat szervezünk szülőknek, nevelőknek, tanulóknak a drogfogyasztás
megelőzésére a Drogambulancia bevonásával. A PTE Orvosi Karának „Tiszta szívvel”
programja tanulóink egészséges életre nevelését segíti.
Az iskolaorvos valamint az iskolai védőnő bevonásával „Egészségnapot” szervezünk, ahol a
helyes táplálkozásról, vitaminok fontosságáról, tisztálkodási szokásokról és nőgyógyászati
kérdésekről tájékozódnak tanulóink.
Tevékenységi formák: Szabadidő hasznos eltöltése érdekében túrákat, táncházakat,
szakköröket szervezünk.
A pályaválasztási felelős irányításával tanulóink pályaorientációját segítjük.
Osztálykirándulások, táborozások szervezésével megismertetjük tanulóinkkal hazánk értékei
mellett Horvátország szokásait, kultúráját is./Eszék, Zágráb testvériskolai együttműködés/
Tájékoztatjuk a szülőket, valamint tanulóinkat a szociális juttatásokról illetve segélyekről a
szülői értekezleteken és a fogadóórákon. A rászoruló gyermekek kollégiumi vagy napközis
ellátását biztosítjuk. Nagycsaládosok gyermekeinek étkezését a törvény által szabályozott
módon támogatjuk. Tankönyvtámogatásban részesítjük a törvényben meghatározott
tanulókat.
Az iskola gyermek és ifjúságvédelmi tevékenysége komplexen jelenik meg a veszélyeztető
okok megelőzésétől a feltáráson keresztül, azok megszüntetéséig.
2.8.6 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Intézményünk, tanulói számára a következő szociális jellegű szolgáltatásokat tudja
biztosítani:
a) az iskola reggeli ügyeletet biztosít 07:00 órától az iskolában a tanítás megkezdéséig,
b) reggeli étkezést biztosítunk a kollégiumban lakó valamint az azt kérő tanulóknak is,
c) délelőtti étkezési lehetőséget biztosítunk az azt igénylő tanulók számára,
d) ebédelési lehetőség,
e) délutáni étkezés lehetősége,
f) vacsora igénybevétele, (az étkezések térítési díj ellenében vehetők igénybe)
g) a rászorult tanulóknak segélyezési lehetőség, díjkedvezmény vagy tanulók pénzbeli
juttatása formában,
h) egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása az iskolaorvosi hálózaton keresztül,
i) sportorvosi ellenőrzések és vizsgálatok az iskolát képviselő sportolók számára,
j) segítség, dokumentumok elkészítése egyéb intézmények felé benyújtott támogatási,
segélyezési és ösztöndíj igények benyújtásánál,
k) kapcsolattartás a lakóhely szerinti önkormányzat segélyezési csoportjával,
l) délutáni ügyelet a foglalkozások végétől a szülő érkezéséig illetve a buszok indulásáig,
m) egyéb, a szociális mentálhigiénés ellátás körébe tartozó szolgáltatások, melyek
biztosítása az iskola működése során megoldható illetve iskolai közreműködéssel
elősegíthető.
A szociális hátrányok csökkentésében nagy szerepet játszik a napközi-otthoni
foglalkozásokon való részvétel lehetősége az összes általános iskolás és 9/N.osztályos
gimnazista számára, valamint a kollégiumi bentlakás lehetősége, a nem kollégisták számára
biztosított tanulási lehetőséggel együtt.
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A tanulók részére biztosított pénzbeli juttatások, illetve támogatások odaítéléséről amennyiben erre az iskola jogosult- az iskola igazgatója, a gyermekvédelmi felelős és az
osztályfőnök véleményének kikérése után az iskola igazgatója dönt. A támogatások
odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló:
 akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,
 akit az egyik szülő egyedül nevel,
 akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori
 legalacsonyabb munkabér 40 százalékát,
 akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő,
 aki állami gondozott,
A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és
mértékéről jogszabály rendelkezik.

2.9 AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTELI
RENDJE

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe
tartoznak. A jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény
vezetőjének hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diákönkormányzati munkában
történő részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a
jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási
rendeletében meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók – a
diákönkormányzat szervezeti keretei között – kifejthessék véleményüket a házirend, a
szervezeti és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program elkészítésekor. Ennek
érdekében az osztályfőnökök és a diákönkormányzat patronáló tanára közreműködésével
minden osztályban az életkornak megfelelő szinten és tartalommal ismertetjük a
dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az osztályközösségek számára a
véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok tanulói véleményezése a
diákönkormányzat hatásköre az annak szervezeti és működési szabályzatában foglaltak
szerint.
Ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy egyes – a tanulóközösség egészére
vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt vehessenek a
döntést megelőző véleményezésben. A tájékoztatás és a tanulói vélemények beszerzésének
módszerét az előző bekezdésben meghatározottal azonosan határozzuk meg.
A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a
lehetőséget is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően – a diákönkormányzat
vezetőjének vagy patronáló tanárának előzetes kérése alapján – részt vehetnek a
nevelőtestületnek azokon az értekezletein, amelyeken az iskola munkájának értékelése
történik.
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2.10 KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, TANULÓKKAL, AZ INTÉZMÉNY
PARTNEREIVEL

Az intézmény teljes kapcsolatrendszerének kialakításában és fenntartásában az intézmény
egészének érdekeit illetve a tanulók fejlődésének érdekeit, lehetőségét tartotta szem előtt és
tartja fontosnak a továbbiakban is.
A szülőkkel való kapcsolat a szülői munkaközösségen és a közvetlen formákon keresztül
valósul meg.
Iskolánkba járatni a gyermeket sokszor komoly megterhelést jelent a szülőnek, hiszen olyan
távolságokról kell beutaztatni sokszor, hogy ez szülői kíséret nélkül elképzelhetetlen. Ez a
kényszer természetesen javítja az iskolával fenntartott kapcsolatot is, hisz mindennapos, élő
viszonyról van szó. Iskolánkban a szülői segítőkészség átlagon felüli, mely a tanulók
eredményességében is realizálódik.
A kapcsolattartás szokásos formái ugyancsak megtalálhatók intézményünkben, mint a szülői
értekezlet, a nyílt nap, a fogadóórák, az elektronikus naplón keresztül megvalósuló
kapcsolattartás, melyek mellett a szülőnek mindenkori szabad bejárása van az iskolába.
Intézményünk sokat tesz azért, hogy tehetséges tanulói minél jobban boldoguljanak választott
iskolájukban, szakmájukban. Éppen ezért kísérjük figyelemmel helytállásukat, a szükséges
tanulmányi programokkal támogatjuk tanulmányaikat (vendégtanulói jogviszonyban
biztosított lehetőségek). Volt tanulóinkat szívesen látjuk szakmai gyakorlatokon, valamint
nevelési-oktatási területen szerzett végzettséggel munkatársaink körében is. Intézményünk
bázisát képezi a magyarországi horvát értelmiségnek, így ilyen szempontból is összefogja
tehetségeit.
Az intézmény vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az írott és nyomtatott sajtóval, a
fenntartóval, a Kormányhivatallal és szükség szerint a tankerületi központtal is. A sajtóval
történő kapcsolattartás az igazgató feladatkörébe és felelősségi körébe tartozik.
Az intézmény eddigi kapcsolatrendszerét úgy alakította ki, hogy a hasonló típusú
"testvérintézményekkel" illetve a köznevelési rendszerben elfoglalt valós helye szerinti
intézményekkel valamint köznevelés-irányítással a legszélesebb és eredményeket hozó
kapcsolata legyen.
Az intézmény szoros kapcsolatot tart fenntartójával és annak képviselőivel: Az Országos
Horvát Önkormányzattal, Pécs város Horvát Önkormányzatával, a település helyi irányító
szervével, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
Nemzetiségi iskolaként: Pécs Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával,
Közművelődési és kulturális vonalon: August Šenoa Horvát Klubbal, a Pécsi Horvát
Színházzal.
A Pécsi Tudományegyetem Horvát Tanszékének gyakorló iskolája vagyunk.
Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem szombathelyi Karának Szláv Nyelvészeti Tanszékével
is jó kapcsolatot ápolunk.
Az iskola tanulóival és vezetőivel tagja a Pécs Városi Középiskolai Igazgatói Kollégiumnak.
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Szoros kapcsolatot igyekszik kialakítani és fenntartani a hercegszántói Horvát Tanítási
Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégiumnal és
a budapesti Horvát
Iskolaközponttal.
Jelentősnek mondhatók intézményünk külföldi, horvát kapcsolatai:
Vijenac Általános Iskola, Osijek,
Óvodai Központ, Osijek
Različak Óvoda, Zagreb
Miroslav Krleža Általános Iskola, Zagreb,
IV. Gimnázium, Zagreb,
II Gimnázium, Varaždin,
Pulai Gimnázium, Pula
Fiúkollégium, Split,
Leánykollégium, Dubrovnik,
Podmurvice Kollégium, Rijeka,
Tin Ujević Kollégium, Zagreb.
A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formáit elsősorban a közös pedagógiai
feladatokra kell építeni. A nevelési programnak, ennek megfelelően, elsősorban azokat a
kérdéseket kell rendeznie, hogy milyen módon működhet közre, segítheti a szülő az iskolában
folyó nevelőmunkát, illetve az iskola milyen módon és milyen formában nyújthat segítséget a
szülőnek gyermeke neveléséhez.
Az óvoda, iskola nevelő szervezet, átfogó feladata a gyermeki személyiségfejlődésének
tudományosan megalapozott irányítása. Az intézmény célja a személyiségközpontú,
gyermekközpontú nevelőmunka, az egészséges ifjúság nevelése; a nemzetiségi létet
elősegítő funkciók karban-tartása, a horvát nyelv, a kulturális hagyományok, értékek, a
folklór, az anyanemzet ismerete, a többségi nemzet kultúrája, törvényei.
Az óvoda, iskola (a pedagógus) társadalmi kapcsolatrendszerében a legfontosabb szerepe a
családdal (gondozókkal) való együttműködésnek van. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert a
gyermek fejlődéséért, életének, sorsának alakulásáért az intézmény és a család közösen
felelősek, ugyanakkor mindkét félnek megvannak a maga sajátos, át nem vállalható és
hárítható feladatai – és az ezzel együtt járó saját felelősségei is- az együttműködési
feladatban. Minden pedagógusnak hivatásbéli kötelezettsége a szülői házzal való
kapcsolattartás a gyermek fejlődése érdekében.
A család és az intézmény együttműködésében, az utóbbi években egyre több zavar,
probléma és konfliktusforrás mutatkozik, amelyek túlnyomó része a család
hagyományos funkcióinak válságára, zavaraira, valamint a gyorsuló életmódra, a
változó világra, a globalizációs hatásokra vezethető vissza:
- a családok érték- és normarendjének válsága;
- a családok gazdasági, eltartó, regeneráló funkciójának sérülése;
- a család egyre kevésbé elégíti ki az érzelmi-szociális-pszichikus biztonságigényt.
Amint látható, az intézmény és a család együttműködésének zavarait döntően objektív okok
váltják ki, a gyermek egészséges fejlődésére ugyanakkor hátrányosan hatnak. A gyermek
érdekében ezért az iskolának szorosra kell fűznie a családdal való kapcsolatait, fokoznia
kell az együttműködést. Ezt két fontos alapelv szellemében kell tennie, melyeket a szülőknek
is meg kell érteniük, el kell fogadniuk:
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1. A szülői felelősség tudatosítása. (A szülőt azzal tudjuk megnyerni partnerünknek, ha
megértetjük vele: minden tettünket a gyermek érdeke vezéreli, s ugyanezt várjuk el tőle is.)
2. Az együttműködés fő célja, tartalma a szülők nevelői kompetenciájának, pedagógiai
kultúrájának növelése, az egyenrangú partneri viszony szellemében.
2.10.1 Az együttműködés tartalma










tanácsadás a családi nevelés problémáinak megoldásához;
tanulásirányítás, szabadidő-irányítás;
egészséges életmódra nevelés;
családi életre nevelés;
pályaválasztás, továbbtanulás irányítása;
tehetséggondozás;
hátrányos helyzetű tanulók segítése;
gyermek- és ifjúságvédelmi kérdések;
miben segítheti a szülő az iskolát, illetve gyermeke nevelését az iskolában.

2.10.2 Az együttműködés formái (folyamatos, a családi háttér és nevelés
helyzetének naprakész ismeretében
 családlátogatás (szükség esetén, de a tanítás évei alatt legalább egyszer)
 fogadóóra (célja: személyes beszélgetés során a gyermekkel kapcsolatos problémák
feltárása és közös megoldása)
 szülői értekezlet;
 nyílt óra, nyílt nap,
 szülői munkaközösségi tevékenység;
 levelezés, digitális napló, telefon;
 véletlenszerű találkozások;
 szülők akadémiája, pedagógiai előadássorozatok (ha van rá igény),
 Mikulás-ünnep, farsang, Anyák-napi műsorok (lehetőség van a kötetlen beszélgetésre)
2.10.3 Az együttműködés fő módszerei







meggyőzés (négyszemközt v. a családban, értekezleten; a problémák megoldásához),
beszélgetés (a problémák feltárásához),
előadás (ritkábban),
vita (az eltérő nézetek ütköztetésére),
példaadás (saját és szülői példák követése),
pedagógiai és pszichológiai ismeretterjesztő irodalom terjesztése.

Az óvodának, iskolának (a pedagógusnak) azon kell munkálkodnia, hogy felébressze az
összes nevelésben érdekelt fél nyugvó lelkiismeretét, felelősségérzetét és tenni akarását,
figyelmüket irányítsa a szükséges pedagógiai tennivalókra és lehetőségekre, s adjon
módszertani segítséget a megoldáshoz.
A legfontosabb nevelőtárs: a szülő. A pedagógusok és a szülők viszonya legyen az
egyenrangú nevelőtársak felelős kapcsolata. Mindkét fél érdeke, hogy az együttműködés
minél hatékonyabb legyen és a tanulók problémáira közösen találják meg a legjobb
megoldást. Ebben a folyamatban a megelőlegezett bizalom, az empátia, a barátságos,
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humánus értékelés olyan követelmények a pedagógus viselkedésében, melyek az
együttműködés alapját képezik. Legfontosabb a bizalom kialakítása a szülők és az iskola
között.
A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen kell tájékoztatni.
A tanulókkal való kapcsolattartás lehetőségeit lásd az iskolai és kollégiumi házirendben.

2.11 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA ÉS A GIMNÁZIUMI
SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

2.11.1 A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozóvizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 javítóvizsgákra
 pótló vizsgákra
vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira:
 akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója
különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
Az vizsga megszervezése és menete a jogszabályokban meghatározottak szerint történik,
azzal a kiegészítéssel, hogy a vendégtanulói programban vizsgázó tanulók előzetes
felkészítésen is részt vesznek a tanév során, illetve akik vendégtanulóként nem vettek részt
az intézményi felkészítő programban, a szolgáltatásért díjat kötelesek fizetni (a díjat az
igazgató állapítja meg a mindenkori érettségi vizsgadíjak figyelembevételével).
A jogszabály a következő esetekben írja elő osztályozó vizsga megszervezését: A tanuló
osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti
vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. Osztályozó vizsga a
szakképző iskolában  a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint  szervezett
beszámoltató vizsga is (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga).
A tanulmányok alatti vizsgát iskolában  illetve a rendeletben meghatározottak szerint 
független vizsgabizottság előtt lehet tenni. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában
tehet, amelyben tanulmányait folytatni kívánja. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti
vizsga nem ismételhető. A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak
osztályozó vizsgát kell tennie, ha
a) –felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
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b) –engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben,
illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) –a 20. § (6) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) –a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
2.11.2 Az iskola a vizsgát a következő módon szervezi
A vizsgákra tanévenként legalább kettő vizsgaidőszakot ki kell jelölni. Az iskola osztályozó
vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a tanulót a
jelentkezéskor tájékoztatni kell.
A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Ha a tanulmányok
alatti vizsgát az iskola szervezi, a vizsgabizottság az iskola pedagógusaiból áll. A
vizsgáztatásra kijelölt intézmény által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja
az a pedagógus, aki abban az iskolában tanít, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
A tanulmányok alatti vizsga  ha azt az iskolában szervezik  vizsgabizottságának elnökét és
tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait pedig a vizsgáztatásra
kijelölt intézmény vezetője bízza meg.
A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottság tagjainak átadja
a vizsgázókról kiállított osztályozó ív egy-egy példányát.
A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke tájékoztató értekezletet tart,
amelyen ismerteti a vizsgázókkal a vizsgabizottság őket érintő döntését, az írásbeli vizsgán
elért eredményeket, a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat, a vizsgát követő
eredményhirdetés helyét és idejét, átadja a vizsgabizottság által hozott határozatokat, s
ismerteti a vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat lehetőségét. A tájékoztató értekezleten
ismertetett vizsgabizottsági döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt a tájékoztató
értekezletet követő első munkanaptól kell számítani.
A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság legalább három tagjának, köztük a vizsgatantárgy
kérdező-tanárának egyidejűleg jelen kell lennie. A vizsgabizottság elnöke a vizsga helyiségét
indokolt esetben, a szükséges ideig elhagyhatja, távollétében helyettesítését a kérdező-tanár
látja el. Fel kell függeszteni a szóbeli vizsgát addig, ameddig a megfelelő számú bizottsági tag
vagy a kérdező-tanár jelenléte nem biztosítható.
A szóbeli vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb este tizennyolc óráig
tarthat.
A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint
amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A vizsgacsoport legfeljebb hat vizsgázóból állhat.
A szóbeli vizsga nyilvánosságát a vizsgabizottság elnöke hivatalból vagy kérelemre
korlátozhatja, illetve zárhatja ki. Ki kell zárni a nyilvánosságot, ha azt a vizsgázó érdeke
indokolja. A vizsgabizottság munkájában közreműködők nem zárhatók ki a szóbeli vizsgáról.
A nyilvánosság kizárásával kapcsolatos döntést a vizsga jegyzőkönyvében meg kell
indokolni, és a vizsga helyszínén közzé kell tenni.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt, és kiválasztja a tétel
kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges
segédeszközökről a kérdező-tanár gondoskodik.
A továbbiakban a vizsga szabályai hasonlítanak az érettségire.
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A horvát nyelvből tartott osztályozó vizsga gyakorlatilag a kilencedik és tízedik osztály
követelményeire és a középfokú nyelvvizsga társalgási témaköreire épül.
Az iskolai vizsgaszervezésnek, az érettségi utáni egyik leglényegesebb mozzanatát alkotja az
osztályozó vizsga, mely az említett szükségleten túl, gyakran szolgál a Horvátországból
érkező tanulók felkészültségének megállapítására, valamint a horvát anyanyelvű tanulók
nyelvi kompetenciáinak felmérésére.
Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az alábbiak szerint:
2.11.3 Vizsgafajták

2.11.3.1 OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
Az Intézményben osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben
kell megszervezni (kivéve az előrehozott érettségi miatt szervezett vizsga, melyet október
illetve április hónapokban kell megszervezni).
-

-

-

Az osztályozóvizsga letételét az igazgató engedélyezi.
Az osztályozóvizsgára valójelentkezés kérelmét az áprilisi vizsgaidőszakra március 31ig; az októberi időszakra pedig szeptember 30-ig kell beadni az iskola által készített
formanyomtatványon.
Az igazgató, a vizsgázó külön kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre
meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Abból a tantárgyból, mely az iskola pedagógiai programjában nem szerepel, igazgatói
engedéllyel más iskolában, vendégtanulói jogviszonyban lehet osztályozóvizsgát tenni.
(A vendégtanulói jogviszonyt a fogadó intézmény igazgatója létesíti a tanulóval.) Ez
esetben az osztályozóvizsgákra a fogadó intézmény vizsgaszabályzatának rendelkezései
vonatkoznak.
Vendégtanulói jogviszonyban iskolánkban vizsgázó tanuló vizsgáira e vizsgaszabályzat
vonatkozik.
Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az
engedélyt az igazgató adja.
Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége
alól.

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási
év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze,
s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.
Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a
tanítási órák több mint 30 % - a.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két
hétben, ha
-

felmentést kapott – kérelmére – a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a sajátos
helyzete miatt,
engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
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-

egy vizsgaidőszakban általában legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető
osztályozóvizsga.
három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben; igazgatói engedéllyel lehet
vizsgázni.
osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha előrehozott érettségi
vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az Intézmény helyi tanterve
szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek
tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.

Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok
megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő
vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három
vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 15 percnél nem lehet több.
A tanulmányok alatti vizsgán a köznevelési törvény 56.§ (1) bekezdésének hatálya alá tartozó
tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények
érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.
A vizsgán történt bármely szabálytalanság esetén az érettségi vizsgaszabályzatban leírtaknak
megfelelően kell eljárni.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény
nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a
vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét
hátrányosan befolyásolta.
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan
megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a vizsgatárgyból az adott tanévet záró
osztályzata elégtelen.

2.11.3.2 KÜLÖNBÖZETI VIZSGA
A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő
az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell
különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett
évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a
sikeres tovább haladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell
az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

2.11.3.3 JAVÍTÓVIZSGA
Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kap,
javítóvizsgát tehet.
Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni.
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Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.
A tanulót a vizsga eredményéről a vizsga napján kihirdetve tájékoztatni kell.

2.11.3.3.1

A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni:

 A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát tehet.
 A javítóvizsga követelményeiről, témaköreiről a tanuló a vizsgára utalást követő két héten
belül, de legkésőbb július 5-ig írásbeli tájékoztatást kap. A tájékoztatás formája lehet
honlap és/vagy e-napló és/vagy papír alapú.
 A vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel
értesítést kap (e-napló vagy/és honlap vagy/és faliújság).
 A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent.
 A tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság
előtt a vizsga előtt legalább 30 perccel.
 A rendkívüli okból, igazgatói engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő tanulónak
részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, mulasztásait
szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell elbírálni. A
javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja lesz, sikertelen
vizsga esetén az előző osztályt kell megismételnie.
 Ha a vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról
engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné vizsgája eredménytelen, így az
osztályismétlést von maga után.
 Szabálytalanság esetén az érettségi vizsgaszabályzatban foglaltakhoz hasonlóan kell
eljárni.

2.11.3.4 PÓTLÓ VIZSGA
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból
-

elkésik, távol marad, (a vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való
részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a
vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására).

-

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény
számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek
feltételei megteremthetők.
A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
A pótló vizsgára jelentkezéskor a tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy az eddig teljesített
vizsgarész beszámítását kéri-e.
A pótló vizsga időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki.

2.11.3.5 FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTT ZAJLÓ VIZSGA
A köznevelésről szóló törvény 46.§ (6) bekezdés ’m’ pontja a tanuló alapvető jogaként
mondja ki, hogy tanulmányai során tehet az intézménytől, annak pedagógusaitól független
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tanulmányok alatti vizsgát, amely osztályozóvizsga és javítóvizsga lehet. A vizsgára való
jelentkezés szabályait a 20/2012. EMMI rendelet 73. §-a szabályozza.
-

-

-

-

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal
szervezi.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját
megelőző harmincadik napig, a rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az
engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása
céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg
kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni.
Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak,
amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon
belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt
független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül
továbbítja a kormányhivatalnak.
A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a
pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít,
amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.
Akkor is, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról, magasabb
évfolyamra jutásáról – a vizsgabizottság által adott osztályzat figyelembevételével – az
intézmény dönt.

2.11.3.6 TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB
ALAPELVEI
A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok
-

elnök
kérdező tanár
ellenőrző tanár

Az elnök
- felel a szabályok betartásáért,
- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,
- ha kell szavazást rendel el
Kérdező tanár(ok)
- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet
- lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte.
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.
Ellenőrző tanár
- lehetőség szerint szakos tanár
- felel a vizsga szabályszerűségéért
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2.11.4 Az értékelés rendje

2.11.4.1 Írásbeli vizsgák általános szabályai
a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet
a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését,
a tanuló nevét és a dátumot
- a feladatlap megoldásának ideje 45 perc, kivétel a nyelvi előkészítő évfolyamon a
célnyelv ahol 60 perc áll a tanuló rendelkezésére
- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza
magával
Egy vizsganapon legfeljebb három írásbeli vizsga tehető le, de közöttük legalább 15 perc
-

pihenőidőt kell biztosítani.
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt
jegyzőkönyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak.

2.11.4.2 Az írásbeli vizsga javítása
-

a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot
ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett
segédeszközöket használt, rávezeti a feladatlapra és értesíti az igazgatót
Az írásbeli jellegű gyakorlati vizsgán (pl. informatika) az írásbeli szabályai szerint kell
eljárni.

2.11.4.3 A szóbeli vizsga általános szabályai:
-

Egy napon három szóbeli vizsga tehető le.
A vizsgázónak a vizsga előtt minimum 30 perccel kötelező megjelennie!
A vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helyiséget kell biztosítani!
A szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó
segédeszközökkel készül az önálló feleletre.
A felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő!
A felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja!
A felelet maximum 15 percig tarthat!
Ha a vizsgázó az adott tételből teljes tájékozatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy
alkalommal póttételt húz!
Két tantárgy vizsgája között a vizsgázó pihenőidőt kérhet.
Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti,
jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság dönt a szóbeli eredményéről.
Szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények
alapján dönt.

2.11.4.4 Gyakorlati (gyakorlati jellegű) vizsga általános szabályai:
-

A szaktanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga rendjéről!
A gyakorlati vizsgarészt a vizsgafeladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell
értékelni!
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2.11.5 A vizsgatárgyak részei és követelményei
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.
A pedagógiai programban meghatározott tanulmányi idő lerövidítésével (tanév összevonás,
egyéni haladási rend, stb.) élni kívánó diákok esetén érvényes vizsgarendet lásd az 1. számú
mellékletben.
Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje
A vizsgatárgyak követelményrendszere
Vizsgatárgyak részei
Horvát irodalom

írásbeli + szóbeli vizsga

Horvát nyelvtan

írásbeli + szóbeli vizsga

Magyar irodalom

írásbeli + szóbeli vizsga

Magyar nyelvtan

írásbeli + szóbeli vizsga

Történelem

írásbeli + szóbeli vizsga

Idegen nyelv

írásbeli + szóbeli vizsga

Hon- és népismeret/Nemzetiségi népismeret

írásbeli + szóbeli vizsga

Matematika

írásbeli vizsga

Fizika

írásbeli + szóbeli vizsga

Földrajz

írásbeli + szóbeli vizsga

Biológia

írásbeli + szóbeli vizsga

Kémia

írásbeli + szóbeli vizsga

Informatika

írásbeli + gyakorlati vizsga

Testnevelés

gyakorlati vizsga

Társadalomismeret

szóbeli + írásbeli vizsga

Művészetek

írásbeli + gyakorlati vizsga

Technika – életvitel, gyakorlat

írásbeli + gyakorlati vizsga

2.11.6 A gimnáziumi szóbeli felvételi vizsga követelményei
A gimnáziumi felvételhez intézményünk az általános iskolai eredményeken kívül a 9.
osztályba jelentkezők központi írásbeli felvételijének megírását kéri!
A gimnáziumi felvételhez szóbeli felvételi vizsgát szervezünk.
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A szóbeli felvételi vizsga célja felmérni a tanuló nyelvismereti szintjét, annak eldöntése
céljából, hogy a 9. osztályos nemzetiségi horvát kétnyelvű programba be tud-e kapcsolódni!
A szóbeli követelményei azonosak az anyanyelvű és kétnyelvű iskolák tanulói számára a
horvát nyelv és irodalom valamint a horvát népismeret tantárgyaknál előírt kerettantervi
követelmények teljesítése az európai küszöbszint követelményeinek teljesítése:
Az európai küszöbszint: B1 (önálló nyelvhasználó)
Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben,
amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a
szabadidő, a nemzetiség helyzete terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a
nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert
vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző
eseményeket, álmokat, a reményeit és ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a
különböző álláspontokat és terveket.
Beszédértés
A köznyelvi beszédet főbb vonalaiban megérti, ha az rendszeresen előforduló, számára ismert
témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, melyek
aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó
témákról, a nemzetiségről szólnak, és melyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek.
Beszédkészség
Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint ismerős,
mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő
fordulatokkal el tudja mondani élményeit, céljait. Röviden meg tudja indokolni és magyarázni
a véleményét, el tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni.
Olvasásértés
Megérti olyan nyelvileg összetettebb szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt,
melyek hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Képes a
szövegeket feldolgozni (tanórán tanári segítséggel, illetve házi olvasmányként). Megérti az
eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. Képes néhány irodalmi alkotás
(vers, novella, elbeszélés, regény) értelmezésére az adott népcsoport kultúrájából. A
nemzetiségi népcsoport nyelvén olvassa a hazai és az anyanemzet irodalmát, annak fontosabb
témáit be tudja mutatni.
Írás
Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban.
Képes az adott nyelv alapvető nyelvi és nyelvhelyességi törvényszerűségeinek alkalmazására.
Össze tudja hasonlítani a magyar nyelvet és a nemzetiségi nyelvet. Be tud számolni
élményeiről, véleményéről. Az adott nép kultúrájáról szóló alkotásokon keresztül be tudja
mutatni az adott nép szellemiségét. Tudásszintjének megfelelően képes egyszerűbb szövegek
fordítására.
A 9/N. – horvát nemzetiségi nyelvi előkészítő osztályba jelentkezett tanulók esetében
általános tájékozottságot, iskolaválasztási motivációt és hétköznapi kommunikációs
készségeket vizsgálunk. A felvételire különös követelményeket nem határozunk meg.

89

2.11.7 Vizsgaszervezéssel kapcsolatos záró rendelkezések
 A tanulmányok alatti vizsgán sajátos nevelési igényű tanulónál a vizsga során lehetővé kell
tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő
vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.
 A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény
nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a
vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét
hátrányosan befolyásolta.
 A jogorvoslatra a 20/2012. EMMI rendelet rendelkezésének megfelelően van lehetőség.
 A vizsgaszabályzat hatálybalépése az elfogadását követő vizsgáktól érvényes, és
határozatlan időre szól.

2.12 AZ ISKOLAVÁLTÁS, VALAMINT A TANULÓ ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI:
Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való
döntés az intézmény vezetőjének jogköre, döntése előtt köteles kikérni az
igazgatóhelyettesek, intézményegység vezetők véleményét. A tanuló átvételére akkor van
lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az iskolánkban tanult
tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges elmaradás mértéke
nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a lemaradást. Az
átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a vele
szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket.
Az átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy
annak ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat
arra, hogy a különbözeti vizsgát a felvétel tanévének végéig tegye le az átvett tanuló,
ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást kell biztosítani az átvett tanuló
számára. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló
együttes kérésére – évfolyamismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a
diák.

2.13 A FELVÉTELI ELJÁRÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
A felvételi kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni a horvát nemzetiséghez
tartozót, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a
lakóhelye, tartózkodási helye az iskola székhelyén van, illetve akinek sajátos helyzete azt
indokolja. Sajátos helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha testvére is
intézményünkbe jár, vagy itt érettségizett, ha szülője az intézmény vagy
partnerintézményének alkalmazottja. A további felvételi kérelmekről az intézmény
pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni.
 A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel
jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
 A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább
tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első
napja előtt – nyilvánosságra kell hozni.
 Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján.
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 Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy a nevelési-oktatási
intézmény a felvételi, átvételi kérelem elbírálása során megsértette az egyenlő bánásmód
követelményét, az érintett szülő kérelmére megállapítja az óvodai felvétel, a tanulói
jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttét.
 Ha a tanuló átvétellel iskolát vált, adatait – beleértve a mérési azonosítót is – a másik
iskolának továbbítani kell. Az iskola értesíti a hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót
melyik iskolának küldte tovább.
 Az óvodai csoportra, iskolai osztályra megállapított minimális és maximális létszámtól
akkor lehet eltérni, ha nevelési, tanítási év során gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.
 A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés
iskolarendszerében folytathatók.
 A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha
a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerezi az oktatásért
felelős miniszter, szakképzés esetén a szakképesítésért felelős miniszter véleményét.
 Az oktatási ügyekért felelős miniszter felhatalmazást kap arra, hogy a felvételi eljárás
szabályait rendeletben határozza meg.
2.13.1 Intézménybe lépés az általános iskola 1. és a gimnázium 9. évfolyamán:
A beiratkozáshoz szükséges feltételek:
- betöltött 6. életév,
-iskolaérettség, a vonatkozó jogszabályok szerint.
Intézménybe lépés a nemzetiségi nyelvi előképzést nyújtó 9/N. évfolyamon:
A beiratkozáshoz szükséges feltételek:
- a 8. évfolyam sikeres befejezése bármely általános iskolában,
- az iskola programjával való azonosulási készség,
- az öt tanéves középiskolai képzés elfogadása.
Intézménybe lépés a gimnáziumi 9. évfolyamon:
A beiratkozáshoz szükséges feltételek:
- a horvát nyelv anyanyelvi szintű ismerete
(európai küszöbszint B1), amit nyelvi felkészültséget ellenőrző beszélgetésen erősít meg,
- az általános iskola 8. évfolyamának sikeres befejezése,
- az iskola programjával való azonosulási készség.
2.13.2 Fellebbezési lehetőségek, eljárások:
- A tanuló felvételének elutasítása esetén a szülő fellebbezéssel élhet, melyet az iskola
fenntartójának kell címezni, de az iskola igazgatójának kell benyújtani.
- A fellebbezés során a beiratkozási feltételek ellenőrzésre kerülnek és meglétük esetén - a
létszám felettiség esetét kivéve - a tanuló felvételre kerül.
2.13.3 Az intézménybe lépés az iskola felsőbb évfolyamain:
Az iskolába lépés feltételeit a fentiektől eltérő időpontokban az alábbi feltételek
meglétéhez illetve teljesítéséhez kötjük:
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-

-

A tanulónak rendelkeznie kell az adott évfolyamra lépés általános feltételeivel - pl.:
befejezett megelőző évfolyam.
A tanuló horvát nyelvismerete meg kell, hogy feleljen az adott osztályban tanulók átlagos
nyelvismereti szintjének.
A korábbi iskolájában nem tanult tantárgyakból különbözeti vizsgát kell tennie.
Nem nemzetiségi horvát iskolából való átvétel esetén horvát anyanyelvből,
történelemből, földrajzból valamint kultúra és népismereti anyagból beszámolási
kötelezettsége van a tanulónak.
Az előző iskolájában az előző tanévre előírt tanulmányi követelményeket sikeresen kell
teljesítenie.

2.13.4 A belépési követelmények megállapítása során alkalmazásra kerülő
eljárások:
-

Előző tanévi értesítők és bizonyítványok ellenőrzése,
Tudásszint felmérése a releváns tantárgyakból: horvát nyelv és irodalom, magyar nyelv
és irodalom, matematika, történelem.
A felmérés írásban és szóban történik az iskola igazgatója által összeállított bizottság
előtt.
A különbözeti vizsgák megtartását ugyancsak a fenti bizottság végzi az igazgató
kijelölése alapján.

2.13.5 Fellebbezési lehetőségek:
Az iskola fenntartójának kell címezni, de az iskola igazgatójának kell benyújtani.
Eljárási hiba esetén az igazgató az eljárás megismétlésére hozhat határozatot.
2.13.6 Magasabb évfolyamba lépés általános feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. A tanulmányi követelményeket a Helyi tanterv
tartalmazza tantárgyakra és tanévekre lebontva.

2.14 AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV

2.14.1 Általános iskola
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely
sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy
megérkezése előtt.
Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. Egy
elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott
alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmeken és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai
balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a sérültek szakszerű ellátása
megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás.
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Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön az ismeretek
elsajátítására.
Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok, nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető
elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. Minden osztály számára fontos, hogy az iskola
megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával rendelkezzen, melyeket nemcsak a mindennapok,
de a kirándulások és egyéb rendezvények (pl. hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak
használni.
Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
 Megismerjék az elsősegélynyújtás fogalmát;
 Megismerjék az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;
 Felismerjék a vészhelyzeteket;
 Tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
 Elsajátítsák a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
 Megismerkedjenek a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
 Megtanulják, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb
alapismeretekkel.
 Azelsősegély-nyújtási
alapismeretek
elsajátításával
kapcsolatos
feladatok
megvalósításának elősegítése érdekében:
 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági
Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;
 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;
 támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre
való jelentkezését.
Az
elsősegély-nyújtási
alapismeretek
elsajátítását
elsősorban
a
következő
tevékenységformák szolgálják:
 a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításának színterei
1. A NAT tantárgyi rendszerébe épülve kereszttantervi koncepcióban valósul meg
2. Egyéb iskolai foglalkozások keretében
3. Egyéb iskolán kívüli rendezvényeken
1. A NAT tantárgyi rendszerében jelenik meg az alábbi tantárgyak témaköreiben:
Természetismeret
 A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód és a tűz esetén szükséges teendők elsajátítása,
gyakorlása
 Veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselkedés szabályainak összegyűjtése
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Egészségtan
 Veszélyhelyzetek, kockázatok azonosítása különböző szituációkban
 A viselkedés és a balesetek közötti oksági összefüggések vizsgálata
Biológia
 A balesetmentes kísérletezés szabályainak betartása
 Elsősegélynyújtás bőrsérülések esetén
 Elsősegélynyújtás mozgássérülések esetén
 Vénás és artériás vérzés felismerése
 Fedő- és nyomókötés készítése
 Az alkohol és drogok használatának veszélyei

Fizika
 Az elektromos áram élettani hatásának elemzése
 A feszültség nagysága és veszélyessége közötti kapcsolat
 Az elektromos készülékek használata során fellépő kockázatok és veszélyek elemzése
Kémia
 Balesetvédelmi szabályok betartása kísérletezés közben
 Néhány fémion mérgező hatásának felismerése
 A metanol, mint oldószer és veszélyei, hasonlósága az etanollal
 Az alkoholfogyasztás hatásai és veszélyei
 A műtrágya túladagolás veszélyei, a nitrátos víz veszélyessége
 A napsugárzás elleni védelem fontossága
 Felelősségteljes vegyszerhasználat
 Veszélyjelek, piktogramok értelmezése
 Kísérletek elemzése alapján egyes anyagok egészségkárosító hatásának értelmezése
Technika
 Balesetek megelőzése.
 Mechanikus jellegű baleseti veszélyek.
 Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata.
 Veszélyes anyagok a háztartásban.
 Közlekedésbiztonsági ismeretek.
 Tennivalók közlekedési baleset esetén.
 Segélyhívás.
Osztályfőnöki
 Baleset esetén kitől kérhet segítséget?
 Hol van az iskolában mentőláda? Mi van a mentőládában?
 Alapvető eszközök és használatuk.
 Mi a teendő? Néhány konkrét eset elemzése.
 Mentőhívás gyakorlata.
Az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek:
 teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél;
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 a mentőszolgálat felépítése és működése;
 a mentők hívásának helyes módja;
 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevétele.
Az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásával az
elsősegélynyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
2. Egyéb iskolai foglalkozások keretében
 Szakkörök – védőnő segítségével, igény és lehetőség szerint.
 Elsősegélynyújtás szakkör.
Védőnői órák (a védőnői ajánlat alapján előre egyeztetve és tervezve).
 Alsó tagozaton – környezet és osztályfőnöki órákon.
 Felső tagozaton – természetismeret, egészségtan, biológia és osztályfőnöki órákon.
Egészségnevelési és sportnap évente.
 Előadók, bemutatók.
 Oktatófilmek.
 Vetélkedők, totók.
 Üzemlátogatás (Vízmű, Biokom, Hőerőmű stb.).
Védőnők, orvostanhallgatók, szakemberek segítségével.
 Egyéb alkalmi – a feladathoz kapcsolódó – lehetőségek (előadások, rendhagyó órák).
3. Egyéb, iskolán kívüli programok.
Versenyeken való részvétel.
 Elsősegélynyújtás (városi, megyei).
2.14.2 Gimnázium








1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
Megismerjék az elsősegélynyújtás fogalmát;
Megismerjék az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;
Felismerjék a vészhelyzeteket;
Tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
Elsajátítsák a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
Megismerkedjenek a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
Elsajátítsák, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok
 A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
 A tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;
 A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb
alapismeretekkel.
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3. Az ismeretszerzés formái, tevékenységek
 A biológiatanítás keretében a 11. évfolyamon (a helyi tantervben rögzített tartalommal).
 Intézményünk életmentő pont, ehhez kapcsolódóan a defibrillátor használatának
megtanítása minden osztályban a biológiaóra keretében.
 Külső előadó az egészségnevelési napon, minden évfolyam számára.
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HELYI TANTERV
2.15 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV - 2020. SZEPTEMBER 1-TŐL A 2., 6. ÉS 10.
ÉVFOLYAMOKTÓL, KIFUTÓ RENDSZERBEN ALKALMAZOTT TANTERVEK:
2.15.1 Kerettanterv megnevezése
Az egyetlen kerettanterv esetén értelemszerűen azt, a kerettantervi alternatívát kínáló
tantárgyak tantervei közül a nem emelt óraszámú képzésekben az alábbiakat választjuk:
Tantárgy
Horvát nyelv és irodalom

A tanítás nyelve
horvát

magyar
horvát

A választott kerettanterv megnevezése
Nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei – EMMI és
kerettantervek
Nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei – EMMI és
kerettantervek
EMMI - B változat
EMMI

Horvát nemzetiségi
népismeret
Magyar nyelv és irodalom
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Filozófia
Nemzeti értékek a közös
Európában
Erkölcstan
Etika
Természetismeret
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia–egészségtan
Földrajz
Informatika
Technika, életvitel,
gyakorlat
Testnevelés és sport
Ének-zene
Dráma és tánc /
Mozgóképkultúra
Művészetek

horvát

horvát
magyar - horvát

Filozófia
PHARE-CBC

magyar
magyar
horvát
magyar - horvát
magyar - horvát
magyar - horvát
magyar - horvát
horvát
magyar - horvát
magyar - horvát

EMMI
EMMI
EMMI
EMMI - B változat
EMMI - B változat
EMMI - B változat
EMMI - B változat
EMMI
EMMI
EMMI

horvát
horvát
horvát

EMMI
EMMI - B változat
Tánc és mozgás – EMMI

horvát - magyar

Vizuális kultúra - EMMI

Az emelt óraszámú képzésekben az alábbi kerettanterveket alkalmazzuk:
Tantárgy
Horvát nyelv és irodalom
Horvát nyelv

Emelt óraszámú kerettanterv megnevezése
Nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei – EMMI és
kerettantervek
a 9/N évfolyamon az Nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei –
EMMI kerettanterv és a helyi adaptált tanterv kombinációja

Az alábbi óratervek a kerettantervi minimális óraterv alapján készültek. A minimális
óraszámokat tartalmazó kerettanterveket megemelt óraszámmal szintén tanítjuk horvát
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nyelvből, informatikából és a tanulók által valamely tantárgyhoz kapcsolódó 11–12. osztályos
felkészítős tantárgyakból, a minimális kerettantervi óraszámhoz képest biztosított többlet
óraszámot nem jelöljük, az a választott tantárgy esetében mindig heti 2 óra. Minden 11–12.
évfolyamos diákunk számára kötelezővé teszünk kettő heti 2 órás választható (emeltszintű
érettségire felkészítő) tantárgyat.
Műveltségi területek
1.
Nemzetiségi nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv
Matematika
Ember és társadalom

Heti óraszám évfolyamonként
2.
3.

4.

Tantárgy
Nemzetiségi nyelv és irodalom

6

6

6

5

Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv
Matematika

6
0
4

6
0
4

6
0
4

5
3
4

Erkölcstan, etika
Horvát nemzetiségi népismeret

1
1

1
1

1
1

1
1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene
Hangszeres zene
Vizuális kultúra
Informatika

1
0
1
0

1
0
1
0

1
1
1
0

1
1
1
1

Technika és életvitel
Osztályfőnöki
Testnevelés és sport (1 óra
tánc)

1
0
5

1
0
5

1
0
5

1
0
5

27,0
27

27,0
27

28,0
27

30,0
29

Ember és természet
Művészetek

Informatika
Életvitel és gyakorlati ismeretek

Testnevelés és sport

Összes óra:
Órakeret:
Műveltségi területek
Nemzetiségi nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv
Matematika
Ember és társadalom

Heti óraszám évfolyamonként:
6.
7.
8.
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3

Tantárgy:
Nemzetiségi nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv
Matematika

5.
5
4
3
4

Történelem
Erkölcstan, etika
Horvát nemzetiségi népismeret

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz

2
0
0
0
0

2
0
0
0
0

0
2
1
1,5
1,5

0
1
2
1,5
1,5

Ének-zene
Hangszeres zene
Vizuális kultúra
Informatika

0,5
0,5
1
1

1
1
1
1

0,5
1
0,5
1

0,5
1
0,5
1

1
0
5

1
0
5

0
1
5

0
1
5

31,0
30

31,0
30

34,0
33

34,0
33

Ember és természet

Földünk - környezetünk
Művészetek

Informatika
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Testnevelés és sport

Technika és életvitel
Osztályfőnöki
Testnevelés és sport (1 óra
tánc)
Összes óra:
Órakeret:
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Műveltségi területek

Heti óraszám évfolyamonként:
9/N.
11
2
4
2

Tantárgy:
Nemzetiségi nyelv
Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv
Matematika

Nemzetiségi nyelv
Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv
Matematika
Ember és társadalom

Történelem
Nemzeti értékek a közös Európában

1
1

Erkölcstan, etika
Horvát nemzetiségi népismeret

1
1

Ember és természet
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz

Földünk - környezetünk

0,5
0,5
0
1

Művészetek

Informatika
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Testnevelés és sport

Ének-zene
Hangszeres zene
Informatika

1
1
1

Testnevelés és sport (1 óra tánc)

5

Összes óra:
Órakeret:

33,0
33

Műveltségi területek
Tantárgy:
Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Élő idegen nyelv I.
Élő idegen nyelv
Élő idegen nyelv II.
Matematika
Matematika
Ember és társadalom
Történelem
Filozófia
Erkölcstan, etika
Horvát nemzetiségi népismeret

9.
6
4
3
2
3

Heti óraszám évfolyamonként:
10.
11.
12.
6
5
6
5
4
4
3
3
3
2
0
0
3
4
4

2
0
0
1

2
0
0
1

3
0
1
1

3
1
0
1

Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz

2
2
0
2

2
2
2
2

2
0
2
0

0
0
2
0

Ének-zene
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Informatika

1
1
1
1
1

1
0
1
0
1

1
0
1
0
1

1
0
1
0
1

Technika és életvitel
Osztályfőnöki
Testnevelés és sport (1 óra tánc)
Emeltszintű érettségire felkészítés

0
1
5
0

0
1
5
0

0
1
5
4

1
1
5
4

38,0
38

39,0
39

38,0
38

38,0
38

Ember és természet

Földünk - környezetünk
Művészetek

Informatika
Életvitel és gyakorlati
ismeretek
Testnevelés és sport

Összes óra:
Órakeret:
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Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az EMMI által kiadott
tananyaggal és követelményekkel.
Idegen nyelvi órákon - fenntartói engedéllyel - lehetőséget biztosítunk a tanulóknak
negyediktől nyolcadik osztályig nyelvválasztásra (német, angol). Ezen tantárgyak oktatása
csoportbontással történik.
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
 Az első-negyedik évfolyamon
 a heti 5 kötelező testnevelés óra, amelyből adott osztályokban 1 óra tánc és
sportegyesületi tagság esetén 1 óra sportfoglalkozás minden tanítási napon pedig a
játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
 Az ötödik- tizenkettedik évfolyamon
 a heti 5 kötelező testnevelés óra, amelyből 1 óra tánc és sportegyesületi tagság esetén 1
óra sportfoglalkozás (amelyik osztályban nincs tánc, sportegyesületi tagság esetén 2 óra
is elismerhető)
 az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai,
 A napközi otthonban, kollégiumban és a tanulószobán
 a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
Komplex projektoktatási formában végezzük a 9. évfolyamos dráma és tánc, valamint
felerészben projektoktatási formában a 11–12. évfolyamos művészetek tantárgy oktatását.
2.15.2 A választott kerettanterv feletti óraszámok
Az iskola adott osztályaiba felvett tanulók számára elsősorban az emelt szintű horvát
nyelv és irodalmi valamint horvát nyelvi követelmények teljesítéséhez szükséges
többletórákat táblázataink tartalmazzák. Az emelt óraszámú osztályokba fölvett diákok
és szüleik figyelmét írásban felhívjuk, hogy a követelmények teljesítése csak a
kerettantervi óraszámok felett meghatározott óraszámok teljesítésével lehetséges.
A 11–12. (12–13.) évfolyamon minden tanuló számára kötelező heti kétszer kettő óra
érettségire felkészítő foglalkozás felvétele. A kötelezően választható tantárgyak között a 11–
12. évfolyamon meghirdetjük az angol nyelvet és az informatikát is.
2.15.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának
elvei
Iskolánkban a nevelés-oktatás folyamatában csak a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során, az
oktatásért felelős miniszter által tankönyvvé illetve segédkönyvvé nyilvánított könyvek
használhatók. Ezek a tankönyvek vagy magyar nyelvűek, vagy a magyar nyelvűvel azonos
tartalmú, horvát nyelvre lefordított tankönyvek. Ezek mellett a horvát nyelv és irodalom,
valamint a népismereti tartalmak tanítására használunk Horvátországból – Minisztérium által
– behozott tankönyveket, melyek a hazai bírálati eljárásokon is keresztülmentek.
A nyomtatott (könyv, munkafüzet, stb.) taneszközökön kívül egyéb eszközök használatára is
sor kerül a nevelés-oktatás folyamatában, ezek többsége a taneszközjegyzékben szereplő vagy
azzal azonos rendeltetésű eszköz, melyeknek használatát az iskola helyi tantervi
követelményeinek teljesítése szükségessé teszi. Az ettől eltérő, nem rendszeresen használt
taneszközök tekintetében nevelők szakmai munkaközösségeinek a meghatározása érvényes,
mely előírt taneszközök beszerzésének szükségességéről a szülőket a jogszabályokban
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meghatározott módon tájékoztatjuk. A szükséges taneszközök beszerzése a szülők feladata, az
iskola közreműködik a tankönyvek és segédkönyvek beszerzésében, a megvásárlás
feltételeinek iskolában történő megteremtésében.
Iskolánk erőfeszítéseket tesz olyan tartós tankönyvek folyamatos beszerzésére, melyek
lehetővé teszik a több éven keresztül történő használatot illetve biztosítják a megfelelő
taneszköz ellátást az arra rászoruló tanulóknak.
A taneszköz kiválasztásának szempontjai:
- feleljen meg az iskola helyi tantervének,
- feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak,
- előnyben kell részesíteni a több éven keresztül használható, tartós eszközöket,
- újabb taneszköz bevezetése csak indokolt esetben, az oktatás minőségének jelentős
javítása reményében,
- az azonos tartalmú és minőségű taneszközök közül a kedvezőbb árfekvésű kiválasztása,
- tartós tankönyvek biztosítása rászorultság alapján.
Az intézmény erőfeszítéseket tesz saját fejlesztésű taneszközök készítésére, használatára.
Ösztönözzük a pályázati úton történő taneszköz-fejlesztést.
Taneszközök használata
Minimális programnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy
elsajátítsa az alapvető oktatási eszközök kezelését.
Tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális ismerethordozókat, diaképet, hangfelvételt,
írásvetítő fóliákat, video felvételt, számítógépes prezentációt, aktív táblás tananyagot
készíteni, tudják az említett eszközöket és anyagokat eredményesen alkalmazni a nevelésioktatási folyamatban! Szükség esetén legyenek képesek megfelelni a tantermen kívüli
digitális oktatás korszerű követelményeinek, mint módszertanban, mint a technikai
eszközök magas szintű használatában!
Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a
nevelés-oktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk. Ezen eszközök csak akkor
segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai munkával, módszertanilag
megalapozott, célszerű kihasználással párosul.
2.15.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása

2.15.4.1 Az 1–2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a legfontosabb. Intézményünk jellegéből
adódóan, mivel tanulóink heterogén szintű anyanyelvi környezetből és háttérrel érkeznek, a
horvát anyanyelvi kompetenciák kiegyenlítése az egyik legfontosabb feladat.
Az első két évfolyamon még előfordulhat higiéniai szokásokat is gyakoroltató feladat, de az
egyik legfontosabb terület a tanulási módszerek kialakítása, a fegyelem és a
figyelemkoncentrációjának erősítése. Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda
játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe.
Komoly hangsúlyt fektetünk az önkiszolgáló munkára, mely a kötelességérzet,
kötelességtudat kialakulásához is elvezet. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és
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problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. A
mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás
fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával.
A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák
megismertetésével és gyakoroltatásával. A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az
alapvető képességek, készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos
fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával.
A pedagógiai szakaszon belül fontos az óvoda-iskola átmenet problémájának hatékony
kezelése, melynek keretében a legszorosabb az együttműködés saját óvodánkkal. Ennek
keretében tudjuk megvalósítani azt, hogy a leendő tanító egy hetet tölt az óvoda
nagycsoportosaival az óvodai tanév végén, óvónőjük pedig besegít az iskolai munkába,
iskolakezdéskor több napra elkíséri az iskolába volt óvodásait.
Nagy figyelmet fordítunk a tanulás tanítására, ami hosszú-távú előnyöket hozhat a
későbbikben.

2.15.4.2 A 3–4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik–negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe
kerül a NAT elveiből következő motiválási és tanulásszervezési folyamat. Intézményünkben
fontos ráhangolni a tanulót az anyanyelvi elvárások fokozódására, ami a külső környezet
jelentős hatásai miatt nagy nehézségekbe ütközik. Ebben az erőfeszítésünkben számítunk a
partnerek segítségére is. Ennek keretében vesszük örömmel a Horvát Klub, a Horvát Színház
programjait, amelyeket beépítünk az oktatás-nevelés folyamatába.
A pedagógiai szakasz során már készségszintű folyamatokat figyelhetünk meg tanulóinknál,
eddigre ki kellett derülniük az esetleges tanulási nehézségeknek is. Fontos a teljesítmények
nyomon követése. Minden pedagógus és szülő együttes felelőssége, hogy tanulóink
motiváltsága megfelelő legyen, sikereket érhessenek el az iskolai élet minden területén.
A tanulásszervezési eljárások során nagy hangsúlyt fektetünk a helyi lehetőségekre, melyek
szerint a napközi, a délutáni szakszerű segítség tehermentesítő funkciót is elláthat, stresszmentessé teszi a tanulók otthoni felkészülését szüleivel, akik közül gyakran egyikük sem tud
megfelelő színvonalú horvát anyanyelvi segítséget nyújtani.
A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.
A tanulók önállósítása nagyon fontos feladat, mely felkészíti őket a szakrendszerű tanulásra,
annak ellenére is, hogy nem szakrendszerű formában is tartunk órákat foglalkozásokat az 5.-6.
osztályokban is.

2.15.4.3 Az 5–6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása.
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Ennek keretében kerülnek kihangsúlyozásra a tanulási szokások, a tanítási-tanulási környezet
változásaiból eredő kihívások. Fontos eleme a periódusnak az önállóságra nevelés, melyet
kooperatív módszerekkel igyekszünk elérni. A legváltozatosabb tanulási formákat kínáljuk,
amilyen a tömbösítés, a projektmódszer, a drámapedagógia elemei.
Legfontosabb a tanulói tudás megalapozása, a megbízható alapok megszerzése, melyek a
következő pedagógiai szakaszban alapul szolgálhatnak az érdeklődés specializációjához is.
A kialakult kulcskompetenciák magabiztosabbá teszik a tanulót, a bekapcsolása és
bekapcsolódása az aktív tanítási-tanulási folyamatokba erősíti együttműködési készségét,
csökkenti a sztereotípiák mentén működő tanulói teljesítményértékelést, objektívebb
önértékelést támogatnak.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. A mozgásigény kielégítésével, a
mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció
és a relaxáció képességének alapozásával.

2.15.4.4 A 7–8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.











mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása;
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat.
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;
az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása;
a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
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2.15.4.5 A gimnázium 9–12. (13.) évfolyamának helyi feladatai
A gimnázium 9–12. évfolyamán folytatott nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség
árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a
továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szakközépiskolában az ágazathoz tartozó
szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák. A kompetenciák kialakítását az
egyes műveltségi területek tananyagával valósítjuk meg.







az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;
a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;
fokozatosan bővítjük, kiteljesítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.

2.15.5 Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon:
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
 Az első-negyedik évfolyamon
 a heti 5 kötelező testnevelés óra, amelyből 1 óra tánc és sportegyesületi tagság esetén 1
óra sportfoglalkozás
 minden tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
 Az ötödik- tizenkettedik évfolyamon
 a heti 5 kötelező testnevelés óra, amelyből 1 óra tánc és sportegyesületi tagság esetén 1
óra sportfoglalkozás
 az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai,
 A napközi otthonban, kollégiumban és a tanulószobán
 a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
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2.16 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV - 2020. SZEPTEMBER 1-TŐL AZ 1., 5. ÉS 9.
ÉVFOLYAMOKTÓL, FELMENŐ RENDSZERBEN ALKALMAZOTT TANTERVEK:
2.16.1 Kerettanterv megnevezése
Az egyetlen kerettanterv esetén értelemszerűen azt, a kerettantervi alternatívát kínáló
tantárgyak tantervei közül a nem emelt óraszámú képzésekben az alábbiakat választjuk:
Tanulási terület - tantárgy
Horvát nyelv és irodalom
Horvát nemzetiségi népismeret

A tanítás
nyelve
horvát
horvát

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek 8. évfolyam
Hon és népismeret
Nemzeti értékek a közös Európában
Etika / Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány (5-6. oszt.)
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Első élő idegennyelv
Második élő idegennyelv
Művészetek
Ének-zene

magyar
magyar - horvát
horvát
horvát
horvát
magyar -horvát
magyar - horvát
horvát
horvát
magyar - horvát
magyar - horvát
magyar - horvát
horvát
-

Vizuális kultúra
Dráma és színház
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Közösségi nevelés (osztályfőnöki)

horvát
magyar
horvát
magyar -horvát
magyar - horvát
horvát
horvát

horvát

A választott kerettanterv megnevezése
Nemzetiség iskolai oktatásának irányelvei –
EMMI - és kerettantervei
Nemzetiség iskolai oktatásának irányelvei –
EMMI - és kerettantervei
EMMI – alap óraszám
EMMI – alap óraszám
EMMI – alap óraszám
EMMI
EMMI
PHARE-CBC
EMMI + választott egyháznak megfelelően
EMMI
EMMI
EMMI – alap óraszám
EMMI – alap óraszám
EMMI – alap óraszám
EMMI
EMMI – alapóraszám (5-6. osztály heti 2 óra)
EMMI – választott órakeret szerint!
EMMI – + Zeneoktatás – tambura – helyi
tanterv alapján
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI

Az emelt óraszámú képzésekben az alábbi kerettanterveket alkalmazzuk:
Tantárgy
Horvát nyelv és irodalom
Horvát nyelv

Emelt óraszámú kerettanterv megnevezése
Nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei – EMMI és
kerettantervek
a 9/N évfolyamon az Nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei –
EMMI kerettanterv és a helyi adaptált tanterv kombinációja

Az alábbi óratervek a kerettantervi alap óraterv alapján készültek. A minimális óraszámokat
tartalmazó kerettanterveket megemelt óraszámmal szintén tanítjuk horvát nyelvből, horvát
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nyelv és irodalomból és a tanulók által valamely tantárgyhoz kapcsolódó 11–12. osztályos
emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyakból, a minimális kerettantervi óraszámhoz képest
biztosított többlet óraszámot nem jelöljük, az a választott tantárgy esetében mindig heti 2 óra.
Minden 11–12. évfolyamos diákunk számára kötelezővé teszünk 4 óra választható
(emeltszintű érettségire felkészítő) tantárgyat.
Tanulási területek
1.
Nemzetiségi nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek

Etika / hit- és erkölcstan
Természettudomány és földrajz

Heti óraszám évfolyamonként
2.
3.
4.

Tantárgy
Horvát nyelv és irodalom

6

6

5

5

Magyar nyelv és irodalom
Első élő idegen nyelv
Matematika

6
0
4

6
0
4

5
0
4

5
2
4

Horvát nemzetiségi
népismeret
Etika / hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Környezetismeret

0

0

1

1

Ének-zene
Vizuális kultúra

1
1

1
1

1
1

1
1

Technika és tervezés
Digitális kultúra

1
0

1
0

1
1

1
1

Testnevelés
Mozgáskultúra/Horvát
néptánc

4
1

4
1

4
1

4
1

1

1

1

0

24
27
26

24
27
26

24
27
27

25
28
28

Művészetek

Technológia

Testnevelés és
egészségfejlesztés

Szabadon tervezhető órakeret
Maximális órakeret:
Lehetséges maximális nemzetiségi órakeret:
Tervezett órakeret:
Tanulási területek

5.
Nemzetiségi nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek

Etika / hit- és erkölcstan
Természettudomány és földrajz

Heti óraszám évfolyamonként
6.
7.
8.

Tantárgy
Horvát nyelv és irodalom

5

5

5

5

Magyar nyelv és irodalom
Első élő idegen nyelv
Matematika

4
2
4

4
2
4

3
3
3

3
3
3

Történelem
Állampolgári ismeretek
Horvát nemzetiségi
népismeret
Etika / hit- és erkölcstan

2

2

2

1

1

1

2
1
1

1

1

1

1

Természettudomány

2

2

0

0
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Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
2
2

2
2
1
1

Ének-zene
Vizuális kultúra

1
1

1
1

1
1

1
0

Technika és tervezés
Digitális kultúra

1
1

1
1

0
1

0
1

4
1

4
1

4
1

4
1

1

1

1

1

28
31
31

28
31
31

30
33
33

30
33
33

Művészetek

Technológia

Testnevelés és
egészségfejlesztés
Testnevelés
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)
Mozgáskultúra/Horvát
néptánc
Maximális órakeret:
Lehetséges maximális nemzetiségi órakeret:
Tervezett órakeret:
Tanulási területek

Tantárgy

Heti óraszám évfolyamonként:
9/N.

Nemzetiségi nyelv és irodalom

Horvát nyelv és irodalom

15

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek

Magyar nyelv és irodalom
Első élő idegen nyelv
Matematika

2
3
2

Történelem
Állampolgári ismeretek
Horvát nemzetiségi
népismeret/Nemzeti értékek
a közös Európában

2
0
1

Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz

0
0
0
0
1

Ének-zene
Vizuális kultúra
Hangszeres zene

1
0
1

Technika és tervezés
Digitális kultúra

0
2

Testnevelés
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)

4
1

Természettudomány és földrajz

Művészetek

Technológia

Testnevelés és
egészségfejlesztés
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Mozgáskultúra/Horvát
néptánc
Szabadon tervezhető órakeret

1
0

Maximális órakeret:
Lehetséges maximális nemzetiségi órakeret:
Tervezett órakeret:

32
36
36

Tanulási területek
9.
Nemzetiségi nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek

Heti óraszám évfolyamonként
10.
11.
12.

Tantárgy
Horvát nyelv és irodalom

6

6

5

6

Magyar nyelv és irodalom
Első élő idegen nyelv
Matematika

3
3
3

4
4
3

4
4
4

4
3
4

Történelem
Állampolgári ismeretek
Horvát nemzetiségi
népismeret

2

2

3

1

1

1

3
1
1

Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz

0
1
2
3
2

0
2
3
2
2

0
0
0
2
0

0
0
0
0
0

Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és
médiaismeret

1
1
0

1
1
0

0
0
1

0
0
1

Digitális kultúra

2

1

2

1

Testnevelés
Közösségi nevelés
(osztályfőnöki)
Mozgáskultúra/horvát
néptánc

4
1

4
1

4
1

4
1

1

1

1

1

4

4

Természettudomány és földrajz

Művészetek

Technológia
Testnevelés és
egészségfejlesztés

Emelt szintű érettségire felk.

0

Szabadon tervezhető órakeret

1

0

2

4

34
38
37

34
38
38

34
38
36

34
38
34

Maximális órakeret:
Lehetséges maximális nemzetiségi órakeret:
Tervezett órakeret:

0

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az EMMI által kiadott
tananyaggal és követelményekkel.
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Idegen nyelvi órákon - fenntartói engedéllyel - lehetőséget biztosítunk a tanulóknak
negyediktől nyolcadik osztályig nyelvválasztásra (német, angol). Ezen tantárgyak
oktatása csoportbontással történik.
Az 5. és 6. évfolyamon heti 1-1 óra angol nyelvű szakkört biztosítunk tanulóinknak.
A felső tagozaton heti 1 óra rajzszakkört biztosítunk tanulóinknak.
A hangszeres zene és néptánc szakszerű oktatása nagyban hozzájárul intézményünk
arculatának-, tradícióinak megőrzéséhez, ezért szakkör keretében minden diákunk
számára kötelezően választható, és az intézménybe való beiratkozással jön létre a
jelentkezés. A kötelező hangszeres zene oktatást a harmadik osztálytól a kilencedik
osztályig valósítjuk meg. A tehetséges tanulók számára kilencedik osztályt követően is
lehetőséget biztosítunk a tovább fejlődésre.
Az alsó valamint a felső tagozaton, illetve a gimnáziumban heti 1-1 óra énekkari
szakköri óra választható.
Az alsó és felső tagozaton, valamint a gimnáziumban heti 2-2 óra zenekari szakköri
óra választható.
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
 Az első-negyedik évfolyamon
 a heti 5 kötelező testnevelés óra, amelyből 1 óra tánc és sportegyesületi tagság
esetén 1 óra sportfoglalkozás
 minden tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
 Az ötödik- tizenkettedik évfolyamon
 a heti 5 kötelező testnevelés óra, amelyből 1 óra tánc és sportegyesületi tagság
esetén 1 óra sportfoglalkozás
 az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai,
 A napközi otthonban, kollégiumban és a tanulószobán
 a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
2.16.2 A választott kerettanterv feletti óraszámok
Az iskola adott osztályaiba felvett tanulók számára elsősorban az emelt szintű horvát
nyelv és irodalmi valamint horvát nyelvi követelmények teljesítéséhez szükséges
többletórákat táblázataink tartalmazzák. Az emelt óraszámú osztályokba fölvett diákok
és szüleik figyelmét írásban felhívjuk, hogy a követelmények teljesítése csak a
kerettantervi óraszámok felett meghatározott óraszámok teljesítésével lehetséges.
A 11–12. (12–13.) évfolyamon minden tanuló számára kötelező heti négy óra érettségire
felkészítő foglalkozás felvétele. A kötelezően választható tantárgyak között a 11–12.
évfolyamon meghirdetjük az angol és német nyelvet és az informatikát is.
2.16.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának
elvei
Iskolánkban a nevelés-oktatás folyamatában csak a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során, az
oktatásért felelős miniszter által tankönyvvé illetve segédkönyvvé nyilvánított könyvek
használhatók. Ezek a tankönyvek vagy magyar nyelvűek, vagy a magyar nyelvűvel azonos
tartalmú, horvát nyelvre lefordított tankönyvek. Ezek mellett a horvát nyelv és irodalom,
valamint a népismereti tartalmak tanítására használunk Horvátországból – Minisztérium által
– behozott tankönyveket, melyek a hazai bírálati eljárásokon is keresztülmentek.
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A nyomtatott (könyv, munkafüzet, stb.) taneszközökön kívül egyéb eszközök használatára is
sor kerül a nevelés-oktatás folyamatában, ezek többsége a taneszköz-jegyzékben szereplő
vagy azzal azonos rendeltetésű eszköz, melyeknek használatát az iskola helyi tantervi
követelményeinek teljesítése szükségessé teszi. Az ettől eltérő, nem rendszeresen használt
taneszközök tekintetében nevelők szakmai munkaközösségeinek a meghatározása érvényes,
mely előírt taneszközök beszerzésének szükségességéről a szülőket a jogszabályokban
meghatározott módon tájékoztatjuk. A szükséges taneszközök beszerzése a szülők feladata, az
iskola közreműködik a tankönyvek és segédkönyvek beszerzésében, a megvásárlás
feltételeinek iskolában történő megteremtésében.
Iskolánk erőfeszítéseket tesz olyan tartós tankönyvek folyamatos beszerzésére, melyek
lehetővé teszik a több éven keresztül történő használatot illetve biztosítják a megfelelő
taneszköz ellátást az arra rászoruló tanulóknak.
A taneszköz kiválasztásának szempontjai:
- feleljen meg az iskola helyi tantervének,
- feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak,
- előnyben kell részesíteni a több éven keresztül használható, tartós eszközöket,
- újabb taneszköz bevezetése csak indokolt esetben, az oktatás minőségének jelentős
javítása reményében,
- az azonos tartalmú és minőségű taneszközök közül a kedvezőbb árfekvésű kiválasztása,
- tartós tankönyvek biztosítása rászorultság alapján.
Az intézmény erőfeszítéseket tesz saját fejlesztésű taneszközök készítésére, használatára.
Ösztönözzük a pályázati úton történő taneszköz-fejlesztést.
Taneszközök használata
Minimális programnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy
elsajátítsa az alapvető oktatási eszközök kezelését.
Tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális ismerethordozókat, diaképet, hangfelvételt,
írásvetítő-transzparenseket, videófelvételt, számítógépes prezentációt, aktív táblás tananyagot
készíteni, tudják az említett eszközöket és anyagokat eredményesen alkalmazni a nevelésioktatási folyamatban.
Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelésoktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk.
Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai
munkával, módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul.

2.16.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása

2.16.4.1 Az 1.–2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a legfontosabb. Intézményünk jellegéből
adódóan, mivel tanulóink heterogén szintű anyanyelvi környezetből és háttérrel érkeznek, a
horvát anyanyelvi kompetenciák kiegyenlítése az egyik legfontosabb feladat.
Az első két évfolyamon még előfordulhat higiéniai szokásokat is gyakoroltató feladat, de az
egyik legfontosabb terület a tanulási módszerek kialakítása, a fegyelem és a figyelem

110

koncentrációjának erősítése. Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú
cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe.
Komoly hangsúlyt fektetünk az önkiszolgáló munkára, mely a kötelességérzet,
kötelességtudat kialakulásához is vezet. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és
problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. A
mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás
fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával.
A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák
megismertetésével és gyakoroltatásával. A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az
alapvető képességek, készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos
fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával.
A pedagógiai szakaszon belül fontos az óvoda-iskola átmenet problémájának hatékony
kezelése, melynek keretében a legszorosabb az együttműködés saját óvodánkkal. Ennek
keretében tudjuk megvalósítani azt, hogy a leendő tanító egy hetet tölt az óvoda
nagycsoportosaival az óvodai tanév végén, óvónőjük pedig besegít az iskolai munkába,
iskolakezdéskor több napra elkíséri az iskolába volt óvodásait.
Nagy figyelmet fordítunk a tanulás tanítására, ami hosszú-távú előnyöket hozhat a
későbbikben.

2.16.4.2 A 3.–4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik–negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai
teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe
kerül a NAT elveiből következő motiválási és tanulásszervezési folyamat. Intézményünkben
fontos ráhangolni a tanulót az anyanyelvi elvárások fokozódására, ami a külső környezet
jelentős hatásai miatt nagy nehézségekbe ütközik. Ebben az erőfeszítésünkben számítunk a
partnerek segítségére is. Ennek keretében vesszük örömmel a Horvát Klub, a Horvát Színház
programjait, amelyeket beépítünk az oktatás-nevelés folyamatába.
A pedagógiai szakasz során már készségszintű folyamatokat figyelhetünk meg tanulóinknál,
eddigre ki kellett derülniük az esetleges tanulási nehézségeknek is. Fontos a teljesítmények
nyomon követése. Minden pedagógus és szülő együttes felelőssége, hogy tanulóink
motiváltsága megfelelő legyen, sikereket érhessenek el az iskolai élet minden területén.
A tanulásszervezési eljárások során nagy hangsúlyt fektetünk a helyi lehetőségekre, melyek
szerint a napközi, a délutáni szakszerű segítség tehermentesítő funkciót is elláthat,
stresszmentessé teszi a tanulók otthoni felkészülését szüleivel, akik közül gyakran egyikük
sem tud megfelelő színvonalú horvát anyanyelvi segítséget nyújtani.
A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.
A tanulók önállósítása nagyon fontos feladat, mely felkészíti őket a szakrendszerű tanulásra,
annak ellenére, hogy nem szakrendszerű formában is tartunk órákat foglalkozásokat az 5.-6.
osztályokban.
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2.16.4.3 Az 5.–6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Ennek keretében kerülnek kihangsúlyozásra a tanulási szokások, a tanítási-tanulási környezet
változásaiból eredő kihívások. Fontos eleme a periódusnak az önállóságra nevelés, melyet
kooperatív módszerekkel igyekszünk elérni. A legváltozatosabb tanulási formákat kínáljuk,
amilyen a tömbösítés, a projektmódszer, a drámapedagógia elemei.
Legfontosabb a tanulói tudás megalapozása, a megbízható alapok megszerzése, melyek a
következő pedagógiai szakaszban alapul szolgálhatnak az érdeklődés specializációjához is.
A kialakult kulcskompetenciák magabiztosabbá teszik a tanulót, a bekapcsolásuk és
bekapcsolódásuk az aktív tanítási-tanulási folyamatokba erősítik együttműködési készségét,
csökkentik a sztereotípiák mentén működő tanulói teljesítményértékelést, objektívebb
önértékelést támogatnak.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. A mozgásigény kielégítésével, a
mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció
és a relaxáció képességének alapozásával.

2.16.4.4 A 7.–8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.









mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása;
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat;
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;
az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
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a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása;
a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával.

2.16.4.5 A gimnázium 9.–12. évfolyamának helyi feladatai
A gimnázium 9–12. évfolyamán folytatott nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség
árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a
továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szakközépiskolában az ágazathoz tartozó
szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák. A kompetenciák kialakítását az
egyes műveltségi területek tananyagával valósítjuk meg.







az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;
a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;
fokozatosan bővítjük, kiteljesítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.

2.16.5 Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon:
Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:
 Az első-negyedik évfolyamon
 a heti 5 kötelező testnevelés óra, amelyből 1 óra tánc és sportegyesületi tagság esetén 1
óra sportfoglalkozás
 minden tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
 Az ötödik- tizenkettedik évfolyamon
 a heti 5 kötelező testnevelés óra, amelyből 1 óra tánc és sportegyesületi tagság esetén 1
óra sportfoglalkozás
 az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai,
 A napközi otthonban, kollégiumban és a tanulószobán
 a játékos, egészségfejlesztő testmozgás.
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2.17 A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A
PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy,
hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor
tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára heti 22-26
óra tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola méretéből adódóan a
pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért általában nincs lehetőség.
Pedagógiai programunk szerint választható tantárgy iskolánkban az idegen nyelvek közül
(angol, német, érdeklődés esetén orosz) az egyik.
Általános szabály, hogy választható tantárgyak meghirdetésekor közölni kell azt is, hogy a
tárgyat várhatóan melyik pedagógus fogja tanítani. A választható foglalkozások közé
tartoznak a heti 1-1 órás délutáni sportfoglalkozások, az emelt szintű érettségire felkészítő
heti 2 órás felkészítő programok.
Tanulók által választható tanórák:
Kötelezően választható tanórák (óraszámuk be van építve a helyi tantervbe):
Általános Iskola:
Osztály:
Tantárgy:
NAT-2012
4.
Angol
4.
Német
NAT-2020
3.
3.
Gimnázium:
Osztály:
NAT-2012
9/N.
9/N.
9.,10.
9.,10
NAT-2020
9/N.
9/N.
9.,10.
9.,10

Tanár:

Heti óraszáma:

Sztanics Lídia – Belájszki Náda
Magyar Rita

3
3

Angol
Német

Sztanics Lídia – Belájszki Náda
Magyar Rita

2
2

Tantárgy:

Tanár:

Angol
Német
Angol
Német

Belájszki Náda –Sztanics Lídia
Magyar Rita
Belájszki Náda –Sztanics Lídia
Magyar Rita

Angol
Német
Angol
Német

Belájszki Náda –Sztanics Lídia
Magyar Rita
Belájszki Náda –Sztanics Lídia
Magyar Rita

Heti óraszáma:
4
4
3+2
3+2

3
3
3
3

A szabadon választott alábbi órák közül a 11-12. osztályosoknak heti 4 tanórát
kötelezően kell választaniuk.
Emelt szintű érettségire felkészítő tanórák (az órák választása nem jelent emelt szintű
érettségi kötelezettséget!):
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Osztály:
Tantárgy:
Tanár:
Heti óraszáma:
NAT-2020
11.
Horvát nyelv és irodalom
Kis Kollár Ilona, Dr. Mándityné
Zsifkovics Ágnes
2
11.
Nemzetiségi népismeret
Laic Rita
2
11.
Magyar nyelv és irodalom Siklósi Ágnes
2
11.
Történelem és államp. ism. Gáspár Gábor Attila
2
11.
Angol nyelv
Belájszki Náda, Sztanics Lídia
2
11.
Német nyelv
Magyar Rita
2
11.
Matematika
Kollár Ákos
2
11.
Digitális kultúra
Veriga József Bertalan
2
11.
Földrajz
Dr. Végh Andor
2
12.
Horvát nyelv és irodalom
Gergics Miklósné, Dr. Mándityné
Zsifkovics Ágnes
2
12.
Nemzetiségi népismeret
Laic Rita
2
12.
Magyar nyelv és irodalom Siklósi Ágnes
2
12.
Történelem és államp. ism. Gáspár Gábor Attila
2
12.
Angol nyelv
Belájszki Náda, Sztanics Lídia
2
12.
Német nyelv
Magyar Rita
2
12.
Matematika
Kollár Ákos
2
12.
Digitális kultúra
Veriga József Bertalan
2
12.
Földrajz
Dr. Végh Andor
2
Megfelelő számú érdeklődő esetén (legalább 5 tanuló) az intézmény más tantárgyakból is
indít felkészítő programot.
A kötelezően választott tanórák indítása csak a törvény szerinti csoportbontási
létszámhatárt elérő számú jelentkezés esetén lehetséges (kötelezően választható idegennyelvi órák esetében osztályonként 2 csoport, gimnáziumi emelt szintű érettségire felkészítés
osztályonként 2 X 4 csoportban), valamint a fenntartó által finanszírozott óraszükséglet
szerint!

2.18 AZ EGYES ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAKBÓL A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI
VIZSGA TÉMAKÖREI:
Horvát nyelv
1. Prikupljanje i obrada informacija (Prikaz knjige)
2. Retorika (Stvaranje javnog govora)
3. Pismena uporaba jezika (Životopis)
4. Povijest hrvatskog jezika (Mjesto slavenskih jezika u porodici indoeuropskih jezika)
5. Čovjek i jezik (Jezik kao sustav znakova)
6. Jezik i društvo (Područna raslojenost leksika)
7. Jezik i društvo (Hrvatska narječja u Mađarskoj)
8. Jezične razine – A) Fonetika (Poznavanje glasovnih promjena)
9. Jezične razine – B) Morfologija (Vrste riječi)
10. Jezične razine – B) Morfologija (Deklinacija imenica)
11. Jezične razine – B) Morfologija (Komparacija pridjeva)
12. Jezične razine – B) Morfologija (Buduća glagolska vremena)
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13. Jezične razine – B) Morfologija (Vrste priloga i njihovo značenje)
14. Sintaksa (Gramatičko ustrojstvo rečenice)
15. Sintaksa (Nezavisno složene rečenice)
16. Sintaksa (Priložne rečenice)
17. Leksikologija (Tvorba riječi)
18. Leksikologija (Leksičko posuđivanje)
19. Leksikologija (Onomastika)
20. Stil i značenje (Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika)
Horvát irodalom
1. Životna djela (Marin Držić)
2. Životna djela (Petar Preradović)
3. Životna djela (August Šenoa)
4. Životna djela (A. G. Matoš)
5. Reprezentativno djelo iz opusa (Krleža: Gospoda Glembajevi)
6. Reprezentativno djelo iz opusa (Šimićeva zbirka Preobraženja)
7. Reprezentativno djelo iz opusa (Ante Kovačić: U registraturi)
8. Povijest književnosti (Periodi povijesti književnosti Hrvata u Mađarskoj)
9. Povijest književnosti (Humanizam i renesansa u hrvatskoj književnosti)
10. Povijest književnosti (Hrvatski realizam)
11. Iz književnosti nedavne prošlosti (Pjesništvo Vesne Parun)
12. Iz suvremene književnosti (Proza u trapericama)
13. Razdoblja, povijest stilova (Hrvatski narodni preporod)
14. Književne vrste, poetika (Književni rodovi i vrste)
15. Tematsko-motivska interpretacija (Motiv ljubavi u hrvatskoj poeziji)
16. Tematsko-motivska interpretacija (Motiv ruku u hrvatskoj književnosti – Tadijanović,
Kaštelan, Marinković)
17. Književne vrste, poetika (Sonet u hrvatskom pjesništvu)
18. Regionalna kultura, usmena književnost (Stipan Blažetin)
19. Regionalna kultura, usmena književnost (Narodna lirska poezija)
20. Regionalna kultura, usmena književnost (Josip Gujaš Đuretin)
Magyar nyelv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A nyelv mint kommunikáció
Pragmatika
Nyelvi és vizuális kommunikáció
A kommunikáció működése
Személyközi kommunikáció
A tömegkommunikáció
A nyelv mint történeti képződmény
A magyar nyelv rokonsága
Nyelvtörténeti korszakok
A magyar nyelv szókészletének alakulása
Nyelvművelés
Ember és nyelv
A jel, a jelrendszer
Általános nyelvészet
Nyelvváltozatok
Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Nyelv és társadalom
Nyelv és politika
Hangtan
A helyesírás
Alaktan és szótan
A mondat szintagmatikus szerkezete
Mondattan
A szöveg és a kommunikáció
A szöveg szóban és írásban
A szöveg szerkezete és jelentése
Szövegértelmezés
Az intertextualitás
A szövegtípusok
Az elektronikus írásbeliség és a világháló hatása a szövegre, szövegek a médiában
A nyilvános beszéd
Érvelés, megvitatás, vita
A szövegszerkesztés eljárásai
Szóhasználat és stílus
A szójelentés
Stíluseszközök
Stílusréteg, stílusváltozat

Magyar irodalom
1. Ady Endre
2. Arany János
3. Babits Mihály
4. József Attila
5. Kosztolányi Dezső
6. Petőfi Sándor
7. Balassi Bálint
8. Berzsenyi Dániel
9. Csokonai Vitéz Mihály
10. Illyés Gyula
11. Jókai Mór
12. Karinthy Frigyes
13. Kassák Lajos
14. Kertész Imre
15. Kölcsey Ferenc
16. Krúdy Gyula
17. Márai Sándor
18. Mikszáth Kálmán
19. Móricz Zsigmond
20. Nagy László
21. Nemes Nagy Ágnes
22. Németh László
23. Ottlik Géza
24. Örkény István
25. Pilinszky János
26. Radnóti Miklós
27. Szabó Lőrinc
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28. Szilágyi Domokos
29. Vörösmarty Mihály
30. Weöres Sándor
31. Zrínyi Miklós
32. Kortárs műalkotás: a mindenkori vizsga előtti utolsó harminc évben keletkezett (írt,
bemutatott, megjelent) irodalmi alkotás.
33. Választható korok és művek a világirodalomból
34. Szophoklész egy műve
35. Shakespeare egy műve
36. Molière egy műve
37. Katona József: Bánk bán
38. Madách Imre: Az ember tragédiája
39. Egy 19. századi dráma: Ibsen, Csehov
40. Örkény István egy drámája
41. Egy 20. századi magyar dráma
42. Egy jelenség vagy szerző vagy műfaj vagy műalkotás elemzése vagy bemutatása a
lehetséges témák egyikéből
43. Egy szerző vagy műalkotás vagy jelenség vagy intézmény bemutatása vagy elemzése a
lehetséges témák egyikéből.
Matematika
1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, LOGIKA, KOMBINATORIKA,
GRÁFOK
1.1.HALMAZOK
1.1.1. Halmazok megadásának módjai
1.1.2. Halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges, végtelen halmazok,
komplementer halmaz.
1.1.3. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség.
1.1.4. Ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben.
1.1.5. Véges halmazok elemeinek száma.
1.2. MATEMATIKAI LOGIKA
1.2.1. A kijelentés fogalma.
1.2.2. Logikai műveletek: negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia.
1.2.3. „Minden”, „van olyan” kvantorok.
1.2.4. „Szükséges”, „elégséges”, és „szükséges és elégséges” feltételek.
1.3. KOMBINTORIKA
1.3.1. Permutáció, variáció, kombináció (ismétlés nélküli, ill. ismétléses)
1.4. GRÁFOK
1.4.1. Egyszerűbb szituációk megoldása gráfok segítségével.
2. SZÁMELMÉLET, ALGEBRA
2.1. ALAPMŰVELETEK (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) műveleti azonosságai,
számolás fejben, írásban és zsebszámológéppel.
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2.2. OSZTHATÓSÁG
2.2.1. Osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma.
2.2.2. Prímtényezős felbontás. A számelmélet alaptétele. Legnagyobb közös osztó,
legkisebb közös többszörös fogalma és kiszámítása, alkalmazása szöveges és
gyakorlati feladatokban.
2.2.3. Relatív prímek fogalma. A 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra
vonatkozó oszthatósági szabályok.
2.2.4. Számrendszerek. Számok átírása 10-es számrendszerből 2-esbe, és viszont.
2.3. SZÁMHALMAZOK.
2.3.1. N, Z, Q,, Q*, R halmazok fogalma. A valós számok és a számegyenes
kapcsolata.
2.4. ABSZOLÚTÉRTÉK, NORMÁLALAK.
2.4.1. Számok abszolútértékének fogalma.
2.4.2. Számok normálalakja.
2.5. HATVÁNY, GYÖK, LOGARITMUS
2.5.1. Hatványozás fogalma pozitív egész, 0, negatív egész, valamint törtkitevő
esetén. A hatványozás azonosságai.
2.5.2. Az n-edik gyök fogalma. A négyzetgyökvonás azonosságai.
2.5.3. A logaritmus fogalma, azonosságai.
2.6. ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK
2.6.1. Polinom fokszáma, fokszám szerint rendezett alakja.
2.6.2. Nevezetes szorzatok zárójelfelbontásban és szorzattá alakításban: (a+b)2; (a–
b)2; (a+b)3; (a–b)3; a2–b2.
2.7. EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS.
2.8. EGYENLETEK, EGYENLETRENDSZEREK, EGYENLŐTLENSÉGEK.
2.8.1. Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalma.
Egyenletmegoldási módszerek: mérlegelv, grafikus módszer, új ismeretlen
bevezetése stb.
Kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldási módszerei.
A másodfokú egyenlet általános alakja, diszkrimináns fogalma, megoldóképlet,
gyöktényezős alak.
Négyzetgyökös egyenletek.
2.8.2. Abszolútértékes egyenletek. Exponenciális, logaritmikus, trigonometrikus
egyenletek.
2.8.3. Középértékek
Két pozitív szám számtani és mértani közepe, kapcsolatuk.
3. FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK
3.1. FÜGGVÉNYEK
3.1.1. A függvény fogalma. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely,
szélsőérték, szigorúan monoton növekedés, csökkenés fogalma.
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3.1.2. Elsőfokú, másodfokú, abszolútérték-, négyzetgyökfüggvény, lineáris
törtfüggvény, trigonometrikus, exponenciális és logaritmikus függvények
ábrázolása és jellemzése.
3.1.3. Függvények ábrázolása függvénytranszformációkkal.
3.2. SOROZATOK
3.2.1. Számsorozat fogalma.
3.2.2. Számtani és mértani sorozat fogalma.
4. GEOMETRIA, KOORDINÁTAGEOMETRIA, TRIGONOMETRIA
4.1. GEOMETRIAI FOGALMAK
4.1.1. Szög fogalma, szögfajták, nevezetes szögpárok. Térelemek távolsága, szöge.
4.1.2. Kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalma.
4.2. GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK.
4.2.1. Egybevágósági transzformációk: tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés,
eltolás, pont körüli forgatás fogalma, tulajdonságai.
A háromszögek egybevágóságának alapesetei.
Alakzatok tengelyes, középpontos szimmetriája és forgásszimmetriája.
4.2.2. Hasonlósági transzformációk
4.2.2.1. A háromszögek hasonlóságának alapesetei.
4.2.2.2. Hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek térfogatának
aránya.
4.3. ALAKZATOK
4.3.1. Síkbeli alakzatok
4.3.1.1. Háromszögek.
4.3.1.1.1.
Háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint.
4.3.1.1.2.
Háromszög-egyenlőtlenség, belső, külső szögek összege,
összefüggés a szögek és oldalak között.
4.3.1.1.3.
Speciális háromszögek (egyenlő szárú, szabályos) fogalma és
tulajdonságai.
4.3.1.1.4.
Háromszögek nevezetes vonalainak, pontjainak, köreinek
fogalma, rájuk vonatkozó tételek (oldalfelező merőleges, szögfelező,
magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, beírt kör).
4.3.1.1.5.
Pitagorasz-tétel és megfordítása.
4.3.1.1.6.
Magasság- és befogótétel.
4.3.1.2. Négyszögek.
4.3.1.2.1.
Speciális négyszögfajták (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma,
deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) fogalma, tulajdonságaik.
4.3.1.2.2.
Négyszögek belső és külső szögeinek összege.
4.3.1.3. Sokszögek
4.3.1.3.1.
Konvex sokszögek átlóinak száma, belső és külső szögeinek
összege.
4.3.1.3.2.
Szabályos sokszög fogalma.
4.3.1.4. Kör
4.3.1.4.1.
A kör és részei (körcikk, körszelet).
4.3.1.4.2.
Szögek mérése fokban és radiánban.
4.3.1.4.3.
Középponti szög kapcsolata a hozzá tartozó körív hosszával,
valamint a hozzá tartozó körcikk területével.
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4.3.1.4.4.
Thalész-tétel és megfordítása.
4.3.2. Térbeli alakzatok
4.3.2.1. Téglatest, kocka, hasáb, forgáshenger, forgáskúp, gúla, hasáb, gömb,
csonkagúla, csonkakúp ismerete.
4.4. VEKTOROK
4.4.1. Vektor fogalma, abszolútértéke, nullvektor, ellentett vektor.
Vektorok összege, különbsége, vektor szorzása számmal.
Skaláris szorzat definíciója, tulajdonságai.
Vektor koordinátái, vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái, vektorok összeadása,
kivonása, számmal való szorzása, skaláris szorzása koordináta-rendszerben.
4.5. TRIGONOMETRIA
4.5.1. Hegyesszögek szögfüggvényei derékszögű háromszögben.
Szögfüggvények általános definíciója.
Szögfüggvények közötti összefüggések (pótszögek szögfüggvénye,
összefüggés stb.)
Nevezetes szögek (30°, 45°, 60°) szögfüggvényei.
Szinusz- és koszinusztétel kimondása és alkalmazása.

pitagoraszi

4.6. KOORDINÁTAGEOMETRIA
4.6.1. Pontok, vektorok
4.6.1.1. Vektor koordinátái, abszolútértéke.
4.6.1.2. Két pont távolsága, szakasz felezőpontjának felírása, alkalmazása.
4.6.1.3. Háromszög súlypontjának koordinátái.
4.6.2. Egyenes
4.6.2.1. Egyenes egyenletének felírása különböző adatokból.
4.6.2.2. Egyenesek metszéspontjának számítása.
4.6.2.3. Egyenesek
párhuzamosságának
és
merőlegességének
koordinátageometriai feltételei.
4.6.3. Kör
4.6.3.1. Adott középpontú, sugarú körök egyenletének felírása.
4.7. KERÜLET, TERÜLET
Kerület, terület szemléletes fogalma.
Háromszög területének kiszámítása különböző adatokból. (min. 2 módszer)
Nevezetes négyszögek területének számítása.
Szabályos sokszögek kerületének, területének számítása.
Kör, körcikk, körszelet kerülete, területe.
4.8. FELSZÍN, TÉRFOGAT
4.8.1. Felszín, térfogat szemléletes fogalma.
4.8.2. Hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, csonkagúla, csonkakúp, gömb
felszínének és térfogatának kiszámítása képletbe való behelyettesítéssel.
5. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS, STATISZTIKA
5.1. STATISZTIKA
Kördiagram, oszlopdiagram készítése, értelmezése.
Átlag, medián, módusz fogalma.
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5.2. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS
Klasszikus valószínűség.
Visszatevéses mintavétel
Visszatevés nélküli mintavétel
Történelem
1.1. Poliszok ókori Hellászban
1.2. Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában
1.3. Az európai kultúra alapjai
2.1. Nyugat-Európa a kora középkorban
2.2. A középkori egyház
2.3. Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában
2.4. Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom
2.5 A középkor kultúrája
3.1. A magyar nép története az államalapításig
3.2. Az államalapítás és az Az Árpád-házi uralkodók kora
3.3. Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora
3.4. A Hunyadiak
4.1. A földrajzi felfedezések és következményei
4.2. Reformáció és katolikus megújulás
4.3. Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században
4.4. A felvilágosodás kora
4.5. Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században
5.1. Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése
5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora
5.3. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc
5.4. Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban
5.5. Művelődés, egyházak, iskolák
6.1. A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk
6.2. A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában
6.3. Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért
6.4. Az ipari forradalom hullámai és hatásai
7.1. A reformkor
7.2. Forradalom és szabadságharc
7.3. A kiegyezés és a dualizmus
7.4. Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában
8.1. Az első világháború és következményei
8.2. Gazdaság, társadalom és életmód
8.3. A fasizmus és a nemzetiszocializmus
8.4. A kommunista diktatúra
8.5. A második világháború
9.1. Az első világháború és következményei Magyarországon
9.2. A Horthy-korszak
9.3. Művelődési viszonyok és társadalom
9.4. Magyarország a második világháborúban
10.1. A kétpólusú világ kialakulása
10.2. A „harmadik világ”
10.3. A kétpólusú világrend megszűnése
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10.4. Az európai integráció
10.5. A globális világ sajátosságai
11.1. A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak
11.2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
11.3. A Kádár-korszak
11.4. A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés
11.5. Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság
12.1. Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás
12.2. Az aktív és felelős állampolgárság alapjai
12.3. Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz kapcsolódó
ismeretek
Horvát nemzetiségi népismeret
1. Etničke skupine Hrvata u Mađarskoj
2. zemljopisni smještaj
3. povijest
4. Povijest hrvatske
5. Običaji i blagdani Hrvata u Mađarskoj
6. Narodne nošnje, glazba i plesna kultura Hrvata u Mađarskoj
7. Izgrađeni okoliš, kućanstvo, pokućanstvo Hrvata u Mađarskoj
8. Jezik Hrvata u Mađarskoj
9. Književnost Hrvata u Mađarskoj
10. Spoznaja narodonosne politike (HDS, manjinske samouprave)
Rajz és vizuális kultúra
1. A művészet kezdetei
2. Mezopotámia művészete
3. Egyiptom művészete
4. Az égei civilizáció
5. Az ókori görög művészet
6. Az ókori Itália művészete
7. Az ókeresztény, a bizánci és az iszlám művészet
8. A népvándorláskori művészet
9. A román stílus
10. A gótikus stílus
11. Európán kívüli kultúrák
12. A reneszánsz művészet
13. A barokk művészet
14. A 19. század művészete ( klasszicizmus, romantika, realizmus, plein air,
impresszionizmus, posztimpresszionizmus)
15. A magyar népművészet
16. A századforduló művészete ( szimbolizmus, szecesszió)
17. A 20. század művészete ( fauvizmus, expresszionizmus, kubizmus, futurizmus,
konstruktivizmus, dadaizmus, szürrealizmus, modern építészet, modern szobrászat,
tudományos és kinetikus irányzatok, a 20. század második felének művészete, a
fényképezés és a képzőművészet, magyar művészet a 20. században, mediális művészet
és kísérleti film)
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Biológia
1. A természetvédelem feladatai és lehetőségei
2. Ökológiai tényezők
3. Az élővilág szerveződési szintjei
4. A populációk és A populációk kölcsönhatásai
5. Ökológiai fogalmak és összefüggések
6. A társulások anyag-és energiaforgalma
7. A fehérjék
8. A DNS örökítő szerepe
9. Az ozmózis folyamata és biológiai jelentősége
10. A szénhidrátok
11. Vírusok és baktériumok
12. A sejtmag
13. Lebontó folyamatok egy emberi vázizomrostban
14. A fehérjeszintézis
15. Membránok a sejtben
16. A zöld színtest és a mitokondrium
17. Anyagcsere és energiaforgalom
18. Fehérjék és enzimek
19. A fény szerepe a növények életében
20. A prokarióták anyagcseréje
21. A lipidek biológiai szerepe
22. Az erjedés
23. Hidrolízis és kondenzáció
24. Vírusok és baktériumok
25. Egysejtűek
26. A gombák
27. A növények szövetei
28. A gyökér és a szár
29. A virág és a virágzás
30. A szár és a levél
31. A kétszakaszos egyedfejlődés
32. Az állatok szaporodása
33. A gerincesek légzőszervének törzsfejlődése
34. Az állatok kültakarója
35. Az állatok mozgása
36. A halak
37. A madarak
38. Emlősök és madarak
39. Lebontó folyamatok az emberben
40. Az idegsejt működése
41. Ivari jellegek
42. Mozgások és mozgatóműködések
43. Az emberi vér
44. Légcsere, gázcsere és sejtlégzés
45. A kiválasztás
46. Elemi idegjelenségek
47. Hallás és helyzetérzékelés
48. A szem és a látás
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49. A tüdő felépítése és működése
50. Mozgás és helyzetérzékelés
51. A megtermékenyítés és a várandós állapot
52. Mindennapi izgalmaink
53. Cukorháztartásunk
54. Az emberi vese
55. Az emberi szív
56. Az emberi máj
57. A hasnyálmirigy
58. A gerincvelő
59. A szteroidok
60. A légzés és a beszéd
61. A hipotalamusz és a hipofízis
62. A mozgás szervrendszere
63. Szénhidrátokszerepe az emberi szervezetben
64. Zsírok és a táplálkozás
65. Immunitás
66. A hangképzés
67. Testfolyadékok
68. Az emberi bőr
69. A vegetatív idegrendszer
Kémia
1. Atomszerkezet
2. A periódusos rendszer
3. Kémiai kötések
4. Molekulák, összetett ionok
5. Anyagi halmazok
6. Egykomponensű anyagi rendszerek
7. Többkomponensű rendszerek
8. Kémiai átalakulások
9. Termokémia
10. Reakciókinetika
11. Egyensúly
12. A kémiai reakciók típusai
13. Elektrokémia
14. Hidrogén
15. Nemesgázok
16. Halogénelemek és vegyületeik
17. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik
18. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
19. A széncsoport elemei és vegyületeik
20. Fémek és vegyületeik
21. A szerves vegyületek általános jellemzői
22. Szénhidrogének
23. Halogéntartalmú szerves vegyületek
24. Oxigéntartalmú szerves vegyületek
25. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
26. Szénhidrátok
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27. Fehérjék
28. Nukleinsavak
29. Műanyagok
30. Energiagazdálkodás
Német nyelv
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Életmód
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
8. Utazás, turizmus
9. Tudomány és technika
10. Gazdaság
Testnevelés
1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek
létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek
2. A harmonikus testi fejlődés
3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a személyiség
fejlesztésében
4. A motoros képességek szerepe a teljesítményben
5. Gimnasztikai ismeretek
6. Atlétika
7. Torna
8. Zenés-táncos mozgásformák
9. Küzdősportok, önvédelem
10. Úszás
11. Testnevelési és sportjátékok
12. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

2.19 PROJEKTOKTATÁS
A korábban jól bevált, az iskola hagyományrendszerébe beépült tevékenységi formák alapján
a pedagógiai program végrehajtása során sajátos pedagógiai módszereket is alkalmazunk. A
projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók
érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére
épül. Komplex projektoktatási formában végezzük a 9. dráma és színház, valamint felerészben
projektoktatási formában a 11–12. évfolyamos művészetek tantárgy oktatását.
A projekt egy olyan sajátos tanulási egység, tanulási technika, amely a megismerés fő
forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. Más szóval a projekt egy ismeretszerzési
folyamat, amely az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és eredményeként valósítja meg.
A módszer lényege nem kizárólag az, hogy a tanulók egy-egy problémára megoldást
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találjanak, hanem az, hogy a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódási pontját is felfedjék.
A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett a diáknak lehetősége van saját meglévő
képességeinek, viselkedési formáinak kipróbálására, és újak kialakítására. A projektmódszer
fő értéke, és egyben leginkább hasznosuló eleme, maga a munkafolyamat, a munka konkrét
eredményei és végtermékei mellett. Vagyis a projektmunka során megvalósuló
ismeretelsajátítás mellé fontosságban felzárkózik maga a gondolkodási folyamat, valamint az
egyéb gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények
szellemi és érzelmi hatása.
Az aktív ismeretszerzés közben, a tanulási folyamatot keretek közé szorító tudományos
határok feloldódnak. Ez annál is inkább hasznos, mivel a tanuló a világot a tanulási folyamat
közben is globális szemszögből, tudásának egész spektrumát kihasználva szemléli. A
projektmódszer alkalmazása során az ismerettartalom nem veszít tudományos jellegéből,
minőségéből, de a megismerés módozatai jelentősen eltérnek a hagyományos ismeretátadáson
alapuló passzív tanulói megközelítéstől. Egy-egy kérdés megválaszolásánál különböző
képességstruktúrák azonos szerephez jutnak. A tehetség és sikeresség fogalma más definíciót
nyer, hiszen az iskolába eltérő képességekkel érkező gyerekek a felmerülő feladatokat saját
kompetenciáiknak és képességeiknek megfelelően oldhatják meg, így adott esetben olyan
tanulók is hatékonyan részt vehetnek a projektmunkában, hozzájárulhatnak annak sikeréhez,
akik a hétköznapi tanulási tevékenységben kevesebb sikerélményhez jutnak.
A projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett, a kooperativitás,
az együttműködés kerül előtérbe. Mindenki saját élményei, képességei, tapasztalata alapján
járul hozzá a csoport eredményességéhez, így a diákok bekapcsolódhatnak a célorientált
mozzanatokba, és személyiségfejlődésük adott szakaszában meglévő ambícióik, tehetségük
függvényében találják meg és végzik a projektfeladatokat. Minden tanuló az egész részeként
cselekedve, csoportjának hasznos tagjává válik, és saját képességeinek kibontakoztatásával a
társadalom keretein belül zajló életére is felkészülhet. A társadalom és az egyén nem
különválasztott, a társadalom az egyének organikus egysége, ha tehát a tanulók osztoznak a
közösségi és társadalmi tudatosság formálásában egy adott tanulási folyamat
megvalósításakor, az életre való felkészülésük is hatékonyabban valósulhat meg.
A diákok a munkavégzéshez és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen képességeket
fejlesztenek ki, úgymint a szolidaritás, együttműködés, felelősségvállalás, önértékelés, az
idegen nyelvi kommunikáció és az informatikai készségek, amelyek mind hozzájárulnak a
munkaerőpiacon sikerességükhöz és érvényesülésükhöz.
A projektmunka során megváltozik a tanár szerepe is. Az irányítás helyett, inkább az
együttműködést elősegítő, az egyes munkafolyamatokat koordináló és tanácsadói szerepkörök
kerülnek előtérbe. Ez azt is jelenti, hogy a projektmunkát segítő és/vagy abban részt vevő
tanár gyakran az iskolai közegtől eltérő, a mindennapi élethez hasonlatos szituációkban
nyilvánul meg, így legtöbbször a diákok partnerévé válik az "első az egyenlők között" elvet
követve. Mindazonáltal rendkívüli szerepet nyer a tanár tudatossága, munkaszervező
képessége, mivel a projektmódszer, nagyfokú szervezőkészséget, lényeglátást és folyamatos
szakmai fejlődést kíván meg. Nemcsak a diákokat kell összefognia, de meg kell teremteni az
egyes műveltségi területek, mint például a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, az
információs és kommunikációs kultúra közötti összhangot.
A projektmódszer segítségével az egyik legnehezebb feladatunk válik lehetségessé:
felkelthetjük a diákok érdeklődését, beindítva vagy éppen fokozva intellektuális
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kíváncsiságukat, ösztönözhetjük önálló felelősségvállalásra, önálló tanulási célok kitűzésére
és azok megvalósítására irányuló erőfeszítéseiket. Eközben megváltozhat a tanulók tudáshoz
és tanuláshoz való viszonya, sikereket és közös élményeket szereznek, önbecsülésük és
önismeretük magasabb szintre léphet.

2.20 TANULMÁNYI MUNKA MEGSZERVEZÉSE ELRENDELT VÉSZHELYZET ESETÉN
Amennyiben az iskolai nevelés-oktatás bármilyen elrendelt vészhelyzet esetén
megvalósíthatatlanná válik, intézményünk elsősorban a tantermen kívüli digitális
oktatást részesíti előnyben. Az oktatás megszervezésének előfeltétele a technikai eszközök
megléte, amit az intézmény pedagógusai számára biztosít.
Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a családok és tanulók esetében is rendelkezésre
állnak a szükséges technikai feltételek, bár a kimeneti eszközök tekintetében nagyobb
változatosságra számítunk. Ennek megfelelően, olyan platformokat használunk, melyek
lehetővé teszik a változatos eszközökön keresztüli kapcsolattartást és a szükséges
számonkérések és előmeneteli ellenőrzések lebonyolítását.
Az oktatásban a pedagógus szerepe összetett. Egyfelől a pedagógus mint információforrás,
a tudás átadója és a különféle kompetenciák fejlesztője áll a tanulók rendelkezésére, másfelől
a tanuló önálló tanulását támogató motiváló, irányító, tutor szerepe is van. Egy olyan
helyzetben, amikor a pedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot
fenntartani a tanulókkal, az utóbbi szerepköre válik hangsúlyosabbá: támogatnia kell a
tanulók önálló tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását.
A tantermen kívüli digitális oktatás bevezetése esetén az intézmény előnyben részesíti azt a
megoldást, amikor a teljes intézményi szinten azonos keret-platformon folyik az oktatás,
mely a csoportok (tanárok-diákok) digitális kompetenciáinak megfelelően kiegészíthető
más távoktatási eljárásokkal, melyek a leghatékonyabb módon támogatják az adott
tantárgyak és témakörök tanításának és elsajátításának folyamatát valamint a számonkérési
(diagnosztikus-, formatív- és szummatív), értékelési módokat.
A tanuláshoz való jog érvényesítése érdekében a lehetőségeinkhez mérten az
infokommunikációs eszközök használatával, távolról, online adunk tájékoztatást a
tanulóknak, támogatjuk őket a tanulásban, jelöljük meg a feldolgozandó tananyagrészeket és
határozzuk meg a számonkérés vagy a beszámolás módját.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy maradjon reális az a feladatmennyiség, amely a tanulók
számára kiadásra kerül. Ezzel párhuzamosan, az értékelést is úgy tervezzük meg, hogy
teljesíthető terhet rójon annak résztvevőire, ugyanakkor érthető, világos és reális és fejlődésre
is inspiráló visszajelzést biztosítson.
Az értékelés módszerei szerint lehet élő (valós idejű) vagy időben késleltetett
beszámoltatás – amelyek támogathatják a gyakorlást és a számonkérést is –, illetve lehet
folyamatba ágyazott értékelés.
Az élő (valós idejű) beszámoltatás megvalósítható videókonferencia, telefon,
csevegőprogramok, telefonos alkalmazások (például videócsevegések), illetve egyéb irodai
vagy tantermi távoktatásos csomag szoftvereinek használatával is.
Az időben késleltetett távoli beszámoltatást segíthetik a fórumok, a megosztott
dokumentumok, táblázatok, az online kérdőívek, a különféle tesztek. A pedagógus kérhet a
tanulótól házi dolgozatot, prezentációt, multimédiás (fotó, videó, montázs, kollázs,
moodboard vagy hangulattábla, gondolattérkép, problémafa) beadandó feladatokat, vagy
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blogbejegyzést, wiki készítését. Az online tesztek időzíthetők, személyre szabhatók,
kiadhatók egyénnek, kisebb vagy teljes csoportoknak, megvalósítható velük a differenciálás.
Lehetőség van arra, hogy teszteket valós időben oldjon meg a csoport, de arra is, hogy egyes
kérdéseknek utánanézzenek, hozzákeressenek információkat. Készíthetnek a pedagógusok
maguk is teszteket, de alkalmasak lehetnek a munkára kész tesztek vagy akár egy-egy
kvízjáték is. Az online tesztek kiválthatók e-mailben kiküldött kérdőívvel is, ebben az
esetben a tanulók is e-mailben küldhetik be a válaszaikat, az ellenőrzés a pedagógus feladata.
Lehetőség kínálkozik arra is, hogy a tanuló offline oldjon meg feladatot, például
készítsen kézzel egy poszter, táblázatot, kreatív, illetve művészi alkotást, és annak digitális
változatát (fényképét, hang- vagy videófelvételét) küldje be vagy töltse fel egy előre megadott
tárhelyre vagy felületre.
A folyamatba ágyazott értékelést segítik a különféle szavazó- és tesztkészítő
rendszerek.
A pedagógiai értékelés kiegészülhet a tanulói önértékelési lehetőségekkel. Ilyenek
lehetnek a pedagógus által összeállított szempontsorok tanulói önértékeléshez, amelyekre
szintén számos példát lehet találni. Ezeket a tanulók kitölthetik táblázatokban, tesztekben is.
A pedagógusok bátoríthatják a tanulókat arra is, hogy önreflektív eszközöket használjanak.
Ezek lehetnek akár egyszerű ellenőrző listák, akár a tanulás affektív elemeit (motiváció,
attitűd, érdeklődés) vagy egyéb készségek fejlődését (például: időmenedzsment,
énhatékonyság, önmotiváció) mérő saját készítésű (vagy az interneten elérhető) gyors tesztek,
kérdőívek, felmérések, de a tanulók által készített naplók, rövid szöveges beszámolók,
fórumbejegyzések, moodboardok (hangulattáblák), vagy hangulatjelekkel (emotikonokkal)
készített visszajelzések a tanulási folyamat egyes lépéseiről, a feladatvégzésről vagy
teljesítményükről. Ezeknek az eszközöknek lényeges hozadéka a tanulók önismeretének
fejlesztése, és a reflektív szemlélet elsajátítása, amelyek az úgynevezett 21. századi készségek
között alapvető fontosságúak.
A pedagógiai értékelést célja vagy funkciója szerint három fő csoportba sorolják.
1. Ilyen helyzetben háttérbe szorul a tanulók tudásszintjét, témához (vagy tanuláshoz) való
viszonyulását vagy motiváltsági szintjét megállapító diagnosztikus (helyzetfeltáró)
értékelés szerepe, hiszen a háttértudásról, a tanulási alkalmasságról a tanév korábbi vagy
későbi szakaszában feltehetően már elegendő információt szereztek/nek a pedagógusok.
Igaz azonban az is, hogy a diagnosztikus értékelést nemcsak a folyamat elején lehet
alkalmazni, hanem bármely pontján. A folyamatba ágyazott diagnosztikus értékelés
módszerei lehetnek például a mini-tesztek, kvízek, tudáspróbák.
2. A szummatív (összegző) értékelés adott témakör feldolgozásának, tanulási szakasznak
vagy folyamatnak a végén annak átfogó értékelését jelenti: célja a tanuló teljesítményének
viszonyítása a követelményekhez, ezáltal a tanulói teljesítmény minősítése. Ennek a
minősítésnek az eredménye alakítja a félévi és az év végi osztályzatot. A szummatív
értékelésre a távoktatásban is szükség van. A szummatív (összegző) értékelés egyik
lehetséges módszere az online munka során összeállított elektronikus portfólió, amely a
tanulók munkáit, feljegyzéseit, rögzített tapasztalatait és a pedagógus visszajelzéseit
gyűjti össze. Ez lehet egy-egy, a tanuló által készített és a pedagógussal megosztott
mappa, de akár egybeszerkesztett szöveges fájl is. A portfólió tartalmát és értékelésének a
szempontrendszerét a pedagógus és a tanulók közös megbeszéléssel is kialakíthatják. A
portfólió kiválóan segíti a tanulói önértékelés fejlődését. Ugyanakkor szummatív
értékelésre alkalmasak a fentiekben ismertetett módszerek közül a valós idejű tesztek
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(amennyiben meg lehet győződni arról, hogy a tanuló egyéni munkáját értékeli), vagy az
időben késleltetett módszerek közül a beszámoltatás eszközei is.
3. A távoktatás során a formatív (fejlesztő, formáló, támogató, alakító-segítő) értékelés
szerepe előtérbe kerül. A formatív értékelés olyan értékelési eljárás, amelynek célja, hogy
megállapítsa a tanuló fejődését, ehhez igazítva a tanulást, ahhoz képest értékel, hogy
milyen tanulási úton képes elérni a tanuló a kitűzött (például a tanterv vagy a feladat által
megállapított) célt. A formatív értékelés a fejlődés folyamatát állítja a középpontba,
lehetőséget adva az egyéni fejlődési utak bejárására, és a tanulás folyamatos igazítására,
korrigálására, alakítására. A formatív értékelés során a pedagógus két fő módon segítheti
a tanulók előrelépését: a tanulók haladását, tudásszerzését, ismeret-elsajátítását, önálló
kérdésfeltevését, vizsgálódását, tapasztalatszerzését és problémamegoldását megerősítő,
támogató visszajelzésekkel, illetve a tanulókat „helyzetbe hozó”, a feladat megoldására,
alkotó gondolkodásra képessé tevő visszajelzésekkel. A formatív értékelés szerepe azért is
fontos a távoktatás során, mert a tanulás-tanítás folyamatában megszokott, a pedagógusok
által jól dekódolt metakommunikatív jelzéseket az online munka során jellemzően nem
lehet pontosan érzékelni. Ezért érdemes a pedagógiai folyamatokat eleve úgy tervezni,
hogy abban a folyamatba ágyazott, formatív értékelésnek helye legyen. A formatív
értékelésben a pedagógus munkáját segítik az önellenőrzést biztosító feladatok és tesztek,
amelyek adaptív módon támogatják a tanuló előrehaladását, önálló tananyagfeldolgozását.

2.21 AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

2.21.1 Írásbeli feladatok értékelése
- Általános iskolában és gimnáziumban egyaránt írásbeli feladatokkal valósul meg a tanév
eleji szintfelmérés, melynek szerepe az előző években tanultak felmérése, ami
iskolaváltoztatásnál tölt be nagyobb szerepet. Ennek a formának diagnosztizáló szerepe van,
az értékelésbe nincs bevonva, legfontosabb eszköze az éves tanmenet elkészítésének,
módosításának. Eredményeit körültekintően kell felhasználni, hisz a tanulók előtt is ismert
funkciója, így kiszűrendő a szándékos megtévesztő eredmény!
- A tantárgyak többségénél alkalmazható az írásbeli felelet, számonkérés, amelynek
legfontosabb funkciója a gyorsaság és egy kisebb tematikus egységben való eligazodás
felmérése, ellenőrzése. Érdemjegye azonos súllyal szerepel, mint a szóbeli feladat, de
önálló feladatmegoldása miatt csak típusfeladatokat, alaposan gyakorolt témaköröket
tartalmazhat. Szerepe lehet a témazáró előkészítésében, ezzel hangolva rá a tanulókat a
számonkérés módjára. Veszélyei közé tartozik, hogy az alapkészségek közül csak egy-kettő
mérésére kerül sor, így nem tekinthetünk el a szóbeli feleletektől sem. Szakértői vélemény
alapján a sajátos problémákkal küzdő tanuló felmenthető az írásbeli számonkérés alól.
- A témazáró dolgozat (felmérő) egy-egy nagyobb tematikus egység, témakör zárásaként
kerül megíratásra. Mindig alapos összefoglalás előzi meg. Feladatai között csak olyan
típusúak szerepelhetnek, amilyeneket megfelelő mennyiségben gyakoroltak a tanulók. Adott
napon csak kettő témazáró íratható (ettől csak kivételes esetben, igazgatói engedéllyel
lehet eltérni) meg egy-egy tanulócsoportban. A témazáró dolgozat érdemjegye a félévi és évvégi osztályzatok megállapításánál kétszeres súllyal kerül beszámításra. A szaktanár döntése
szerint, lehetőség van javító dolgozat megíratására, amely hasonló karakterű és súlyú lehet.
Javító dolgozat íratása esetén is csak egyetlen osztályzat kerülhet az osztálynaplóba (a jobbik)
az adott témakör értékeléséhez. A témazáró dolgozat megírása (szakértői vélemény alapján
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történt felmentést kivéve) nem maradhat el a tanuló huzamos hiányzása miatt sem. A meg
nem írt témazárót legkésőbb a tanév végi osztályozó értekezlet előtt 40 nappal pótolni kell, az
érdemjegyét 7 napon belül közölni kell a tanulóval. A „pótló-témazáró” megírására nem csak
tanórai keretben kerülhet sor, a más-más tárgyból pótló tanulók egy közös csoportban is
eleget tehetnek ennek a kötelezettségüknek. A meghatározott időpont közlése a szaktanár
feladata, a kötelezettség teljesítése a tanuló felelőssége. Ennek elmulasztása esetén az adott
témakörből a tanuló elégtelen érdemjegyet kap. Szakértői vélemény alapján az írásbeli
számonkérés alól felmentett tanuló témazáró feleletére nem csak tanórai keretben kerülhet
sor, de ebben az esetben is biztosítani kell a tanulócsoport felé a nyilvánosságot. (Nincs
négyszemközti feleltetés!)
- A tanévi munka során meghatározott időszakonként diagnosztizáló írásbeli feladatok is
végeztethetők. Ezek a mérési eszközök információval szolgálnak az adott tanuló vagy
tanulócsoport előmeneteléről, a módszerek hatékonyságáról, a taneszközök kiválasztásának
megfelelőségéről. Diagnosztizáló mérés készülhet szaktanári, tantestületi, munkaközösségi,
igazgatói, fenntartói vagy központi (vizsgaközponti) kezdeményezésre. A diagnosztizáló
írásbeli feladatokra érdemjegy nem adható, erről a tanulókat minden esetben tájékoztatni kell!
- Írásbeli feladat a referátum, beszámoló, amit iskolai tanórán kívüli vagy házi feladatként
készít elő a tanuló, majd a kért formátumban a szaktanárnak leadja illetve megfelelő
módon szóban bemutatja. Előnye a ilyen jellegű feladatnak, hogy több alapkészséget
fejleszt és olyan szituációs helyzetet teremt, melynek keretében speciális kompetenciák
fejleszthetők. A megfelelő módon elkészített referátum érdemjeggyel értékelhető és az
osztályzatba is megfelelő súllyal beszámítandó.
- A tanulócsoportot érintő, iskolai vagy egyéb támogatott partner (sportkör) által szervezett
rendezvény miatt megrövidülő vagy elmaradó felkészülési idő esetén a szaktanár sem szóbeli,
sem írásbeli számonkérést nem kezdeményezhet, illetve a felkészületlenségért rossz
érdemjegyet nem adhat!
2.21.2 Szóbeli értékelés
Érdemjegyekkel a tantárgyi rendszerbe vont diszciplínákat értékeljük.
Havonta értékeljük a tanulók magatartását és szorgalmát is.
Bármely a tantárgyi teljesítmény szempontjából releváns tanulói teljesítményt értékelni
lehet érdemjeggyel.
Az adott nevelőtől és tanulócsoporttól függően ezek a tanulói teljesítmények lehetnek
különbözőek.
Az iskolai ellenőrzés, mérés és értékelés célja, hogy megállapításokat tegyen (tényekkel
alátámasztva) arról, hogy az intézményi pedagógiai programban meghatározott célok
mennyire valósulnak meg, mely feladatokkal lehet a leghatékonyabb célokat elérni.
A nevelő-oktató munka értékelése a következő területekre terjed ki:
- intézményi oktató-nevelő munka,
- pedagógusok oktató-nevelő munkájának értékelése,
- tanulói közösségek tevékenysége, fejlődése,
- tanulók személyiségfejlődése.
A továbblépés szempontjából releváns periódusban elért teljesítmény megállapításának
módja:
- a periódus során szerzett folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés az
értékelés alapja.
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1. osztályban és a 2. osztály első félévében a törvény szerinti szöveges értékelést
alkalmazzuk.
2. osztály tanév végétől 12. osztály év végéig a tanulói teljesítményeket érdemjegyekkel
és osztályzatokkal értékeljük.
a periódus során a tanuló 1- 5-ig érdemjegyeket kap, melyeknek a teljes periódusban
meghatározható átlaga jelenti az osztályzatot.
az érdemjegyeket a szóbeli, írásbeli és gyakorlati számonkérésnek az adott tantárgyra
jellemző és metodikailag megalapozott arányainak betartásával adja a szaktanár.
az adott periódusok végén átfogó diagnosztikus értékelés is adható. A 6. évfolyam
végén a diagnosztikus mérés és értékelés kötelezően megtartandó.
ha az érdemjegyek átlaga a tanuló hátrányára eltér az átlagtól az osztályozó értekezlet
felhívja a szaktanárt az értékelés indoklására és álláspontjának megváltoztatására.
az első évfolyam során írásos értékelést is kell adni a tanuló előmeneteléről.

A fenti értékelésbe az iskolai oktatás összes tantárgyát bevonjuk, ettől érvényesen eltérni
csak a Köznevelési törvény által engedélyezett esetekben lehet. Iskolánkban a leggyakoribb
felmentési ok az osztályozás alól a nyelvi különbségekből adódó felzárkózási időszak, melyet
a tantestület erre kijelölt bizottsága állapít meg a szükséges mérések és vizsgálatok
elvégzésével.
Az osztályzat meghatározásába beszámítható az adott tantárgyhoz vagy műveltségi
területhez szorosan kapcsolódó vetélkedő vagy versenyeredmény illetve egyéb rendkívüli
érdemjeggyel honorálható teljesítmény.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái és követelményei, a tanuló
tudása értékelésének és minősítésének módja:
-

-

tanév közben a hagyományos értékelési kategóriák szerint értékeljük a tanulókat
(érdemjegyekkel, osztályzatokkal), tanév végén az osztályzatok mellett szöveges
értékelések is adhatók.
az adott tanévi nevelési eredmény vagy eredménytelenség szöveges formában kerül
értékelésre. (magatartás, szorgalom: példás, jó, változó, rossz, hanyag)
a kezdő szakaszban az esetleges szöveges értékelést horvát nyelven is megadjuk. Az
adott értékelés azonban egyértelműen meghatározza az adott periódusra előírt
követelmények teljesítésének szintjét.

A szöveges értékelés a jogszabályoknak megfelelően történik. Az értékelés során az alábbi
szempontok érvényesülnek:
Milyen mértékben sikerült a tanulónak a tantárgy tananyagát, az ehhez kapcsolódó
ismereteket elsajátítani?
 nem sikerült - gyengén sikerült - megfelelő jól sikerült - dicséretet érdemel
Mennyit fejlődtek a tanuló képességei az előző értékelés óta?
 Nem fejlődtek - keveset fejlődtek - sokat fejlődtek
Milyen a tanuló szorgalma, aktivitása a tantárgy tanítása során?
 gyenge - megfelelő - jó - dicséretes
A tanév végén az előirt követelményeknek milyen mértékben felelt meg?
 nem felelt meg - megfelelt - jól megfelelt
Szöveges minősítések:
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“nem felelt meg”
“megfelelt”
“jól megfelelt”
“kiválóan megfelelt”

A érdemjegyek és osztályzatok skálája 1 től 5-ig mozog.
Érdemjegyek:






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

Javaslat a teljesítményszázalékok kialakításához:
100%-91% =5
90%-76 % =4
75%-60 % =3
59%-42% =2
41%- 0% =1
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti a digitális
naplón keresztül. A digitális napló bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzik, és az
esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírására figyelmeztetik a szaktanárokat. A jegyek beírása
az osztályfőnök rendszeres ellenőrzése mellett a szaktanárok felelőssége.
A nevelési eredmények szöveges értékelését a tanítók, tanárok egyénileg fogalmazzák meg a
tantestület által meghatározott formai egység megtartásával.
Az értékelés közlésére tanév közben az EMMI által rendszeresített nyomtatványok
felhasználásán kívül más, saját előállítású dokumentumokat is használ a szaktanár. A
funkciómegosztásról az adott szaktanárnak kell gondoskodnia.

2.22 OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI
ÉS SZÓBELI FELADATOK

-

-

-

Az otthoni felkészülésre adott feladatok esetében a legfontosabb szempont, hogy a
feladat tantárgyanként általános iskolásoknál 10-15 perc, gimnazistáknál 15-25 perc alatt
elkészíthető legyen.
Az írásbeli feladatok a gyakorlás céljait szolgálják, ilyen formában típusfeladatok,
melyekkel a készségek elsajátítása a cél.
A szóbeli feladatok inkább a memoriter kategóriába tartoznak, amit nagyobb terjedelem
esetén, átlagos képességű tanulóra számítva, a fenti időkorlátok megtartásának
figyelembevételével több egységben kell kiadni.
Egyes tárgyak esetében szükségessé válik az olvasónapló vagy egyéb munkanapló,
megfigyelési napló vezetése. Ebben az esetben az időkorlátokat a meghatározott időszak
átlagában kell figyelembe venni.
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Az otthoni feldolgozásra kiadott feladatokat érdemjeggyel is lehet értékelni a szaktanár
döntésének megfelelően, de ennek feltételeiről a tanulókat mindig előzetesen kell
tájékoztatni!
El nem készített házi feladat esetén a mulasztásért figyelmeztetés jár! A mulasztást
pótolni kell! A figyelmeztetések következményei a házirendbe meghatározottak szerint
kerülnek alkalmazásra.
A tanulócsoportot érintő, iskolai vagy egyéb támogatott partner (sportkör) által szervezett
rendezvény miatt megrövidülő vagy elmaradó felkészülési idő esetén a szaktanár sem
szóbeli, sem írásbeli otthoni feladatot nem ad, illetve másnap nem kérheti számon!

2.23 A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI
Iskolánkban csak a hagyományos évfolyamokra épített osztályok működnek, ezen felül az
osztályba sorolásnak nincsenek a tanulói képességektől (teljesítménytől) függő szempontjai.
A túlsúlyban horvát nemzetiségi nyelven oktatott tantárgyaknál előforduló csoportbontások
esetén a csoportba sorolás egyetlen lényeges szempontja a tanuló horvát nyelvtudása, mely
alapvetően meghatározza az előmeneteli esélyeit. A homogénebb "nyelvtudású" csoporttal
való munka megkönnyíti a követelmények tanulóra szabott összeállítását.
Ettől eltérő szempont a fakultatív (emelt szintű érettségire felkészítő) tantárgyak
tanulására szerveződő csoportok összeállítása, ahol elsődlegesen az érdeklődés a szervezési
szempont. Természetesen pedagógiai felelősségű átirányítás előfordulhat alacsony számú
érdeklődés esetén, mely a minimálisan előírt létszám miatti csoportszerveződést meghiúsítja.
A fakultatív tantárgyak esetében a tanulói érdeklődés a fő szervező elv. Az emelt szintű
érettségire felkészítő tárgyak tanítása esetén évfolyamok közötti összevonásra is sor
kerülhet!
A beiratkozáskor lehetőség nyílik a 9. és a 9/0. évfolyam közötti választásra, mely döntés
alapvetően befolyásolja a tanuló előmenetelét, így lényeges. Ebben az esetben is a nyelvtudás
az alapvető szempont.
Az a és b csoportba sorolás a adott tanév elején esedékes, egy hónap tartamú megfigyelés áll
rendelkezésre az osztályok közötti esetleges mozgás lebonyolítására. A pedagógusnak
kötelessége a legobjektívebb módon megállapítani az csoportba sorolás feltételeit.
Párhuzamosan indított osztályok esetében az általános iskola 1. osztályánál
érvényesíthető a mindenkori házirendben megfogalmazott osztályszervezési mód, mely
elsősorban a jelentősebb aránytalanság (nemek között, nyelvismeret, stb.) elkerülésére
irányul az igazgató döntése szerint, amely esetben ugyancsak a sorsolás a fő szervezési elv!
A választható tárgyak esetében a bevezetés előtti tanév második félévében a tanulók
döntenek a választott tantárgyi csoportjuk összetételéről. Természetesen az alacsony számban
jelentkezők átirányításra kerülnek, illetve érdeklődésüknek legjobban megfelelő újabb
kínálattal szolgál az intézmény, hogy elkerülje a törvénytől eltérő alacsonyabb
csoportlétszámot és az érdeklődéssel ellentétes csoportba sorolást.
A nyelvtudás szerint szervezett csoportok és osztályok közötti átmenet a "gyengébből" a
"jobb" irányában képzelhető el a szaktanár tapasztalatai szerint, annak javaslata alapján, bár
a csoportok egészét a folyamatos fejlődés kell, hogy jellemezze egyébként is.
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A speciálisan szervezett csoportból kilépni csak rendkívüli esetben lehetséges. A választott
tantárgyi csoportok közötti átmenet csak különbözeti vizsgával lehetséges.
A pedagógus módszertani kultúrájának megfelelően az adott osztálystruktúrát a tananyag
megtanításának és megtaníthatóságának érdekében az adott tanítási órák idejére szükség
szerint megbonthatja kiscsoportos, egyéni differenciált és egyéb előadói csoportokat
létrehozva, melyeknek célja az adott tananyag, képességek és készségek minél magasabb
szintű elsajátítása.

2.24 A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ
NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ TANANYAG

Intézményünk horvát nemzetiségi kétnyelvű óvoda, általános iskola, gimnázium és
kollégium. Fenntartója az Országos Horvát Önkormányzat. Az intézménybe felvesszük a
horvát nemzetiséghez nem tartozó tanulókat is. A felvétel során nem vizsgálhatjuk a
hovatartozást de a jogszabályoknak megfelelően a szülők nyilatkozatot tesznek arról, hogy
gyermekük számára kérik a nemzetiségi horvát programot.
Ilyen összefüggésben minden gyermek és tanuló az intézményi nevelés és oktatás keretében
alapos ismeretekhez jut a településen élő nemzetiség kultúrájával kapcsolatban.
A településen élő nem horvát nemzetiségről alapvető ismereteket a nemzetiségi népismeret
és különböző multikulturális projektek keretében közvetítünk.

2.25 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
2.25.1 Az intézmény környezeti nevelési elvei
A környezeti nevelés csak az intézményi neveléssel, oktatással egységben, attól el nem
különítve értelmezhető, mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása,
megőrzése és fejlesztése minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a
folyamatosságot a környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a
pedagógusok véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak tartjuk,
hogy elérhető, teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé.
Óvoda
 Fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát,
 játékos átmenettel felkészíteni a foglalkozásokra, iskola előkészítésre,
 elemi ismereteket közvetíteni a gyermekek számára,
 kielégíteni a gyermek kíváncsiságát,
 érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel,
 kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre,
 az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása.
Első és második évfolyam
 Fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát,
 játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre,
 elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára,
 kielégíteni a gyermek kíváncsiságát,
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érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel,
kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre,
az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása.

Harmadik és negyedik évfolyam
 Fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát,
 tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket,
 mintákat adni a természet megismeréséhez,
 kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét,
 az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének
igényét,
 kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert.
Ötödik és hatodik évfolyam
 Képi megismerési formákkal tovább fejleszteni a természettel kialakult kötődést,
 stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat,
 lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek során,
 megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit,
 tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét,
 kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan.
Hetedik és nyolcadik évfolyam
 Elvont megismerési formákat is felhasználva tovább fejleszteni a természettel kialakult
érzelmi kötődést,
 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a
társadalomba való beilleszkedést,
 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák
iránt érzett felelőssége kapcsán,
 kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét,
 a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal,
 a természetközeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása.
Kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig
 Elvont megismerési formákat is felhasználva fejleszteni a természettel kialakult érzelmi
kötődést,
 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a
társadalomba való beilleszkedést, felhívva figyelmet a környezet maximális megóvására
(graffity),
 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák
iránt érzett felelőssége kapcsán,
 kialakítani a tanulóban az emberiség közös problémái megértésének képességét,
 a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal.
2.25.2 Környezeti nevelési program
A környezet- és egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet és a környezet
óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a
természet része. Az általa okozott természeti, környezeti szennyezések károsan hatnak vissza
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a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyerekeket,
és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos
magatartását is fejleszteni kívánjuk.
Céljaink:
 Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése;
 Rendszerszemléletre nevelés;
 Érzelmi és értelmi környezeti nevelés;
 Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés;
 A környezettudatos magatartás és életvitel segítése;
 Az egészség és a környezet összefüggéseink feltárása;
 Ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az
egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát;
 A családi életre nevelés fejlesztése;
 Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése;
 Helyi értékek és problémák feltérképezése;
 Szelektív hulladékgyűjtés;
 Lakóhelyünk megismerése-értékeink, gondjaink- a megoldás módjai.
Tanulásszervezési és tartalmi keretek
 Tantárgyba beépítve;
 Erdei iskola;
 Tanulmányi kirándulás;
 Osztályfőnöki órákon környezet- es egészségvédelmi témák;
 Iskolai átfogó projekt;
 Akciók;
 Tanulmányi kirándulás;
 Zöldesítés;
 Vetélkedő;
 Városismereti program;
 Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel;
 Napközis szabadidős foglalkozások;
 Évente kétszer a kollégium és iskola környékén szemétszedés és lehetőség szerint
növényültetés;
 Látogatás állatkertbe, arborétumba, nemzeti parkba, szeméttelepen;
 Előadások-szülők, szakemberek meghívása.

2.26 EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM
2.26.1 Az intézmény egészségnevelési elvei
Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban
foglalkozásokon, osztályfőnöki órákon, másrészt a szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekekkel, diákokkal való egyéni foglalkozás alkalmával – az alábbi képességeket és
készségeket:
 érzelmek alkotó kezelése,
 stressz-kezelés,
 önismeret, önbecsülés megerősítése,
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célok megfogalmazása és kivitelezése,
konfliktuskezelés,
problémamegoldás, döntéshozás,
kortárscsoport nyomásának kezelése,
segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése,
elutasítási készségek fejlesztése.

Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi
érzékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti
körülmények kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét.
Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk:
 egészséges táplálkozás,
 rendszeres testmozgás,
 higiénés magatartás,
 tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától.
A helyes táplálkozás jelentőségére a modern kutatások eredményeit felhasználva kívánunk
rávilágítani. Intézményünk óvodai melegítőkonyhája és az iskolai főzőkonyha
infrasruktúrájának kihasználásával hatékonyan hozzá tud járulni az egészséges étkezési
szokások kialakításához, az egészséges táplálkozás mindennapi gyakorlattá válásához.
A rendszeres testmozgás jelentősége és nevelési módszere támogatja a testben és lélekben
egészséges, harmonikusan fejlett gyermek, tanuló, fiatal életmódjának és életminőségének
javítását. Intézményünk a szükséges eszközök biztosításával, sporteszközök beszerzésével,
közös sportolási lehetőségekkel és népszerűsítő programokkal járul hozzá a fizikailag aktív
életmód kialakításához. Sportolásra alkalmas termei és területei folyamatos fejlesztésen
mennek keresztül, a mindennapos testedzés kívánalmainak a legmodernebb eszközökkel és
berendezésekkel is eleget kívánunk tenni.
A higiéniás magatartás kialakítása már a családban elkezdődik, de tapasztaljuk, hogy az
óvodának nagyon sok hozzáadott munkát kell teljesítenie ahhoz, hogy az iskolai körülmények
között már kialakított higiéniai szokásokról beszéljünk. Ugyanakkor a gyermekek, fiatalok
fejlődése újabb és újabb kihívások elé állítja a fejlődő szervezetet. Az óvodának, iskolának
mindig mellette kell állnia a változások kezelésében, a szokások kialakításában.
Az utóbbi időben a fiatalok egyre inkább ki vannak téve az egészségkárosító anyagoknak. A
dohányzás háttérbe szorítása a jogszabály erejével egy tiszteletreméltó próbálkozás de az
intézménynek a jogszabály betartásán és betartatásán kívül aktív szerepet kell vállalnia a
személyes példamutatás erejével is a dohányzás visszaszorításában.
Az alkohol és más tudatmódosító szerek (kábítószer) használatának veszélyeire való
figyelmeztetésre minden alkalmat meg kell ragadni. Az intézmény aktívan részt vesz a
prevenciós programokon, rendezvényeit és utazásait ezek hatásaitól mentes területekre tervezi
és szervezi.
Intézményünk dolgozói elkötelezettek a gyermekek, tanulók egészségének megóvása
ügyében.
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2.26.2 Egészségnevelési programterv
A 6 – 18 éves fiatalok életének legfontosabb színtere az iskola, hiszen idejük jelentős részét
itt töltik, és ezért meghatározó szerepet tölt be személyiségük alakulásában. Mivel e
korosztály nyitott minden új befogadására ezért fontos az iskolai egészségnevelés során
kialakítanunk a tanulókban azt a szemléletet illetve képességet, amellyel alkalmassá válnak
egészségük felügyeletére és fejlesztésére.
Tehát az iskola a tanulás mellett az egészségnevelés kitüntetett színtere is kell, hogy
legyen. Az elsődleges cél tehát nem csupán ismeretek átadása, hanem folyamatos és komplex
tevékenység megvalósítása, amely beépül az iskola egészének életébe, felhasználva a belső
erőforrásokat valamint a külső segítő kapcsolatokat.
Az iskolai egészségnevelés színterei
Osztályfőnöki órák:
Védőnői tevékenységként valósul meg. Általában osztályonként 10 alkalomból álló
programot jelent, alkalmazkodva a korosztályi sajátosságokból fakadó különböző igényekhez.
Szaktárgyi órák
Elsősorban a biológia, kémia, fizika, testnevelés illetve felsőbb osztályokban néhány
kifejezetten szakmai tárgy kapcsolódik az egészségneveléshez. Emellett a nyelvórákon
rendszeresen adódik lehetősége a diákoknak egészséggel kapcsolatos cikkek megismerésére
és megbeszélésére.
Tanórán kívüli foglalkozások
 A délutáni szabadidős foglalkozások jól kiegészítik a délelőtti tanórai programokat.
 Elsősegélynyújtó tanfolyam.
 Családi életre felkészítı tréning .
 Babysitter tanfolyam.
 Korszerű táplálkozást és a helyes szabadidő eltöltést népszerűsítő programok.
 Sporttevékenységek, kirándulások.
 Városi és megyei versenyekre felkészítő programok.
 Egészségnap és sportnap rendezvényei .
Kollégiumi szintű és csoportfoglalkozások
 Családi életre felkészítı tréning.
 Korszerű táplálkozás.
 Kollégiumok közötti versenyen való részvétel.
 Egészségnap évente egyszer.
 Sportolási lehetőség a hét minden napján: kosárlabda, foci, röplabda, kondicionáló terem.
 Gyermekgondozásra felkészítés .
Az egészségnevelésben résztvevők:
Szülők – kollégiumi nevelők, akik legfontosabb partnereink a fiatalok érdekében végzett
egészségnevelési munkában. A szülői munkaközösség biztosítja a kapcsolattartási lehetőséget
az iskola és a szülők között. Az ifjúságorvos és védőnő a 6 – 18 éves tanulók egészségügyi
ellátását, szűrővizsgálatainak elvégzését, primer szekunder és tercier prevencióját végzi.
Közegészségügyi és járványügyi feladatokat lát el. A védőnő hagyományos feladata az
egészségnevelés, védőnői fogadóóra biztosítása, szükség esetén kapcsolattartás a gyermek-
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jóléti szolgálattal, családsegítő központokkal, nevelési tanácsadóval. A helyi kórházak
addiktológiai osztályával és a drog ambulanciával folyamatos a kapcsolattartás, valamint a
közös programok szervezése. Tanulóink bekapcsolódnak a KÓPÉ (Kortársoktatók Pécs)
tanfolyamaiba és munkájába.
A rendvédelmi szervek bűnmegelőzési programokkal és továbbképzésekkel segítik
felkészültségünket a napi feladatok elvégzéséhez.
Egészségnevelési programok és témakörök:
A tanulóknak lehetősége nyílik valamilyen országos vagy helyi egészségnevelési programban
részt venni. A komplex programok a következők:
 DADA program.
 Ne csak együnk, táplálkozzunk!
 Együtt egymásért rák ellenes program.
 A meghirdetett egészségfejlesztési programok között gyakran jelennek meg kereskedelmi
cégek által indított promóciós rendezvények, amelyekben lehetőségünk van részt venni.
Ilyen az Always, Procter & Gamble és a Blenda Med programja. Az országosan
meghirdetett programok mellett, mindenki számára, aki az iskolai egészségnevelésben
részt vesz, rendelkezésére áll egy egységes tematika, amely a következő témaköröket
tartalmazza, a 9. – 12. évfolyam számára:
 Serdülőkori változások.
 Személyiség fejlődése a serdülőkor idején.
 Barátságtól a szerelemig.
 Fiatalkori káros szenvedélyek: dohányzás, alkohol, drog, gyógyszerekkel visszaélések.
 Szexuális életre nevelés.
 A szexuális úton terjedı betegségek.
 Korunk réme az AIDS.
 Felkészülés a családi életre.
 Pozitív és negatív családtervezés.
 Daganatos betegségek megelőzése.
 Egészséges táplálkozás.
 Személyi higiéné .
A napi testedzés formái
Minden évfolyamon heti egy tömegsport óra áll rendelkezésünkre, amelyet délutáni
foglalkozás keretében tartunk. Ezen kívül korosztályonként, délutánonként labdarúgás,
kosárlabda, röplabda sportágakban sportfoglalkozást tartunk. Az alsó és felső tagozatban a
heti rendszerességű népi tánc foglalkozások is e körbe sorolhatók.

2.27 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ
INTÉZKEDÉSEKET

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak,
veszélynek vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos
körülmények között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének
megelőzését, illetve megszüntetését. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:
 Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi
jogok messzemenő figyelembevételével.
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A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok
segítésének formái:
- ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon,
- tankönyvvásárlási támogatás biztosítása,
- tanulmányi kirándulások anyagi támogatása,
- kedvezményes ebéd biztosítása,
- javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására.
- Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának
igénybevétele.
A tanulók jogainak fokozott védelme.
Az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, a
szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás).
Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres
kábítószer-ellenes program megvalósításához.
Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel.
A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kísérése.

A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

2.28 A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK, EDZETTSÉGÉNEK MÉRÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES MÓDSZEREK

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:
 az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel,
 a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.
A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább
egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el a
testnevelési órákon a Hungarofit rendszer alkalmazásával, amely Dr. Mérei Ildikó nevéhez
fűződik. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének értékeléséhez és minősítéséhez
használt Hungarofit (fizikai fittség mérése) alapmérései az alábbiak:







A
a

Aerob vagy alap-állóképesség mérése: 2000 m-es síkfutással.
Izomerő mérése és dinamikus ugróerő mérése helyből távolugrással páros lábbal.
Dinamikus dobóerő mérése: kétkezes labdadobás hátra fej fölött, tömött labdával.
Kar-, törzs- és lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: egykezes labdalökés
helyből az ügyesebb kézzel, tömött labdával.
Dinamikus erő-állóképesség mérése: vállövi és karizmok erő-állóképességének mérése:
mellső fekvőtámaszban karhajlítás és -nyújtás folyamatosan kifáradásig.
A csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyatt fekvésből felülés
térdérintéssel, folyamatosan.
A hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és leengedés
folyamatosan, kifáradásig.
korosztálynak megfelelő követelményeket a tornaterem folyosóján kifüggesztjük, hogy azt
tanulók bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának rögzítését
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célozzák, ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő időszakban
értékelhető azonban osztályzattal a tanulók a mért eredményekhez képest felmutatott
fejlődésének mértéke. A felmérések eredményeit a testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy,
hogy az egyes osztályokban tanuló diákok fizikai állapotának követéséhez szükséges adatok
évről évre hozzáférhetőek legyenek. Az adatbázis rendszeres vezetésének ellenőrzése a
testnevelési munkaközösség vezetőjének feladatkörébe tartozik. A tanulók fizikai
állapotának, edzettségének mérését minden tanév március és április hónapjában
bonyolítjuk le. A mérés alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró
képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a szülők
tudomására hozzák.
A mérési módszer részletes leírását jelen pedagógiai program melléklete tartalmazza.

2.29 A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK
ÉRTÉKELÉSI ELVEI

Intézményünkben a nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási
rendszere elsősorban az iskola belső és külső közönsége (tanulók, szülők, pedagógusok és
fenntartó) iskolával szembeni elvárásainak felel meg, ezeket szolgálja.
Az iskolai belső ellenőrzési rendszer a szervezeti és működési szabályzatban és a magasabb
rendű jogszabályokban meghatározott módon működik. Ezt a rendszert egészíti ki a
tanévenkénti munkaterv belső ellenőrzési ütemterve.
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, folyamatosan
jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát
végez iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeket,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon
hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban
részesíti.
2.29.1 Az iskolai jutalmazás formái
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- Szaktanári dicséret,
- kollégiumi/napközis nevelői dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- igazgatói dicséret,
- nevelőtestületi dicséret.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a
tanév végén:
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szorgalomért,
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni.
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Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc, négy (öt) éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt
vehetnek át.
Az intézményben 12 éven keresztül kimagaslóan teljesítő tanuló „Krleža – díjra” jogosult.
Minden tanévzáró alkalmával egy (kivételes esetben) kettő Díjat állapít meg a nevelőtestület.
Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat
kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni.
2.29.2 Az iskolai büntetések formái, indokai
Az iskolai büntetések alapelvei:
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
- a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni.
További alapelvek: arányosság, igazságosság, nevelő célzat.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni
Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói
házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó
hírnevének büntetésben lehet részesíteni.
Az iskolai büntetések formái












szaktanári figyelmeztetés;
kollégiumi/napközis nevelői figyelmeztetés;
osztályfőnöki figyelmeztetés;
osztályfőnöki intés;
osztályfőnöki megrovás;
igazgatói figyelmeztetés;
igazgatói intés;
igazgatói megrovás;
tantestületi figyelmeztetés
tantestületi intés;
tantestületi megrovás.

Ha a tanuló a továbbhaladás szempontjából releváns periódus végén meg nem felelt
minősítést kapott és azt javítóvizsgán sem tudta kijavítani, úgy az adott évfolyamot
megismételni köteles.
Tanulói sikertelenség esetén a tanulónak javító vizsgát tenni van lehetősége, melyet
legkésőbb a következő szorgalmi év kezdetéig tehet meg az igazgató által meghatározott
helyen és időpontban.
Ha a tanuló sikeres javítóvizsgát tesz tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.
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A javítóvizsgán az adott tárgyra a továbbhaladáshoz előírt minimum követelmények
szerepelhetnek elsősorban, ha a tanuló bizonyítja ezekben a jártasságát úgy további
kérdések tehetők fel annak érdekében, hogy esetlegesen jobb osztályzatot is kaphasson.
2.29.3 Magatartás értékelés
* Példás: az a tanuló, aki a tanórákon és azon kívül is fegyelmezett, az intézmény területén,
azon
kívül,
rendezvényeken.
Az intézmény vagyonára vigyáz. Felnőttekhez, társaihoz való viszonya udvarias, segítőkész, a
kulturált viselkedés szabályainak megfelelő. A közösség feladataiban aktívan vállal
feladatokat.
* Jó: az a tanuló, aki a közösség érdekében a helyes döntések mellé áll, de kevésbé
kezdeményező. Egyébként magatartására a példás érdemjegynél felsoroltak a jellemzőek.
* Változó: az a tanuló, akit a házirendben foglaltak betartására több esetben figyelmeztetni
kell. Meggondolatlan magatartásával esetenként kárt okoz. Befolyásolható, megbízhatatlan,
tetteit nem mindig vállalja.
* Rossz: az a tanuló, aki az iskola felnőtt dolgozóit tiszteletlen viselkedésével gyakran
megsérti, kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, társaival durva, goromba. Más
tulajdonában kárt okoz. Ez a fokozat első osztályban is lehetséges.
Az a tanuló, akinek az adott évben, félévben több óra igazolatlan hiányzása van, illetve
igazgatói megrovást kapott, változónál jobb jegyet nem kaphat.
2.29.4 Szorgalom értékelése
* Példás: az a tanuló, aki a képességei szerint a tanulásban igényes és pontos. Ha tudása ezt
megengedi szaktárgyi versenyen is indul. A tanórákon figyel, gyűjtőmunkái színvonalasak,
érdeklődési körének megfelelően többlet feladatot is vállal.
* Jó: az a tanuló, aki tanulmányaiban képességei szerint halad, az órákon aktív. Házi feladatot
mindig készít, felszerelése mindig van.
* Változó: az a tanuló, aki nem a képességeinek megfelelően teljesít. Gyakran figyelmetlen
és pontatlan. Felszerelése hiányos. Feladatai elvégzésére gyakran kell figyelmeztetni.
Szétszórt. Nem érdeklődő.
* Hanyag: az a tanuló, aki munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. Eredményei jóval
elmaradnak képességeitől, érdektelenség, közömbösség jellemezi. Házi feladatot gyakran nem
készít, felszerelése gyakran nincs. Egy vagy több tantárgyból bukik.

2.30 A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐOKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE

Az intézményben folyó nevelő-oktató munkához rendelkezésünkre kell, hogy álljon mindaz a
felszerelés és eszköz, mely jogszabályban meghatározásra került. Ezen felszereléseken és
eszközökön kívül intézményünkben szükséges a horvát nyelv és irodalom anyanyelvi
oktatásához a szükséges irodalom, nyelvi tablók és taneszközök, valamint a nemzetiségi
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kultúra, a nemzetiségi önazonosság megismerését, fejlesztését segítő speciális
taneszközök biztosítása.
Horvát népi hangszerek és népviselet valamint a horvát néptánc, népzene tanítását segítő
egyéb audiovizuális eszközök, hang és képhordozók biztosítása is szükséges.

2.31 AZ INTÉZMÉNYI CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁNAK VISSZATÜKRÖZŐDÉSE:
A célok megvalósulása esetén tulajdonképpen az eredményekről, munkánk
eredményességéről beszélhetünk. Az eredményesség, a feladatok elvégzésével való
célmegvalósítás minden tervezett folyamattal, munkatevékenységgel szemben támasztott
végső követelmény. Mivel a nevelés-oktatás területén végső eredményekről ritkán
beszélhetünk, hisz az egyes iskolafokozatok csak egy-egy időszakban követik végig a
nevelteket, csak a program által előirányzott, a sajátos céloknak megfelelő eredményesség
visszatükröződését prognosztizálhatjuk az oktatási-nevelési folyamatunk végére, vagy egyes
szakaszainak lezárására.
A sikeresség kritériuma, ha tanulóink a nemzetiségi iskola padjaiban és környezetében
elérik az alap és középfokú iskoláktól elvárható alapműveltségük megszerzését, képessé
válnak anyanyelvük magas szintű alkalmazására és azt további ismeretszerzésükhöz és
pályaválasztásukhoz is felhasználják.
Sikerkritérium, ha a tanulók legalább 90 %-a megfelel az alapműveltségi illetve
érettségi vizsga követelményeinek, érett személyiségként, sokoldalúan fejletten hagyják el
iskolájukat.
Nemzetiségi tudatformálásunk sikere az asszimilációs folyamat megállításával és
esetleges visszafordításával válhat demonstratívvá, amihez az iskola közönségének nagyon
sok külső segítséget is igénybe kell vennie. Ha iskolánkat az őszinte, ember- és
személyiségközpontú légkör jellemezi, akkor nevelőmunkánk is ilyen jellegű lesz, ami
maga után vonja a testben és lélekben egészséges gyermekek nevelését és ennek a
programnak az igenlését.
A céljaink megvalósulásának sikerkritériumaként kell tekintenünk a szülői reakciókat, a beírt
tanulók számát, az elvárásoknak való megfelelni tudás mértékét és hajlamát, valamint
haladó hagyományaink sikeres megőrzését.

2.32 AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYRENDSZERE
Az intézményi hagyományok és a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok:
2.32.1 Az intézmény névadója emlékének ápolása
KRLEŽIJADA, minden év május végén, június elején megtartott nagyobb szabású
rendezvénnyel, amelyen részt vesznek az intézményegységek neveltjei, tanulói.
2.32.2 Hagyományos ünnepségek, megemlékezések, rendezvények:
-

- Az iskola közösségei megemlékeznek Magyarország állami ünnepeiről, évfordulóiról
(okt. 23., márc. 15.).
Az intézmény közösségei megemlékeznek a Horvát Köztársaság függetlenségének
napjáról: (október 8.).
Hagyományos Szüreti Bál (Projekt formában).
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-

Ünnepségek szerveződnek a Karácsonyi időszakban a Kollégiumban.
Anyák Napi műsorok és Mikulás-ünnepélyek.
Szalagavató, ballagási ünnepélyek és tanévzáró.
A Horvát Köztársaság napjáról a KRLEŽIJADA keretein belül emlékezünk meg.
A Horvát Nyelv Hete rendezvénysorozat (március közepe).
Hagyományos program az óvodai Mikulás és Karácsonyi program.
Óvodai ballagás és ünnepélyes tanévzáró.
Óvodások, leendő iskolások látogatása a Horvát Iskolába.
Óvodapedagógus és tanító csere (egy-egy hét).
Érettségizők horvát miséje.
Kollégiumi ballagás, érettségizők közös vacsorája a pedagógusokkal.
Minden olyan megemlékezés, amely rendelettel (Tanév rendje) meghatározásra kerül.

2.32.3 Az iskolaújsággal, iskolarádióval kapcsolatos tevékenységet
a diákönkormányzatot segítő pedagógus koordinálja, rendszerességét a munkaterv határozza
meg.

2.33 ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEK
2.33.1 A tanulási időben kötelezően igénybe veendő iskolai szolgáltatások:
-

-

A tanulási időben a tanulók kötelessége részt venni a tanítási órákon és választott
tevékenységi formákon.
A tanulóknak kötelessége részt venni a versenyekre való felkészítő foglalkozásokon
illetve a kulturális és művészeti bemutatkozást szolgáló felkészítéseken.
A tanulóknak kötelessége részt venni minden olyan iskola által és egyéb intézmények,
szervezetek által szervezett rendezvényen, műsoron, melyeknek tartalma szervesen
illeszkedik valamely tantárgy vagy műveltségi terület követelményeihez és segíti azok
elsajátítását. Az adott tartalmak meghatározásáért a szaktanár a felelős, az iskola vezetése
ügyel arra, hogy a tanításon kívüli időre kötelezően előírt tartalmak aránya ne haladja
meg az optimumot.
A tanulónak kötelessége részt venni a Kollégium által szervezett felkészítő
foglalkozásokon (szilenciumokon).
A tanulónak kötelessége részt venni a tantervbe szervesen beépülő, a pedagógiai
programban szereplő tanulmányi kirándulásokon.

2.33.2 A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások:
a) konzultáció tanulási problémákról,
b) kötetlen tárgyú konzultáció tanárral (más iskolai szakemberrel),
c) felkészítés a tanuló által választott tanulmányi versenyre,
d) felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyekre,
e) szakkör, önképzőkör, stb. (részletezés az iskolai közösségeknél),
f) egyéni, öntevékeny könyvtárhasználat,
g) egyéni, öntevékeny számítógép használat,
h) egyéni, öntevékeny fonotéka használat, videotéka használat,
i) egyéni, öntevékeny tornaterem, edzőterem használat,
j) egyéni, öntevékeny sportpályahasználat,
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k) speciális tanfolyamok,
l) speciális tanácsadások (pályaválasztási, jogsegély,stb.),
m) egyéb ügyelet, tanulói klubhelyiség,
n) az intézmény és a Kollégium közti közlekedésben nyújtott segítség az általános iskolások
részére,
o) táborozási lehetőség.
A fenti szolgáltatások közül csak a k) és o) pont alatt szereplő térítéses, a tanfolyamnak
megfelelően kalkulált mértékben, illetve a tábori étkezés és utazási költségek erejéig, a többi
szolgáltatás térítésmentesen áll a tanulók rendelkezésére.
A finanszírozás több fajtája lehetséges, mint szülői befizetés, alapítványi támogatás és vegyes
finanszírozás is.
A szolgáltatások alanyi jogon (a térítéses szolgáltatások a térítési díj befizetése jogán)
megilletik valamennyi beiratkozott tanulót.
Igénybejelentés módja:
A tanuló egyénileg a meghirdetett szolgáltatás felelőséhez fordul szülő láttamozásával ellátott
kérelemmel - engedéllyel.
2.33.3 A szolgáltatások biztosításában együttműködő partnerek
Az iskola lehetővé teszi együttműködő partnerek részvételét és velük együtt biztosítja az
önként jelentkezőknek az alábbi szolgáltatásokat:
a) művelődési intézmények:
- August Šenoa Horvát Klub - kiállítások, író-olvasó találkozók, filmklub, stb.
- Pécsi Horvát Színház - színházi előadások, rendezvények, stb.
- Szívárvány Gyermekház - szakkörök, programok, stb.
b) sportegyesület
- PEAC - röplabda,
- Kozármisleny, kézilabda,
- PVSK, kosárlabda,
- PSN Zrt, vízilabda, stb.
c) más közoktatási intézmény
- Partner intézmények - közös, koordinált programok, stb.
d) egyház koordinált szolgáltatásai
- Rk. egyház - érettségizők miséje, karácsonyi istentisztelet, stb. (önkéntes)
e) egyéb intézmények és szervezetek

2.34 NEMZETISÉGI SZOLGÁLTATÁSOK
A nemzetiség nevelése-oktatása, intézményünk - speciális volta lévén - az intézmény
legfőbb feladata. Mint horvát nemzetiségi kétnyelvű óvoda, általános iskola, gimnázium és
kollégium egész programját a nemzetiségi oktatás és nevelés hatja át. Az intézmény
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elsősorban a magyarországi horvát fiatalok nevelési, oktatási és részben művelődési igényeit
hivatott programjain keresztül kielégíteni, minden szolgáltatásában érvényesítve a
nemzetiségi nevelés és oktatás irányelveit a horvát nemzetiség által támasztott
követelményeket a Nemzeti Alaptanterv szellemében túlsúlyban nemzetiségünk anyanyelvén
a magyar nyelv, mint tágabb környezetünk nyelve, magas szinten való művelésével.
A nemzetiségi iskolánk szolgáltatásait szabadon igénybe vehetik más nemzetiséghez
vagy a többségi nemzethez tartozó tanulók is, amennyiben elfogadják pedagógiai programunk
célkitűzéseit, azonosulnak törekvéseinkkel.
A horvát nemzetiségi nevelés és oktatásban való részvétel minden tanulónk alanyi és térítési
díj mentes joga. Az iskola összes tanulója nemzetiségi oktatásban és nevelésben részesül
az ezzel járó magasabb költségeket számára költségvetésében a fenntartó biztosítja.
a) horvát nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés: Az óvodai programot lehetőleg horvát
nevelési nyelven (de mindenképpen kétnyelvű formában) valósítjuk meg. Ebben a
tekintetben nevelési tervünk gyakran nem különböztet meg speciális nemzetiségi
tartalmakat, hisz a nevelés teljes folyamatát horvát nyelven végezzük, a speciális
népszokások, hagyományok, dalok és mondókák jelölve vannak.
b) horvát nemzetiségi kétnyelvű oktatás: Az általános iskola 1.-4. osztályokban folyó
oktatás lehetőségek szerint horvát tannyelvű, (anyanyelven folyik (horvátul)), de
mindenképpen legalább kétnyelvű. A kezdőszakaszban fokozatosan mozdul el a
kétnyelvű oktatás felé.
c) horvát nemzetiségi kétnyelvű oktatás: A tanulók nyelvi készségeinek kialakulásával a
kezdőszakasz után a 4. évfolyamtól, a horvát nyelven oktatott tartalmak
dominanciájával.
A horvát nemzetiségi kétnyelvű oktatás a kötelezően igénybe veendő szolgáltatásokra
fordított idő több mint 50%-ában a horvát nyelv túlsúlyával folyik.
d) anyanyelvoktatás: Az 1. évfolyamtól kezdődően, 10. évfolyam utáni saját szervezésű
„alapműveltségi vizsgával”, 12. évfolyam utáni érettségivel (kétnyelvű bizonyítvány).
e) magyar nyelv oktatása: Az 1. évfolyamtól, a 10. évfolyam utáni saját szervezésű
„alapműveltségi vizsgával”, a 12. évfolyam utáni érettségivel (kétnyelvű bizonyítvány).
A törvényes keretek között a nem magyar anyanyelvű, nem magyar állampolgár
tanulók a magyar nyelvet, mint idegen nyelvet is választhatják.
f) magyar nyelven történő tanítás: A magyar nyelven tanított tartalmak esetében is
kiemelt hangsúlyt kapnak a horvát nemzetiséggel kapcsolatos ismeretek. A tanítás során
a tanulók megismerik az adott tantárgyak szakkifejezéseit, képesek a tananyagról
horvát nyelvű kommunikációt folytatni..
g) a nemzetiség kulturális hagyományait ápoló közművelődési tevékenység: A
pedagógiai program szerves részét képezi a speciális művészeti nevelés, mely a horvátok
folklór hagyományait ápolja, valamint a tantárgyakba integrált ismeretanyagok, melyek
a kulturális örökség részét képezik és kiemelten támogatják ennek megőrzését.
Ének-zene: népdalok, népzene.
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Testnevelés: mozgáskultúra, néptánc.
Technika: népi motívumok.
Rajz és vizuális nevelés: népi motívumok, iparművészet, naív művészetek.
stb.

2.35 KÖZÉPISKOLÁSOK KÖTELEZŐ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATA
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (13) bekezdés: A „közösségi
szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett
keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és
annak pedagógiai feldolgozása”.
6. § (4) bekezdés:Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat
elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében
közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A
sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a
közösségi szolgálat mellőzhető.”
2.35.1 A közösségi szolgálatot Intézményünkben az alábbi módon valósítjuk
meg
Az iskola feladatai
Az intézmény vezetője a DÖK és a pedagógus kollégák javaslatára megköti a szerződést a
fogadó szervezetekkel. (Határidő: szeptember 30.) A tanulók az adott tanévben a fogadó
intézményekről az iskola honlapján és az osztályfőnökök útján tájékozódhatnak.
A közösségi szolgálat megkezdése előtt a kilencedik évfolyamon az osztályfőnökök az
intézmény vezetőjével tájékoztatást nyújtanak a tanulóknak és a szüleiknek.
Az osztályfőnökök felelősek az osztályába járó tanulók:
- felkészítéséért,
- a fogadó helyekkel a kapcsolattartásért az iskolavezetéssel együtt,
- adminisztrálásáért (naplóban és törzskönyvben)
- pedagógiai feldolgozásáért.
A tanulók feladatai
Az iskola által felkínált lehetőségek közül választ egy tanítási évre a Jelentkezési lap
kitöltésével. (Határidő: október 15.) Arra kell törekednie, hogy az előírt ötven órát a 9., 10., és
11., évfolyamon teljesíteni tudja, és a 12. évfolyamon már az érettségi vizsgára tudjon
készülni! (Ettől indokolt esetben el lehet térni.)
A szolgálat teljesítése során az alábbiakat kell figyelembe venni a munkaidőnél:
- Közösségi szolgálatot csak tanítási időn kívül lehet ellátni.
- A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
- A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20
óra és 6 óra között nem végezhet.
- A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre
fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi két órát.
bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
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-

-

A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által
a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél
órát és a heti tizennyolc órát.
A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes
tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt
kell biztosítani.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel
életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely
nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
Időkeret
A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül
szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró
foglalkozást tart. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi
szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a
teljesítésbe.
Szülők
A szülőket az intézmény vezetője és az osztályfőnökök a tanév első szülői értekezletén
tájékoztatja a közösségi szolgálat törvényi hátteréről és az iskolai szabályzatról.
A szülőknek lehetőségük van a tanév első hónapjában javaslatot adni a szerződéskötéshez.
A szülők a tanuló jelentkezési lapjának aláírásával fejezik ki támogatásukat.
A közösségi szolgálat dokumentálása
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor,
hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:
- a tanuló által kitöltött Bejelentő lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való
jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő
egyetértő nyilatkozatát, (felelős: iskolatitkár)
- az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését,
(felelős: osztályfőnök)
- az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből
egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, (felelős: iskolatitkár,
osztályfőnök)
- az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola
iratkezelési szabályzatában rögzíti,
- az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a
felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a
megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás
időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
Térbeli korlátozás
A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül
szervezhető meg.
A fogadó szervezet
A fogadó szervezet köteles biztosítani
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az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,
a szükséges pihenőidőt,
a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az
ismeretek megszerzését,
- tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű
felügyeletét.
Ha az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik, a fogadó szervezet gondoskodik a
közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállásról és
étkezésről.
-

Az önkéntes kötelessége
A közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások,
valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni.
A közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb
titkot megőrizni.
Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy
életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.
Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása
- az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné,
- jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.
Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó
figyelmét felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett.
Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott
kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta,
− az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában − a fogadó szervezet az önkéntestől
követelheti kárának megtérítését.
Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy
- a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,
- a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához
szükséges dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyén keletkező kára
az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső
elháríthatatlan ok vagy kizárólag az önkéntes elháríthatatlan magatartása okozta. A
fogadó szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely az önkéntes
felróható magatartásából származott.

2.36 A KOLLÉGIUMI NEVELÉS PROGRAMJA
2.36.1 A kollégiumi nevelés alapelvei
A kollégium 1952 óta a többcélú intézmény részét képezi. 2005. óta az iskolaépülettel közös
blokkban, fizikailag is integráltan működik. Elsősorban intézményi 12-18 éves tanulók
kapnak elhelyezést a kollégiumban, de amennyiben még marad hely más pécsi gimnázium
horvát nemzetiségi (a nevelés nyelvét megfelelő szinten ismerő és használó) tanulóit is fel
tudjuk venni. A heterogén diákösszetétel miatt sokszínőség mutatkozik a neveltségi szintben,
a tanulmányi munkában megnyilvánuló motiváltságban, az érdeklődési körben egyaránt.
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Ehhez differenciáltan kell megválasztanunk a pedagógiai módszereket, a nevelőtanári
munka kiemelt feladatait.
A kollégium pedagógiai tevékenysége kiegészíti a családi és iskolai nevelést, pótolja a
családot a horvát nemzetiségi nyelvi és kulturális önazonosság közvetítésében, egyben
szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. A kollégium a megfelelő
pedagógiai környezet biztosításával elősegíti – a diákok önszerveződése során kialakuló
„mikro társadalomban” – társadalmi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és
felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak elsajátítását, gyakorlását.
Hozzásegíti őket a kor követelményeinek megfelelő horvát nemzetiségi identitás
megfogalmazásához. Ezzel a kollégium sajátos segítséget ad a sikeres társadalmi
beilleszkedéshez. A kollégiumi nevelés szerves egésze az iskolai nevelésnek, ezért a
következőkben csak kollégiumi sajátosságokra térünk ki.

2.36.1.1 A tanulók értékrendje, tanulása, szabadidője szervezésének pedagógiai elvei
A heterogén diákösszetételből fakadóan igen különböző motiváltságú kollégistáink vannak. A
gimnazisták számára biztosítani kell, hogy a 3 és fél óra napi szilenciumon kívül is legyen
számunkra nyugodt hely a tanulásra, ha igénylik. Számukra fontos a könyvtárhasználat, mert
így helyben, tanulás közben hozzájuthatnak minden fontos lexikonhoz akár este 10 óráig is.
Tehetséggondozási feladatok ellátásában elsősorban az iskolai szaktanárok munkájára
támaszkodunk. Néhány gimnazista tanulónál igen fontos feladatunk a felzárkóztatás. Hibás
tanulási módszereik és a szorgalmuk hiánya komoly feladatokat ró a csoportvezető
nevelőtanárokra. Rendszeresen ellenőrizni kell őket és kikérdezni, korrepetálni.

2.36.1.2 Szocializáció, szociális értékrend, képességrendszer fejlesztése
A kollégium a szocializációs folyamat aktív színtere. Fontos társadalmi értékeket és normákat
közvetít. Éppen ezért a kollégiumnak is szilárd értékrenddel kell rendelkeznie. Olyan
kollégiumi életrendet kell kialakítani, ahol a magatartási szabályok átláthatók,
kiszámíthatók, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvárhatók. El kell sajátíttatni a
tanulókkal a szociális viselkedés alapvető szabályait. A pedagógusok példaértékű viselkedése
a leghitelesebb alap a követelmények betartatásában. A másokhoz való alkalmazkodás,
egymás elfogadása, vagy éppen hibáinak tapintatos bírálata, kijavítása mind fontos
követelmény a felnőtt életben. Ezeket a szocializációs lépéseket remekül el lehet sajátítani és
gyakorolni a kollégiumban. A segítő életmódra neveléshez is jó közeget biztosít a
kollégium. A segítés részben tanuló-tanuló, részben pedagógus-tanuló vagy tanuló-pedagógus
relációban valósulhat meg. Az együtt-cselekvés, a közös feladatmegoldás közben komoly
eredményeket érhetünk el ezeknek a feladatoknak a megoldása terén. (Pl. tanulmányi
segítségadás, segítség a közös programok, rendezvények lebonyolításában, segítség a
kollégium rendben tartásában).

2.36.1.3 Egészséges és kulturált életmódra nevelés
Meg kell követelnünk az alapvető higiéniai szabályok betartását. Meg kell ismertetnünk az
egészséges életmód lényegét, fel kell tárnunk a káros szenvedélyek romboló hatását.
Házirendünkben is egyértelműen megfogalmazzuk a káros szenvedélyek kollégiumban való
gyakorlásának tiltását. A szabadidős programok hozzájárulnak a kulturált életmódra
neveléshez. A sport, a zene, az olvasás, színház- és mozi-látogatás hozzájárul a kulturált
életmód és igényesség kialakításához.
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2.36.2 A kollégiumi tevékenységek rendszere

2.36.2.1 Kollégiumi foglalkozások
A kollégium nevelési-oktatási folyamat során tanulói tevékenységeket csoportos és egyéni
foglalkozások keretében szervezi attól függően, hogy mi az adott foglalkozás célja, jellege.

2.36.2.2 Tanulásszervezés, szilenciumi foglalkozások
A napi felkészülés közvetlen tanári irányítással, meghatározott időkeretben történik, a
törvényi előírásoknak megfelelően, heti 14 óra, napi lebontásban 3,5 óra. Meg kell teremteni a
nyugodt felkészülést biztosító tárgyi környezetet csoportos, ill. egyéni foglalkozások számára.
Csoportonként 1-1 nevelőtanár felügyeletét biztosítjuk. Négy koedukált csoportunk van,
életkor szerinti elosztásban. A tanulási nehézségekkel küzdő, valamilyen okból lemaradt
tanulók fejlesztése, felzárkóztatása tanári tervezéssel, kiscsoportos vagy egyéni formában
történik.

2.36.2.3 Csoportfoglalkozások témakörei:
1. A tanulás tanítása
2. Az erkölcsi nevelés
3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés
5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
6. A családi életre nevelés
7. Testi és lelki egészségre nevelés
8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
9. Fenntarthatóság, környezettudatosság
10. Pályaorientáció
11. Gazdasági és pénzügyi nevelés
12. Médiatudatosságra nevelés
A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma
9. évfolyam,
TÉMAKÖR

9./N évfolyam,
1–8.
évfolyam 9./Kny. évfolyam,

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolyam

9./Ny. évfolyam
A tanulás tanítása

4

3

2

2

2

Az erkölcsi nevelés

2

2

2

2

1

Nemzeti öntudat, hazafias
nevelés

2

2

2

2

1

Állampolgárságra, demokráciára
nevelés

1

2

2

2

1
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Az önismeret és a társas kultúra
fejlesztése

1

1

1

1

1

A családi életre nevelés

1

1

2

2

3

Testi és lelki egészségre nevelés

2

2

2

2

2

Felelősségvállalás másokért,
önkéntesség

2

2

2

2

1

Fenntarthatóság,
környezettudatosság

2

2

2

2

2

Pályaorientáció

2

2

2

2

2

Gazdasági és pénzügyi nevelés

2

2

2

2

3

Médiatudatosságra nevelés

1

1

1

1

1

22 óra

22 óra

22 óra

22 óra

20 óra

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen
belül minden héten egy kötelező tanulócsoport-vezetői foglalkozással kell számolni. Az
óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus
csoportfoglalkozásokat – részben vagy egészben – a tanulócsoport-vezetői foglalkozások
keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg.

2.36.2.4 A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások
Ezeken a foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészséges és kulturált életmódra
nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a természeti környezet
megóvása, ápolása. Figyelmet fordítunk a tanulók irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális
képességeinek fejlesztésére, így azok érzelmileg gazdagabbá, kiegyensúlyozottabbá válnak. A
kollégium által szervezett kirándulások során a tanulók megismerik kulturális és természeti
értékeinket, a horvát nemzetiség hagyományait. A különböző versenyek, rendezvények
erősítik a kollégiumi közösséget. A kollégium szakmai foglalkozások beiktatásával segíti a
működésében fontos szerepet betöltő, az önkormányzati rendszerbe illeszkedő diákkörök
(diákújság, érdeklődési körök, színjátszók) színvonalas szervezését.

2.36.2.5 Kollégiumi szintű foglalkozások:
Felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk matematikából, történelemből és horvátból,
mindig igény szerint, heti rendszerességgel.

2.36.2.6 Egyéni és évfolyamszintű foglalkozások.
Heti egyszer 1,5 órás foci-, röplabda-, kosárlabda edzéseken vehetnek részt tanulóink. A
konditerem mindig a tanulók rendelkezésére áll. Horvát nemzetiségi szakkollégium révén
fontosnak tartjuk a horvát identitástudat erősítését. E célból indítottunk útjára egy
előadássorozatot, a magyarországi horvát nemzetiség köréből választjuk ki a meghívottakat.
Minden évben a Horvát Nyelvi Napok rendezvénysorozatához kapcsolódóan kiállítást,
előadást szervezünk, az éves horvát nemzetiségi projektünk bemutatására.
Kreatív stúdió áll a kollégisták rendelkezésére: kézműves foglalkozásokat szervezünk.
Filmklub mőködik 2 hetente. Évente több alkalommal is ellátogatunk a pécsi Horvát
Színházba, megnézzük a premier előadások nagy részét.

154

2.36.2.7 A kollégiumi nevelés eredményessége.
A kollégium – a szülővel és az iskolával együttműködve – hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló
eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. A tanuló a kollégiumi nevelési
folyamat során elsajátítja a társadalomba való beilleszkedéshez és a családi életben, a hivatás
gyakorlásában, az állampolgári létben az önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket,
képességeket, értékeket:
-

elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat;
képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására;
ismeri nemzetünk, nemzetiségeink kulturális, történelmi hagyományait;
sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának és a
folyamatos megújulásnak a képességével;
kialakul reális társadalomképe;
rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges
képességekkel;
tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva választ
tud adni a szakmai kihívásokra;
képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és tovább építésére;
másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi szemléletét a
szolidaritás jellemezi..

2.36.3 Környezeti nevelés a kollégiumban
Épületünk parkosított udvarban áll. A zöld felület, a fű, a fák nem csupán kellemes
környezetet jelentenek, hanem sok ápolási, parkrendezési feladatot is. Minden évszakban
bekapcsoljuk tanulóinkat az udvar ápolásába, tisztán tartásába. Hagyományt szeretnénk
teremteni azzal, hogy minden évben a végzősök egy fát ültetnének az intézmény udvarán.
Közvetlen környezetük, a szobák, folyosók rendben tartásában is tevékeny részt vállalnak
tanulóink. A nemzetiségi népismeret műveltségi terület témakörei rendkívül gazdag és
változatos lehetőségeket nyújtanak a kollégiumi feldolgozás számára. Városunk megismerése:
közös séta, várostörténeti vetélkedő, múzeumlátogatások.
Fontos feladatunk, hogy saját hagyományainkat ápoljuk, a kollégiumi rendezvények
rangját, ünnepélyességét megtartsuk. Kiemelkedően sokat tud tenni a kollégiumi nevelés az
életvitel és gyakorlati ismeretek területén. Az önellátási képesség fejlesztése - kezdve a heti
zsebpénzzel való gazdálkodástól a személyes holmik rendben tartásán, bevásárlásokon
keresztül sokszor kerül döntési helyzetbe a tanuló.
Fontos szempontjaink:
 a rendszerszemléletre nevelés,
 az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása ,
 a létminőség választásához szükséges értékek megmutatása,
 a létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása,
 a természet, az élet jelentőségének megismertetése,
 és a szerves kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben.
2.36.4 Egészségnevelési program
A kollégiumi egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni a kollégiumiegészségügyi szolgálat véleményét.
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Kiemelt területként kezeljük:
 a test és a lélek harmonikus fejlesztését,
 az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítését,
 az azt elősegítő szokások és tudatosság kialakítását.







Az egészségneveléssel kapcsolatos programban feltétlenül helye van az alábbi
tartalmaknak is:
az egészségfejlesztés, - védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai;
a legégetőbb, társadalmi mértékeket öltő népegészségügyi problémák adott életkori
csoporton belüli jelentkezési módjai;
az egészség-magatartás befolyásolásának lehetőségei;
az egészséges életmód jellemzői.
Az egészségnevelési programnak része a mindennapos testedzés programjának
kialakítása is.

2.37 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
2.37.1 A pedagógiai program érvényessége:
-

-

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá.
A pedagógiai programmal kapcsolatban egyetértési joga van a fentartónak.
A pedagógiai programot a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményezi.
Az intézmény e pedagógiai program szerint szervezi meg munkáját 2020. szeptember 1.jétől,
A pedagógiai program részeként elfogadott helyi tanterv 2020.szeptember 1-jétől, 1., 5.
és 9. (9/N.) osztályoktól, felmenő rendszerben kerül bevezetésre, illetve a korábbi
tanterv 2., 6. és 10. osztályoktól kifutó rendszerben kerül kivezetésre.
Jelen pedagógiai program érvényessége nyolc év, 2028. augusztus 31.-éig szól!

2.37.2 A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata:
-

-

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok)
minden
tanév végén írásban értékelik a pedagógia programban megfogalmazott általános célok és
követelmények megvalósulását.
A 2023/2024. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program
teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen
pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell
kidolgoznia!
A pedagógiai program érvényességének utolsó tanévében el kell végezni a pedagógiai
program beválásának komplex vizsgálatát!

2.37.3 A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására:
 az iskola igazgatója;
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 a nevelőtestület bármely tagja;
 • a nevelők szakmai munkaközösségei;
 • a szülői szervezet;
 • az iskola fenntartója
tehet javaslatot.
A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a Szülői
Munkaközösség illetve diák-önkormányzati képviselői útján.
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell
bevezetni!
2.37.4 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
A pedagógiai program nyilvános, mindenki számára megtekinthető, a pedagógiai program
egy példánya a következő helyeken illetve személyeknél tekinthető meg:
 az intézmény fenntartójánál,
 az intézmény irattárában,
 az iskolai könyvtárban,
 az intézmény óvodavezetőjénél,
 az intézmény kollégiumvezetőjénél,
 az iskolai nevelői szobában,
 az intézmény igazgatójánál,
 az igazgatóhelyettesnél,
 az intézményi portán,
 az Interneten, az iskola honlapján,
 a pécsi Horvát Önkormányzatnál.
Pécs, 2020. március 20.
A pedagógia program benyújtója:
Győrvári Gábor Zoltán
igazgató
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2.38 A NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA
A pedagógiai programot az intézményi diákönkormányzat a 2020. 03. 23. és 2020.
március 27. között tartott elektronikus megküldés és szavazás keretében véleményezte
és elfogadásra javasolta.
............................................................
az intézményi diákönkormányzat elnöke
A pedagógiai programot a szülői munkaközösség iskolai vezetősége a 2020. 03. 23. és
2020. március 27. között tartott elektronikus megküldés és szavazás keretében
véleményezte és elfogadásra javasolta.
................................................................
az iskolai szülői munkaközösség elnöke
A pedagógia programot a nevelőtestület a 2020. 03. 23. és 2020. március 27. között
tartott elektronikus megküldés és szavazás keretében véleményezte és elfogadta.
.................................................
igazgatóhelyettes
Az Intézmény pedagógiai programját az Igazgató a Nevelőtestület 2020. március
27-ei elfogadása alapján jóváhagyom:

.................................................
Győrvári Gábor Zoltán, igazgató
Az Intézmény Pedagógiai programját az Országos Horvát Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva, 77/2020.
(IV.30.) számú határozatával jóváhagyta.
Budapest, 2020. április 30.

.................................................
Gugán János, OHÖ elnöke
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2.39 MELLÉKLETEK:
1.sz. melléklet:
Miroslav Krleža Horvát Kollégium, kollégiumi csoportfoglalkozásainak óraterve:
TÉMAKÖRÖK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tanulásmódszertan.
Önismeret, pályaválasztás.
Művészet és információs kultúra.
Környezeti nevelés.
Életmód, életvitel, háztartási ismeretek.
Egyén és közösség.
Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság.
Tantárgy
1-8.

Tanulásmódszertan
Önismeret, pályaválasztás
Művészet és információs kultúra
Környezeti nevelés
Életmód, életvitel, háztartási ismeretek
Egyén és közösség
Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság
Kötött éves óraszám összesen:
Szabadon szervezett foglalkozások az éves
program szerint:
Összes tanulói éves óraszám:

Éves óraszám évfolyamonként
9.
10.
11.

12.

3
3
3
2
4
3
4
22
15

4
3
3
2
4
3
3
22
15

3
3
3
2
4
3
4
22
15

3
4
2
2
4
3
4
22
15

3
4
2
5
3
3
20
13

37

37

37

37

33

1. Táblázat (Színessel jelölve a csoportbontásban tanított tantárgyak.)
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2.sz. melléklet:
A tanulók fizikai állapotának felmérésére szolgáló módszer:
A felmérő adatlapok Excell táblázatban, számítógépen töltendők ki!
Kitöltési útmutató
a tanulók fizikai állapotának felmérését és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást segítő
táblázathoz.
A következő kitöltési útmutató azért készült, hogy
1. segítse az adatok rögzítését, és minél egyszerűbbé tegye az adatszolgáltatást,
2. egyszerűbbé tegye a központi adatfeldolgozást.
A következőkben leírtak sokaknak valószínűleg triviálisnak tűnnek, de kérjük, mégis olvassa el
figyelmesen, mert a hozzánk beérkező nagy tömegű adat feldolgozása során azt tapasztaltuk,
hogy az alább leírtakra nem ok nélkül kell felhívnunk a figyelmet.
Köszönjük, hogy adatszolgáltatásával segíti a tanulók fizikai állapotának statisztikai
feldolgozását!
dr. F. Mérey Ildikó
A táblázat két munkalapból áll: egy adatokat tartalmazó részből és egy átszámolást segítő
munkalapból.
A táblában csak a fehér hátterű mezőket töltheti ki. Kérjük, semmit se írjon azokba a cellákba,
amelyek háttere nem fehér.
A kitöltést mindig az adatokat tartalmazó munkalap fejlécével kezdje:
1.
2.
3.
4.

Az iskola OM azonosító kódja, ami egy hatjegyű szám.
A tanév, amikor a felmérés készült (pl. 2017-18).
A felmérés időszaka (tavasz / ősz).
A futási próba elvégzésének módja: 12 perc futás vagy 2000 m futás.

Az „adatok helye” szöveggel jelzett részt úgy töltse ki, hogy a tanulók adatait soronként
írja be. Egy tanuló adatait csak egy sorba, írja.
Az „azonosító” oszlop celláiba egy, a diákot társaitól egyértelműen megkülönböztető kódot
írjon, ami akármi lehet, egy véletlenszerű szám, vagy szöveg, rövidítés – bármi. Adatvédelmi
okokból viszont NEM lehet a tanuló neve, személyi száma, stb.
A feldolgozási folyamatot úgy segíti a leginkább, ha ugyanannak a tanulónak az adatai a
további időszakok felméréseiben is ugyanazzal az azonosítóval kerülnek beküldésre.
A
többi
oszlop
celláiba
kizárólag
egész
számok
kerülhetnek!
Se szóköz, se szöveg, se pont, se vessző, se kötőjel, se egyéb, kizárólag egész számok!
Ha nincs adat egy próbához, oda 0 kerüljön, ne hagyja üresen a cellát.
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Kérjük, a kitöltésnél ne keverje a 0-t (nullát) az o-val (o betűvel).
Ne rögzítsen olyan sorokat, ahol (felmentés, hiányzás vagy egyéb okból kifolyólag) egyetlen
próba eredménye sem áll rendelkezésre, azaz a tanuló azonosítója és neme kivételével minden
oszlopba nulla kerülne.
A következő kitöltések ROSSZAK:
„kor” mezőnél: 12 éves (helyesen: 12), „távolugrás” mezőnél: 2,23 vagy 137 cm (helyesen:
223 ill. 137), vagy nincs adat, vagy felmentve, vagy – (helyesen: 0)
Megjegyzések beszúrására a táblázatba nincs lehetőség. Kérjük, amennyiben mégis szükségét
érzi, azt a táblázat beküldésekor (akár emailben, akár hagyományos levél útján teszi) a levél
szövegébe helyezze el.
A „kor” mezőbe a tanuló kora kerüljön, de NE a születési éve. A kor kiszámításához születési
év vagy iskolai évfolyam alapján segítséget nyújthat az „átszámoló” munkalap.
A „nem” oszlopba tanuló nemét írja a személyi számból ismert módon, azaz fiú esetén 1, lány
esetén 2 kerüljön a cellába. Ha valamilyen oknál fogva nem azonosítható a tanuló neme (pl.
olyan névsor alapján rögzíti az adatokat, ahol a tanulók nevei csak monogramokkal
szerepelnek) akkor ebbe a cellába 3-at írjon.
A „futás” oszlopba a futási próba eredménye kerüljön. Ha a felmérés módja 2000 m futás
volt, akkor egy idő érték kerül ide másodperc formátumban. Azaz, ha 10 perc 45
másodperc volt a futás időtartama, akkor ebbe a cellába 645 kerüljön. Ha a felmérés
módja 12 perc futás volt, akkor egy távolság értéket írjon ide, méterben megadva, pl. 2400.
A perc-másodperc adatok átszámolásához másodperc adattá segítséget nyújt az „átszámoló”
munkalap.
Ha a tanulók egy részét 12 perc, másik részét 2000 m futás módszerével mérték fel, akkor
rögzítse az adatokat két külön táblázatba, és figyeljen a táblázatok fejlécében a „futási próba
módja” cella helyes kitöltésére.
A „távolugrás” cellába a helyből távolugrás próba eredményét írja, centiméterben. Pl.: 225.
A „fekvőtámasz”, „felülés” és „törzsemelés” cellákba az adott próba eredményét írja be, egyegy számot. Pl. 54.
Amennyiben a felmérést 1+4 próba módszerével végezte, az „egykezes” és „kétkezes”
cellákba 0 kerüljön.
1+6 próba esetén az egykezes és kétkezes labdadobási próbák eredményei kerüljenek ide,
centiméterben. Pl. 523.
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Példa helyesen kitöltött táblázatra:

Példa helytelenül kitöltött táblázatra:
A rosszul kitöltött cellákat rózsaszín háttérszínnel jelöltük.
A rózsaszínű betűvel írt sor azért rossz, mert nem tartalmaz értékelhető adatot.
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3.sz. melléklet:
Felszerelések és eszközök:
1. Iskolai nevelés és oktatás
Száma
[db]
Osztályterem

Férőhely, kapacitás
[fő]
17

390

6

120

1

30

1

25

- természettudományi szaktanterem

1

36

- művészeti nevelés szaktanterem

2

50

- technikai szaktanterem

1

30

Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba

1

10

- ebből önálló, kizárólag erre a célra használt helyiség
- ebből más helyiséggel (pl.: osztályterem) közösen
kialakított
Iskolai gyakorlati képzés helyszínei

1

10

- osztályteremből szükségterem
- osztályteremből kizárólag gyógypedagógiai célra használt
- osztályteremből 25 főnél kisebb kapacitású
Szaktanterem
- számítástechnikai szaktanterem
- - ebből legalább 30 fő befogadására alkalmas
- - ebből kevesebb, mint 20 fő befogadására alkalmas
- idegen nyelvi szaktanterem
- - ebből legalább 30 fő befogadására alkalmas
- - ebből kevesebb, mint 20 fő befogadására alkalmas

Szakmai gyakorlóterem
Szakmai laboratórium
Demonstrációs terem
Iskolai tanműhelyi képzési helyek
- Agrár
- - Élelmiszeripar(541)
- - Mezőgazdaság(620)
- Gazdasági és szolgáltatási
- - Biztonsági szolgáltatások (860)
- - Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció(341)
- - Közgazdaság(340)
- - Ügyvitel(346)
- - Vegyes- és szolgáltatóipar(810)
- - Vendéglátás-idegenforgalom(811)
- Humán
- - Egészségügy(720)
- - Művészet(210)
- - Oktatás(140)
- - Szociális szolgáltatások(760)
- Műszaki
- - Elektrotechnika-elektronika(523)
- - Építészet(580)
- - Faipar(543)
- - Gépészet(521)
- - Informatika (szoftver)(480)
- - Könnyűipar(542)
- - Környezetvédelem-vízgazdálkodás(850)
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- - Közlekedés(840)
- - Nyomdaipar(520)
- - Vegyipar(524)

Mennyiség

Eszközkód

Osztályterem
Tanulói pad (asztal+ülőrész egybeépítve)

010216

Tanulói asztal

257

010211

Tanulói szék

514

010506

Nevelői asztal

18

010207

Nevelői szék

18

010504

Eszköztároló szekrény

50

010604

Tábla

23

010703

22

010303

12

010210

Fogas

Számítástechnikai szaktanterem
Számítógépasztal
Tanulói asztal
Tanulói szék

010211
30

010506

Nevelői asztal

1

010207

Nevelői szék

1

010504

Tábla

010703

Pormentes (flipchart) tábla

1

010702

26

040105

1

040104

Tanulói asztal

12

010211

Tanulói szék

Számítógép
Nyomtató

Idegen nyelvi szaktanterem
24

010506

Nevelői asztal

1

010207

Nevelői szék

1

010504

Tábla

1

010703

Nyelvi labor berendezés

1

050106

Magnetofon

050104

Természettudományi szaktanterem
Vegyszerálló tanulói asztal

12

010215

Tanulói asztalhoz vízcsap

6

020114

Tanulói asztalhoz gázcsatlakozó

6

020115

Tanulói asztalhoz törpefeszültségű csatlakozó

24

020116

Tanulói szék

36

010506

Nevelői asztal

1

010207

Nevelői szék

1

010504

Tábla

1

010703

Elszívó berendezés

1

020102

Vegyszerálló mosogató

1

020113

Fali mosogató

1

020104

Poroltó

1

020109

Mentőláda

1

020107

Eszköz- és vegyszerszekrény

8

010603

Méregszekrény (zárható)

1

010607

Eszközszállító tolókocsi

1

020103

Művészeti nevelés szaktanterem
Rajzasztal

010209
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Tanulói szék

20

010506

Nevelői asztal

2

010207

Nevelői szék

2

010504

Tábla

2

010703

Tárgyasztal (állítható)

010214

Mobil lámpa (reflektor)

050105

Pianínó

1

030101

Ötvonalas tábla

1

010701

HiFi torony

2

050102

Tároló-polc

3

010405

Technika szaktanterem
Tanulói munkaasztal - technika szaktanterembe

5

010212

20

010501

Nevelői asztal

1

010207

Nevelői szék

1

010504

Tábla

1

010703

HiFi torony

2

050102

Diavetítő

3

050113

Írásvetítő

12

050103

Projektor

9

050114

17

050115

3

050108

1

050116

10

050107

Állítható magasságú támla nélküli szék

Nevelő munkát segítő eszközök

Kivetítő vászon
Video (lejátszó, felvevő)
Hordozható kisméretű tábla
Televízió
Fényképezőgép

050117

Digitális fényképezőgép

1

050118

15

040105

Nyomtató

2

040104

Szkenner

1

050119

Fénymásoló

1

040102

Számítógép

Iskola - felszerelések mennyisége
Mennyiség

1.

Igazgatási és szociális helyiségek

1.01

Irodahelyiségek összesen

5

1.02

- ebből önálló igazgatói iroda (igazgatói, óvodavezetői)

1

1.03

- ebből önálló helyettesi iroda

1

1.04

- ebből önálló gazdaságvezetői iroda

1

1.05

- ebből ügyviteli iroda

2

1.06

Nevelőtestületi szoba

1

1.06.1

- ebből önálló nevelőtestületi szoba

1

1.06.2

- ebből más irodahelyiséggel közösen kialakított

2.

Sport- és szabadidő helyiségek

2.01

Sportudvar - iskola, kollégium által használt

2.01.1

- önállóan kialakított

2.01.2

- célnak megfelelően kialakított szabad terület

2.01.3

- megállapodás alapján más létesítményben

2.02

Futópálya - iskola által használt

2.02.1

- önállóan kialakított

2.02.2

- megállapodás alapján más létesítményben

2.03

Távol-, magasugró gödör - iskola által használt

1
1

1
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2.03.1

- önállóan kialakított

2.03.2

- megállapodás alapján más létesítményben

2.04

Játszóudvar - óvoda által használt

2.04.1

- önállóan kialakított

2.04.2

- iskolával közösen használt szabad terület

2.04.3

- közterületen kialakított

2.05

Tornaterem - iskola által használt

1

2.05.1

- önálló - szabványos méretű

1

2.05.2

- önálló - a szabványos méretnél kisebb

2.05.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.05.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.06

Tornaszoba - iskola által használt

2.06.1

- önállóan kialakított

2.06.2

- más oktatási helyiséggel közösen (pl.:tanterem) kialakított

2.06.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.06.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.07

Tornaszoba - óvoda által használt

2.07.1

- önállóan kialakított

2.07.2

- más helyiséggel közösen (pl.:csoportszoba) kialakított

2.07.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.07.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.08

Testedző-szoba - kollégium által használt

2.08.1

- önállóan kialakított

2.08.2

- más helyiséggel közösen kialakított

2.08.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.08.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.09

Tanulói öltöző - iskola által használt

2

2.09.1

- önállóan kialakított

2

2.09.2

- más helyiséggel közösen kialakított (pl.: folyosó, zuhanyzó)

2.10

Hideg-melegvizes zuhanyozó - iskola által használt

2

2.10.1

- önállóan kialakított

2

2.10.2

- más helyiséggel közösen kialakított (pl.: öltöző)

2.10.3

- akadálymentesített zuhanyzók száma

2.11

Tanári öltöző, iroda

1

1
1

1

Kulturális, közösségi helyiségek

3.
3.01

Könyvtár - iskola, kollégium által használt

3.01.1

- önállóan kialakított

3.01.2

- más helyiséggel közösen kialakított

3.01.3

- iskola és kollégium által közösen használt

3.01.4

- megállapodás alapján más módon megoldott pl. nyilvános könyvtár

3.02

Könyvtárszoba - iskola, kollégium által használt

3.02.1

- önállóan kialakított

3.02.2

- más helyiséggel közösen kialakított

3.02.3

- megállapodás alapján más módon megoldott

3.03

Rendezvényterem

3.03.1

- önállóan kialakított

3.03.2

- más helyiséggel közösen kialakított (pl.:ebédlő)

3.03.3

- közösségi térben kialakított

3.03.4

- megállapodás alapján más intézményben

3.04

Aula

1

3.04.1

- önállóan kialakított

1

3.04.2

- közösségi térben kialakított

1

1
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3.05

Társalgó (látogatófogadó) - kollégium által használt

2

3.05.1

- önállóan kialakított

2

3.05.2

- más helyiséggel közösen kialakított

3.05.3

- közösségi térben kialakított

Egészségügy, szociális helyiségek

4.
4.01

Orvosi szoba

1

4.01.1

- önállóan kialakított

1

4.01.2

- házi orvosi szolgálat közreműködésével megoldott

4.02

Személyzeti WC

4.03

Dohányzó

4.04

Tanári pihenő, öltöző, teakonyha

1

4.05

Tanulói WC - iskola,kollégium

9

4.05.1

- ebből akadálymentesített

1

4.06

Porta

2

4.06.1

- önállóan kialakított

2

4.06.2

- más helyiséggel közösen kialakított

4.06.3

- közösségi térben kialakított

4.07

Ruhatár

2

4.08

Szertár

2

4.08.1

- sportszertár

1

4.08.2

- tantárgyi szertár

2

4.09

Raktár

4

4.09.1

- általános célú raktár

1

4.09.2

- karbantartó műhely

1

4.09.3

- ágyneműraktár

1

4.09.4

- tisztítószer,takarítóeszközök és gépek tárolója

3

4.09.5

- éléskamra

1

4.09.6

- szárazáru raktár

1

4.09.7

- földes-áru raktár

1

4.09.8

- kerekesszék tároló

4.10

Szemét-, kukatároló

5

1

Étkeztetéssel összefüggő helyiségek

5.
5.01

Étkező

1

5.01.1

- önállóan kialakított

1

5.01.2

- más intézményben megoldott

5.02

Főzőkonyha

5.03

Melegítőkonyha

5.04

Tálaló - mosogató

1

5.05

Mosléktároló

1

1

Iskola – felszerelések mennyisége
Mennyiség

1.01

Eszközkód

Irodahelyiségek

1.01-01 Irodai íróasztal
1.01-02 Irodai szék

9

010205

9

010503

1.01-03 Irodai tárgyalóasztal
1.01-04 Írógépasztal

1

010213

1.01-05 Számítógépasztal
1.01-06 Iratszekrény

2

010210

4

010605

1.01-07 Lemezszekrény
1.01-08 Telefon

1

010606

5

040107

1.01-09 Telefax

1

040106

010206
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1.01-10 Fénymásoló
1.01-11 Számítógép

2

040102

7

040105

1.01-12 Nyomtató
1.01-13 Írógép

6

040104

1

040103

2

010303

24

010203

1.01-14 Fogas

Nevelőtestületi szoba

1.06

1.06-01 Fiókos asztal - nevelőtestületi szobába
1.06-02 Irodai szék

48

010503

1.06-03 Naplótartó
1.06-04 Fogas

1

010304

2

010303

1.06-05 Tükör
1.06-06 Mosdókagyló

1

010305

1

020108

2.01-01 Kézilabda kapu
2.01-02 Kosárlabda palánk (kültéri)

2

070115

2.01-03 Magasugró állvány, léc

1

070117

15

070104

60

070106

2.05-03 Tornaszőnyeg
2.05-04 Tornapad

8

070112

6

070111

2.05-05 Zsámoly
2.05-06 Bordásfal

6

070114

32

070101

5

070107

2

070102

20

070113

2.01

Sportudvar

2.05

070116

Tornaterem

2.05-01 Kislabda
2.05-02 Labda

2.05-07 Mászókötél
2.05-08 Gumikötél
2.05-09 Ugrókötél
2.05-10 Medicinlabda

24

070109

2.05-11 Stopper
2.05-12 Kosárlabda palánk

2

020110

2

070105

2.05-13 Gyűrű
2.05-14 Mászórúd

2

070103

2

070108

2.06

Tornaszoba

2.06-01 Kislabda
2.06-02 Labda

070104

2.06-03 Tornaszőnyeg
2.06-04 Tornapad

070112

2.06-05 Zsámoly
2.06-06 Bordásfal

070114

2.06-07 Mászókötél
2.06-08 Gumikötél

070107

2.06-09 Ugrókötél
2.06-10 Medicinlabda

070113

070106
070111
070101
070102
070109

2.06-11 Stopper

020110

Tornaszoba - óvoda

2.07
2.07-01 Tornapad
2.07-02 Tornaszőnyeg

070111

2.07-03 Bordásfal
2.07-04 Óvodai többfunkciós mászó készlet

070101

2.08

070112
070110

Testedző-szoba - kollégium

2.08-01 Kislabda
2.08-02 Labda

070104

2.08-03 Tornaszőnyeg

070112

070106
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2.08-04 Tornapad
2.08-05 Zsámoly

070111

2.08-06 Bordásfal
2.08-07 Mászókötél

070101

2.08-08 Gumikötél
2.08-09 Ugrókötél

070102

2.08-10 Medicinlabda
2.08-11 Stopper

070109

070114
070107
070113
020110

Könyvtár

3.01
3.01-01 Tanulói asztal
3.01-02 Tanulói szék
3.01-03 Egyedi világítás
3.01-04 Nevelői asztal

4

010211

20

010506
040101

3.01-05 Szék
3.01-06 Tároló szekrény - könyvtárba
3.01-07 Szabadpolc
3.01-08 Polc
3.01-09 Létra
3.01-10 Telefon

2

010207

2

010505

4

010404

12

010403

12

010402

1

020106
040107

3.01-11 Fénymásoló
3.01-12 Számítógép

040102
5

040105

3.01-13 Nyomtató
3.01-14 Video (lejátszó, felvevő)

3

040104

1

050108

3.01-15 Televízió
3.01-16 CD lejátszó erősítővel

1

050107

1

050101

3.01-17 HIFI torony
3.01-18 Írásvetítő

1

050102

3.02

050103

Könyvtárszoba

3.02-01 Tanulói asztal
3.02-02 Szék

010211

3.02-03 Egyedi világítás
3.02-04 Tároló szekrény - könyvtárba

040101

3.02-05 Szabadpolc
3.02-06 Polc

010403

010505
010404
010402

2. Kollégiumi nevelés
Száma
[db]
Kollégiumi hálószoba
- 4 főnél kisebb kapacitású hálószobák

Férőhely, kapacitás
[fő]

23

90

3

8

20

82

Tanulószoba (önálló helyiség)

2

40

Stúdió (könyvtár, adattár, klub)

2

- 4-7 fő elhelyezésére alkalmas hálószobák

Szakköri, diákköri szoba
Számítástechnika terem
Ügyeletes nevelői szoba

1

Éjszakai gyermekfelügyelő szobája

1

- ebből önálló (kizárólag erre a célra használt helyiség)
- ebből ügyeletes nevelői szobával, más helyiséggel közösen
Nővérszoba
Vendégszoba

1
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Teakonyha

2

Tanulói vizesblokk, fürdőszoba
Mosókonyha (tanulói)

8

23
2

Szárítóhelyiség (tanulói)
Vasalóhelyiség (tanulói)
Mennyiség

Eszközkód

Kollégiumi hálószoba
Ágyneműtartós ágy

91

010101

Szekrény

91

010608

Éjjeli szekrény

91

010602

Polc

91

010402

Tükör

24

010305

Cipőtároló

010301

Szék

46

010505

Asztal - kollégiumi hálószobába

24

010201

Ágynemű-garnitúra

91

060101

200

060102

91

020101

Tanulói asztal

20

010211

Tanulói szék

40

010506

Nevelői asztal

2

010207

Nevelői szék

2

010504

Könyves-szekrény

2

010611

Ágyneműhuzat-garnitúra
Éjjeli lámpa

Tanulószoba

Stúdió
Stúdióasztal

010217

Szék

010505

HIFI torony

050102

Mikrofon

050109

Erősítő

050110

Hangszóró

050111

Videokamera

050112

Video (lejátszó, felvevő)

050108

Tároló-szekrény - stúdió

010610

Szakköri, diákköri szoba
Tanulói asztal

010211

Tanulói szék

010506

Nevelői asztal

010207

Nevelői szék

010504

Könyves-szekrény

010611

Számítástechnikai szaktanterem
Számítógépasztal

010210

Tanulói asztal

010211

Tanulói szék

010506

Nevelői asztal

010207

Nevelői szék

010504

Tábla

010703

Pormentes (flipchart) tábla

010702

Számítógép

040105

Nyomtató

040104

Nevelő munkát segítő eszközök

170

HiFi torony

2

050102

Diavetítő

1

050113

Írásvetítő

2

050103

Projektor

2

050114

Kivetítő vászon

2

050115

Video (lejátszó, felvevő)

4

050108

Hordozható kisméretű tábla

050116

Televízió

2

050107

Fényképezőgép

050117

Digitális fényképezőgép

050118

Számítógép

3

040105

Nyomtató

1

040104

Szkenner

050119

Fénymásoló

040102

Kollégium - felszerelések mennyisége
Mennyiség

1.

Igazgatási és szociális helyiségek

1.01

Irodahelyiségek összesen

1

1.02

- ebből önálló igazgatói iroda (igazgatói, óvodavezetői)

1

1.03

- ebből önálló helyettesi iroda

1.04

- ebből önálló gazdaságvezetői iroda

1.05

- ebből ügyviteli iroda

1.06

Nevelőtestületi szoba

1.06.1

- ebből önálló nevelőtestületi szoba

1.06.2

- ebből más irodahelyiséggel közösen kialakított

2.

1
1

Sport- és szabadidő helyiségek

2.01

Sportudvar - iskola, kollégium által használt

2.01.1

- önállóan kialakított

2.01.2

- célnak megfelelően kialakított szabad terület

2.01.3

- megállapodás alapján más létesítményben

2.02

Futópálya - iskola által használt

2.02.1

- önállóan kialakított

2.02.2

- megállapodás alapján más létesítményben

2.03

Távol-, magasugró gödör - iskola által használt

2.03.1

- önállóan kialakított

2.03.2

- megállapodás alapján más létesítményben

2.04

Játszóudvar - óvoda által használt

2.04.1

- önállóan kialakított

2.04.2

- iskolával közösen használt szabad terület

2.04.3

- közterületen kialakított

2.05

Tornaterem - iskola által használt

2.05.1

- önálló - szabványos méretű

2.05.2

- önálló - a szabványos méretnél kisebb

2.05.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.05.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.06

Tornaszoba - iskola által használt

2.06.1

- önállóan kialakított

2.06.2

- más oktatási helyiséggel közösen (pl.:tanterem) kialakított

2.06.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.06.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.07

Tornaszoba - óvoda által használt

1

1
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2.07.1

- önállóan kialakított

2.07.2

- más helyiséggel közösen (pl.:csoportszoba) kialakított

2.07.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.07.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.08

Testedző-szoba - kollégium által használt

2.08.1

- önállóan kialakított

2.08.2

- más helyiséggel közösen kialakított

2.08.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.08.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.09

Tanulói öltöző - iskola által használt

2.09.1

- önállóan kialakított

2.09.2

- más helyiséggel közösen kialakított (pl.: folyosó, zuhanyzó)

2.10

Hideg-melegvizes zuhanyozó - iskola által használt

2.10.1

- önállóan kialakított

2.10.2

- más helyiséggel közösen kialakított (pl.: öltöző)

2.10.3

- akadálymentesített zuhanyzók száma

2.11

Tanári öltöző, iroda

1
1

Kulturális, közösségi helyiségek

3.
3.01

Könyvtár - iskola, kollégium által használt

3.01.1

- önállóan kialakított

3.01.2

- más helyiséggel közösen kialakított

3.01.3

- iskola és kollégium által közösen használt

3.01.4

- megállapodás alapján más módon megoldott pl. nyilvános könyvtár

3.02

Könyvtárszoba - iskola, kollégium által használt

3.02.1

- önállóan kialakított

3.02.2

- más helyiséggel közösen kialakított

3.02.3

- megállapodás alapján más módon megoldott

3.03

Rendezvényterem

3.03.1

- önállóan kialakított

3.03.2

- más helyiséggel közösen kialakított (pl.:ebédlő)

3.03.3

- közösségi térben kialakított

3.03.4

- megállapodás alapján más intézményben

3.04

Aula

1

3.04.1

- önállóan kialakított

1

3.04.2

- közösségi térben kialakított

3.05

Társalgó (látogatófogadó) - kollégium által használt

2

3.05.1

- önállóan kialakított

2

3.05.2

- más helyiséggel közösen kialakított

3.05.3

- közösségi térben kialakított

1

1

Egészségügy, szociális helyiségek

4.
4.01

Orvosi szoba

1

4.01.1

- önállóan kialakított

1

4.01.2

- házi orvosi szolgálat közreműködésével megoldott

4.02

Személyzeti WC

4.03

Dohányzó

4.04

Tanári pihenő, öltöző, teakonyha

4.05

Tanulói WC - iskola,kollégium

4.05.1

- ebből akadálymentesített

4.06

Porta

1

4.06.1

- önállóan kialakított

1

4.06.2

- más helyiséggel közösen kialakított

4.06.3

- közösségi térben kialakított

1
1
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4.07

Ruhatár

4.08

Szertár

4.08.1

- sportszertár

4.08.2

- tantárgyi szertár

4.09

Raktár

3

4.09.1

- általános célú raktár

1

4.09.2

- karbantartó műhely

4.09.3

- ágyneműraktár

1

4.09.4

- tisztítószer,takarítóeszközök és gépek tárolója

1

4.09.5

- éléskamra

4.09.6

- szárazáru raktár

4.09.7

- földes-áru raktár

4.09.8

- kerekesszék tároló

4.10

Szemét-, kukatároló

Étkeztetéssel összefüggő helyiségek

5.
5.01

Étkező

1

5.01.1

- önállóan kialakított

1

5.01.2

- más intézményben megoldott

5.02

Főzőkonyha

5.03

Melegítőkonyha

5.04

Tálaló - mosogató

1

5.05

Mosléktároló

1

1

Kollégium - felszerelések mennyisége
Mennyiség

Eszközkód

Irodahelyiségek

1.01

1.01-01 Irodai íróasztal
1.01-02 Irodai szék

2

010205

2

010503

1.01-03 Irodai tárgyalóasztal
1.01-04 Írógépasztal

010213

1.01-05 Számítógépasztal
1.01-06 Iratszekrény

010210
1

1.01-07 Lemezszekrény
1.01-08 Telefon

1

010206
010605
010606

1.01-09 Telefax
1.01-10 Fénymásoló

040107
040106
040102

1.01-11 Számítógép
1.01-12 Nyomtató
1.01-13 Írógép
1.01-14 Fogas

2

040105

1

040104
040103

1

010303

1.06-01 Fiókos asztal - nevelőtestületi szobába
1.06-02 Irodai szék

1

010203

2

010503

1.06-03 Naplótartó
1.06-04 Fogas

1

010304

1

010303

1.06-05 Tükör
1.06-06 Mosdókagyló

1

010305

1

020108

1.06

2.01

Nevelőtestületi szoba

Sportudvar

2.01-01 Kézilabda kapu
2.01-02 Kosárlabda palánk (kültéri)

070115

2.01-03 Magasugró állvány, léc

070117

2.05

Tornaterem

070116
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2.05-01 Kislabda
2.05-02 Labda

070104

2.05-03 Tornaszőnyeg
2.05-04 Tornapad

070112

2.05-05 Zsámoly
2.05-06 Bordásfal

070114

2.05-07 Mászókötél
2.05-08 Gumikötél

070107

2.05-09 Ugrókötél
2.05-10 Medicinlabda

070113

2.05-11 Stopper
2.05-12 Kosárlabda palánk

020110

2.05-13 Gyűrű
2.05-14 Mászórúd

070103

070106
070111
070101
070102
070109
070105
070108

2.06

Tornaszoba

2.06-01 Kislabda
2.06-02 Labda

070104

2.06-03 Tornaszőnyeg
2.06-04 Tornapad

070112

2.06-05 Zsámoly
2.06-06 Bordásfal

070114

2.06-07 Mászókötél
2.06-08 Gumikötél

070107

2.06-09 Ugrókötél
2.06-10 Medicinlabda

070113

2.06-11 Stopper

020110

070106
070111
070101
070102
070109

Tornaszoba - óvoda

2.07

2.07-01 Tornapad
2.07-02 Tornaszőnyeg

070111

2.07-03 Bordásfal
2.07-04 Óvodai többfunkciós mászó készlet

070101

2.08

070112
070110

Testedző szoba - kollégium

2.08-01 Kislabda
2.08-02 Labda

070104

2.08-03 Tornaszőnyeg
2.08-04 Tornapad

3

070106

1

070112
070111

2.08-05 Zsámoly
2.08-06 Bordásfal

070114

2.08-07 Mászókötél
2.08-08 Gumikötél

070107

2.08-09 Ugrókötél
2.08-10 Medicinlabda

070113

070101
070102
2

2.08-11 Stopper

3.01

070109
020110

Könyvtár

3.01-01 Tanulói asztal
3.01-02 Tanulói szék

010211

3.01-03 Egyedi világítás
3.01-04 Nevelői asztal

040101

3.01-05 Szék
3.01-06 Tároló szekrény - könyvtárba

010505

3.01-07 Szabadpolc
3.01-08 Polc

010403

010506
010207
010404
010402
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3.01-09 Létra
3.01-10 Telefon

020106

3.01-11 Fénymásoló
3.01-12 Számítógép

040102

3.01-13 Nyomtató
3.01-14 Video (lejátszó, felvevő)

040104

3.01-15 Televízió
3.01-16 CD lejátszó erősítővel

050107

3.01-17 HIFI torony
3.01-18 Írásvetítő

050102

040107
040105
050108
050101
050103

Könyvtárszoba

3.02
3.02-01 Tanulói asztal
3.02-02 Szék

010211

3.02-03 Egyedi világítás
3.02-04 Tároló szekrény - könyvtárba

040101

3.02-05 Szabadpolc
3.02-06 Polc

010403

010505
010404
010402

3. Óvodai nevelés
Férőhely,
kapacitás
[fő]

Száma
[db]
6.01

Óvodai csoportszoba

6.01.1

- csoportszobából szükség-csoportszoba

6.01.2

- csoportszobából kizárólag gyógypedagógiai célra használt

6.01.3

- csoportszobából 20 főnél kisebb kapacitású

6.02
6.02.1
6.02.2

- ebből más helyiséggel (pl.: csoportszoba) közösen kialakított

6.03

Gyermek WC

12

6.04

Gyermek mosdó

12

6.04.1

Gyermek mosdó-, és WC-blokkok száma összesen

4

6.05

Gyermek öltöző

4

6.05.1

- ebből önálló gyermek öltöző

6.05.2

- ebből közösségi térben kialakított

4

6.06

Betegszoba (elkülönítő szoba)

1

6-06-1

- az orvosi szobával közösen kialakított

6.07

Felnőtt öltöző - óvoda

2

6.07.1

- ebből önálló öltöző

2

6.07.2

- ebből más helyiséggel közösen kialakított (pl.: mosdó)

6.08

Felnőtt mosdó - óvoda

4
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Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba

1

5

- ebből önálló, kizárólag erre a célra használt helyiség

1

5

1

Mennyiség

Eszközkód

Óvodai csoportszoba

6.01
6.01-01

Óvodai fektető

110

010102

6.01-02

Óvodai gyermekszék

110

010502

6.01-03

Óvodai gyermekasztal

20

010204

6.01-04

Játéktartó szekrény vagy polc

12

010401

6.01-05

Fektető-tároló

4

010302

6.01-06

Hőmérő

4

020105

6.01-07

Óvodapedagógusi asztal

4

010208
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6.01-08

Nevelői szék

4

010504

6.01-09

Eszköz-előkészítő asztal

4

010202

6.01-10

Textiltároló szekrény

4

010609

6.01-11

Edény- és evőeszköz-tároló szekrény

4

010601

10.01-01

HiFi torony

4

050102

10.01-02

Diavetítő

4

050113

10.01-03

Írásvetítő

10.01-04

Projektor

2

050114

10.01-05

Kivetítő vászon

2

050115

10.01-06

Video (lejátszó, felvevő)

2

050108

10.01-07

Hordozható kisméretű tábla

2

050116

10.01-08

Televízió

4

050107

10.01-09

Fényképezőgép

1

050117

10.01-10

Digitális fényképezőgép

1

050118

10.01-11

Számítógép

4

040105

10.01-12

Nyomtató

1

040104

10.01-13

Szkenner

1

050119

10.01-14

Fénymásoló

1

040102

Nevelő munkát segítő eszközök

10.

050103

Óvoda - felszerelések mennyisége
Mennyiség

1.

Igazgatási és szociális helyiségek

1.01

Irodahelyiségek összesen

1

1.02

- ebből önálló igazgatói iroda (igazgatói, óvodavezetői)

1

1.03

- ebből önálló helyettesi iroda

1.04

- ebből önálló gazdaságvezetői iroda

1.05

- ebből ügyviteli iroda

1.06

Nevelőtestületi szoba

1

1.06.1

- ebből önálló nevelőtestületi szoba

1

1.06.2

- ebből más irodahelyiséggel közösen kialakított

2.

Sport- és szabadidő helyiségek

2.01

Sportudvar - iskola, kollégium által használt

2.01.1

- önállóan kialakított

2.01.2

- célnak megfelelően kialakított szabad terület

2.01.3

- megállapodás alapján más létesítményben

2.02

Futópálya - iskola által használt

2.02.1

- önállóan kialakított

2.02.2

- megállapodás alapján más létesítményben

2.03

Távol-, magasugró gödör - iskola által használt

2.03.1

- önállóan kialakított

2.03.2

- megállapodás alapján más létesítményben

2.04

Játszóudvar - óvoda által használt

1

2.04.1

- önállóan kialakított

1

2.04.2

- iskolával közösen használt szabad terület

2.04.3

- közterületen kialakított

2.05

Tornaterem - iskola által használt

2.05.1

- önálló - szabványos méretű

2.05.2

- önálló - a szabványos méretnél kisebb

2.05.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.05.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.06

Tornaszoba - iskola által használt

1
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2.06.1

- önállóan kialakított

2.06.2

- más oktatási helyiséggel közösen (pl.:tanterem) kialakított

2.06.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.06.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.07

Tornaszoba - óvoda által használt

1

2.07.1

- önállóan kialakított

1

2.07.2

- más helyiséggel közösen (pl.:csoportszoba) kialakított

2.07.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.07.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.08

Testedző-szoba - kollégium által használt

2.08.1

- önállóan kialakított

2.08.2

- más helyiséggel közösen kialakított

2.08.3

- más közoktatási intézménnyel közösen kialakított

2.08.4

- megállapodás alapján más sportlétesítményben

2.09

Tanulói öltöző - iskola által használt

2.09.1

- önállóan kialakított

2.09.2

- más helyiséggel közösen kialakított (pl.: folyosó, zuhanyzó)

2.10

Hideg-melegvizes zuhanyozó - iskola által használt

2.10.1

- önállóan kialakított

2.10.2

- más helyiséggel közösen kialakított (pl.: öltöző)

2.10.3

- akadálymentesített zuhanyzók száma

2.11

Tanári öltöző, iroda

Kulturális, közösségi helyiségek

3.
3.01

Könyvtár - iskola, kollégium által használt

1

3.01.1

- önállóan kialakított

1

3.01.2

- más helyiséggel közösen kialakított

3.01.3

3.02

- iskola és kollégium által közösen használt
- megállapodás alapján más módon megoldott pl. nyilvános
könyvtár
Könyvtárszoba - iskola, kollégium által használt

3.02.1

- önállóan kialakított

3.02.2

- más helyiséggel közösen kialakított

3.02.3

- megállapodás alapján más módon megoldott

3.03

Rendezvényterem

3.03.1

- önállóan kialakított

3.03.2

- más helyiséggel közösen kialakított (pl.:ebédlő)

3.03.3

- közösségi térben kialakított

3.03.4

- megállapodás alapján más intézményben

3.04

Aula

1

3.04.1

- önállóan kialakított

1

3.04.2

- közösségi térben kialakított

3.05

Társalgó (látogatófogadó) - kollégium által használt

3.05.1

- önállóan kialakított

3.05.2

- más helyiséggel közösen kialakított

3.05.3

- közösségi térben kialakított

3.01.4

4.

Egészségügy, szociális helyiségek

4.01

Orvosi szoba

4.01.1

- önállóan kialakított

4.01.2

- házi orvosi szolgálat közreműködésével megoldott

4.02

Személyzeti WC

4.03

Dohányzó

4.04

Tanári pihenő, öltöző, teakonyha

4.05

Tanulói WC - iskola,kollégium

1

5
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4.05.1

- ebből akadálymentesített

4.06

Porta

4.06.1

- önállóan kialakított

4.06.2

- más helyiséggel közösen kialakított

4.06.3

- közösségi térben kialakított

4.07

Ruhatár

4.08

Szertár

4.08.1

- sportszertár

4.08.2

- tantárgyi szertár

4.09

Raktár

4.09.1

- általános célú raktár

4.09.2

- karbantartó műhely

4.09.3

- ágyneműraktár

4.09.4

- tisztítószer,takarítóeszközök és gépek tárolója

4.09.5

- éléskamra

4.09.6

- szárazáru raktár

1

4.09.7

- földes áru raktár

1

4.09.8

- kerekesszék tároló

4.10

Szemét-, kukatároló

3
1

Étkeztetéssel összefüggő helyiségek

5.
5.01

Étkező

5.01.1

- önállóan kialakított

5.01.2

- más intézményben megoldott

5.02

Főzőkonyha

5.03

Melegítőkonyha

5.04

Tálaló - mosogató

1

5.05

Mosléktároló

1

1

Óvoda - felszerelések mennyisége
Mennyiség

Eszközkód

Irodahelyiségek

1.01
1.01-01 Irodai íróasztal
1.01-02 Irodai szék

1

010205

1

010503

1.01-03 Irodai tárgyalóasztal
1.01-04 Írógépasztal

1

1.01-05 Számítógépasztal
1.01-06 Iratszekrény

1

1.01-07 Lemezszekrény
1.01-08 Telefon

010213
010206
010210
010605
010606
1

040107

1.01-09 Telefax
1.01-10 Fénymásoló

1

040106

1

040102

1.01-11 Számítógép
1.01-12 Nyomtató

1

040105

1

040104

1.01-13 Írógép
1.01-14 Fogas

1

040103

1

010303

1.06-01 Fiókos asztal - nevelőtestületi szobába
1.06-02 Irodai szék

4

010203

8

010503

1.06-03 Naplótartó
1.06-04 Fogas

1

010304

1

010303

1.06-05 Tükör
1.06-06 Mosdókagyló

1

010305

1.06

Nevelőtestületi szoba

020108
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2.01

Sportudvar

2.01-01 Kézilabda kapu
2.01-02 Kosárlabda palánk (kültéri)

2

070115

2

070116

2.01-03 Magasugró állvány, léc

2.05

070117

Tornaterem

2.05-01 Kislabda
2.05-02 Labda

070104

2.05-03 Tornaszőnyeg
2.05-04 Tornapad

070112

2.05-05 Zsámoly
2.05-06 Bordásfal

070114

2.05-07 Mászókötél
2.05-08 Gumikötél

070107

2.05-09 Ugrókötél
2.05-10 Medicinlabda

070113

2.05-11 Stopper
2.05-12 Kosárlabda palánk

020110

2.05-13 Gyűrű
2.05-14 Mászórúd

070103

070106
070111
070101
070102
070109
070105
070108

2.06

Tornaszoba

2.06-01 Kislabda
2.06-02 Labda

070104

2.06-03 Tornaszőnyeg
2.06-04 Tornapad

070112

2.06-05 Zsámoly
2.06-06 Bordásfal

070114

2.06-07 Mászókötél
2.06-08 Gumikötél

070107

2.06-09 Ugrókötél
2.06-10 Medicinlabda

070113

2.06-11 Stopper

020110

070106
070111
070101
070102
070109

Tornaszoba - óvoda

2.07

2.07-01 Tornapad
2.07-02 Tornaszőnyeg

8

070111

8

070112

2.07-03 Bordásfal
2.07-04 Óvodai többfunkciós mászó készlet

8

070101

2

070110

2.08

Testedző-szoba - kollégium

2.08-01 Kislabda
2.08-02 Labda

070104

2.08-03 Tornaszőnyeg
2.08-04 Tornapad

070112

2.08-05 Zsámoly
2.08-06 Bordásfal

070114

2.08-07 Mászókötél
2.08-08 Gumikötél

070107

2.08-09 Ugrókötél
2.08-10 Medicinlabda

070113

2.08-11 Stopper

020110

3.01

070106
070111
070101
070102
070109

Könyvtár

3.01-01 Tanulói asztal
3.01-02 Tanulói szék

010211

3.01-03 Egyedi világítás

040101

010506
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3.01-04 Nevelői asztal
3.01-05 Szék

010207

3.01-06 Tároló szekrény - könyvtárba
3.01-07 Szabadpolc

010404

3.01-08 Polc
3.01-09 Létra

010402

3.01-10 Telefon
3.01-11 Fénymásoló

040107

3.01-12 Számítógép
3.01-13 Nyomtató

040105

3.01-14 Video (lejátszó, felvevő)
3.01-15 Televízió

050108

3.01-16 CD lejátszó erősítővel
3.01-17 HIFI torony

050101

3.01-18 Írásvetítő

050103

3.02

010505
010403
020106
040102
040104
050107
050102

Könyvtárszoba

3.02-01 Tanulói asztal
3.02-02 Szék

010211

3.02-03 Egyedi világítás
3.02-04 Tároló szekrény - könyvtárba

040101

3.02-05 Szabadpolc
3.02-06 Polc

010403

010505
010404
010402

