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1 .B EVEZE TŐ
1.1. A pedagógiai program célja, feladata
A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában pedagógiai program szerint folyik. A
pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó hagyja jóvá. A pedagógiai
programot nyilvánosságra kell hozni.

1.2. Jogszabályi háttér
A pedagógiai program tartalmát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény,
valamint a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet, az 51/2012. EMMI rendelet határozza meg.
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és érvényben lévő módosításai
Egyházi Törvénykönyv
II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény [MK 2012/172.
(XII. 18.)]
Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló 2012. évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)]
A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai 1997. évi XXXI. törvény
A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról 1990. évi IV. törvény
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012. XII.7.)]
Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV.
törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)]
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
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Rendeletek
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő
intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról
30/2012.(IX. 28.) EMMI- rendelet
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
A pedagógiai szakszolgálatokról (jelenleg még) 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet
3/2012. (VI.8.) EMMI - rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről
Az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelethez 7. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez
Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről és
módosításai
Kormányhatározat
Az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról
1357/ 2011. (X.28,)
Továbbá a fenntartói és a helyi (önkormányzati) rendeletek
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1.3. Az intézmény helyzete, háttere
A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda székhelye Bakson található. 2011.
szeptember 1-e óta az iskola és az óvoda fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye.
2012. szeptember 1-én három település intézményei csatlakoztak telephelyként, így két óvodával
és három iskolával bővültünk. Baks, Ópusztaszer és Tömörkény iskolája, óvodája és Pusztaszer
iskolája alkotja a hét egységből álló intézményt.
A települések iskolái, óvodái Csongrád megyében találhatók, egymástól 20 kilométeres
körzetben. Baks, Tömörkény, Ópusztaszer és Pusztaszer kis települések, családias hangulatú
intézményekkel. Tömörkény és Ópusztaszer kiterjedt tanyavilággal rendelkezik, az oktató nevelő
munka megszervezésénél ennek figyelembevétele elengedhetetlen.
Az iskola épületek 1975 előtt épültek. Pályázatból felújításra kerültek a nyílászárók minden
intézményben, kivéve az ópusztaszeri iskolát és óvodát és a tömörkényi óvodát.
Az IPR pályázatban részt vesz mindegyik iskola és óvoda ezzel is enyhítve gyermekeink
halmozottan hátrányos helyzetét.
Az iskolákban és óvodákban összesen 700 gyermek jár, 66 pedagógus, az ő munkájukat és a
gyerekek mindennapjait 28 fő segíti.
Minden iskola 8 évfolyammal működik. Az óvodai csoportok száma összesen 8.
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2 . AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
2.1. Az óvoda nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései
2.1.1. Bevezetés
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő,
esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.
A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran
kevéssé ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára
fokozatosan föltárul.
Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból
fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvodapedagógusok és a
nevelőmunkát segítők) életpéldájából tapasztalja meg Isten szeretetét.
Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig
hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind
emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek.
Az óvodai nevelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjával harmonizálva a gyermeki
személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben
tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas
nevelésben. Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és
különleges védelem illeti meg.

2.1.2. Küldetésünk
„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet,… Íme, én veletek vagyok
mindennap a világ végéig.” (Mt. 28,19-20b)

A katolikus intézmény küldetése a társadalom felé
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Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése,
üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő
embernek (Mt. 5,11–16). Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell
kezdenie.
Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt
az üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény,
hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai, iskolai
nevelésnek is.
A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén
munkálkodjék, hiszen Krisztusban a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen
kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus jellegét,
és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az
autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember
szolgálatára kötelezi. 1
A misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda, melyben a nevelés, a gyermek harmonikus
személyiségfejlesztése és a tanulás megalapozása folyik.
Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi óvoda a krisztusi tanítás fényében
felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre
kívánja megvetni, hiszen az ember számára megfelelő erkölcsi nevelés szükséges, amelyre azután
ráépülhet a hit.
A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus óvoda remélhetőleg egyre több
embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott
mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Más felekezetből
érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat.
A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé
Az Egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a
krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat óvodákat, amelyek kiemelkedő
segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.” 2
„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás
elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” 3
1
2

Katolikus Iskolák Magyarországon, 7,8,14.
Egyházi Törvénykönyv (C.I.C. 796.1. kánon)
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Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. Céljait
csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, a nevelőmunkát segítő dolgozókat, az egész
alkalmazotti közösséget is áthatja a katolikus küldetéstudat. A munkatársak a fenntartó által
megfogalmazott erkölcsi elvárásokkal azonosulnak, munkájukat aszerint végzik.
Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon
belül katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy legyen katolikus
pedagógia is!

A katolikus intézmény küldetése a gyermek felé
A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a
gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek.
A szülőnek és a pedagógusnak a mennyei Atya gyermekkel kapcsolatos szándékát kell
kifürkésznie és a megvalósulásában segíteni.

2.1.3. Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei
Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének megvalósítása
során főként azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott rá. De fölhasználja
azokat az eszközöket is, amelyek különböző korokban és különféle kultúrákban alkalmaztak arra,
hogy természetfölötti céljához közelebb segítsék, és előmozdítsák az emberi személy
kibontakozását. Az Egyház azért hozza létre iskoláit, intézményeit, mert egészen különleges
eszközt lát bennük a teljes ember kiformálására (C.I.C. 794-795. kánon).
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis
Momentum kezdetű leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét, amikor ezt írja: „Az egyháznak is
feladata a nevelés, sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, hogy nevelésre képes
közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden
embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét és állandó szorgoskodással segíteni kell
őket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak.” 4
A katolikus óvoda, iskola része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való
nevelés területén. Az Egyház a katolikus óvoda, iskola által, mely fölkínálja korunk embereinek a
3
4

Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.803.2. kánon)
II. Vatikáni Zsinat „Gravissimum Educationis Momentum” (G.E.3.)
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maga nevelési elgondolását, sajátos módon részt vállal a kulturális párbeszédben, s ezzel elősegíti
a valóságos fejlődést, amely az ember személyiségének teljes kibontakozásához vezet.
Amikor a katolikus nevelésről szólunk – Jézus által adott küldetésről van szó –, szükséges
megfontolni:
•

a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apostoli küldetést;

•

az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit;

•

a zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat.

Az óvodák bemutatása
Óvodáink a falu középpontjában, ideális környezetben, nagy tágas udvarral rendelkeznek. Az
intézmények belső és külső elrendezése esztétikus, mely vidámságot és nyugalmat áraszt
gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Falusi óvodák lévén maximálisan kihasználjuk a természet
adta lehetőségeket.
1. Telephely: Baks, Rózsa u. 1.
Nyitva tartás: 6 – 17 óráig napi 11 óra

Csoport
létszám
3

Óvodapedagógus

Dajka

6

3

Takarító

Karbantartó

1

Adminisztrátor

1

Összes
létszám
12

1

3. Telephely : Ópusztaszer, Felszabadulás u. 28.
Nyitva tartás: 6 – 17 óráig napi 11 óra

Csoport létszám

Óvodapedagógus

3

Dajka

4

Összes létszám
3

7

6. Telephely: Tömörkény, Óvoda u. 1.
Nyitva tartás: 6 – 17- óráig napi 11 óra

Csoport létszám
2

Óvodapedagógus
4

Konyhai kisegítő

Dajka
2

11

1

Összes létszám
7
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2.1.4. Katolikus gyermekképünk
A gyermeket senki mással nem helyettesíthető egyéniségnek tekintjük, Isten ajándékának.
Gyermekeink örömmel és szívesen járjanak óvodába, érezzék jól magukat a közösségben.
Tiszteljék szüleiket, ismerjék édesapjuk, édesanyjuk családban betöltött szerepének fontosságát,
értékeit. Forduljanak bizalommal az óvó nénikhez, dajka nénikhez. Bátran kommunikáljanak,
érzelmeiket igyekezzenek változatosan kifejezni.
Gyermekeink legyenek Istent ismerő és szerető, a katolikus hit felé, így egymás felé is
nyitott, befogadó, a környezetükben jól tájékozódó, együtt érző, együttműködő, problémáit
megoldani igyekvő, segítő kezet nyújtó, igazságos, érzelem gazdag, érdeklődő, természetet
szerető és védő gyermekek, akik udvariasak, illemtudóak, magatartás- és viselkedéskultúrájuk
koruknak megfelelően fejlett.
Gyermekközpontú, katolikus értékrenden alapuló nevelésünkkel a családok segítségére
kívánunk lenni gyermekeik nevelésében. A gyermeki személyiséget életkoronként és
egyénenként fejleszteni kívánjuk megteremtve hozzá az optimális feltételeket, a megfelelő
személyi és tárgyi környezetet. A gyermekek fejlettségi szintjéről folyamatos tájékoztatást
nyújtunk, ezzel is segítve az óvoda-iskola átmeneti beilleszkedését.
Óvodásaink legyenek örömteli, vidám gyermekek, akik szeretetet, köszönetet, hálát
tudnak adni és azt elfogadni.
Védőszentünk
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Szent Miklós püspök az ajándékozó szeretet szentje.
Szent Miklós Atyánk a világ egyik legismertebb szentje, aki életével megmutatta az Isten országa
felé vezető utat. Ezen az úton szeretnénk mi is járni és hirdetni az Isten országának
jelenvalóságát.

Óvodai pedagógiai programunk alapelvei és óvodánk nevelési célja
A katolikus óvoda nevelési tervének Krisztus az alapja. Az intézményben az evangéliumi
elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé, és egyúttal végső céllá, tehát az egész ember
kifejlesztésén munkálkodik. Tiszteli az emberi értékeket, érvényesíti az autonómiát és az
emberek szolgálatában áll.
Feladat a szintézis teremtés, egyfelől, a hit és a műveltség, valamint a hit és az élet pólusai
között.
A példaadással, a lélekre, érzelmekre, értelemre együttesen ható neveléssel, az anyaföld,
anyanyelv, szülőföld által kiválasztott élmények biztosításával kívánunk olyan alapokat képezni a
gyermekeknek legfiatalabb életszakaszukban, amely hatással lesz későbbi életükre is, hogy
személyiségüket kifejlesztve tevékeny tagként illeszkedjenek be az emberi közösségbe.
Nevelésnek azt a tudatosan megtervezett fejlesztést tartjuk, mely a gyerekek alapos
megismerésére épül, és segíti egyéniségének kibontakoztatását, harmonikus fejlődését. Fontos az
életkor alapvető sajátossága az érzelmi biztonság az érzelemvezérelt megismerés és a
tapasztaláson, élményen haladó gondolkodás. Fejlesztésünket a gyermek érési folyamatához
igazítva, ahhoz illeszkedő eszközökkel segítjük. Támaszt nyújtunk, biztosítva a megfelelő
szociális és tárgyi környezetet.
A családdal együttműködve szeretetteljes légkörben, jó példával és a hitre való nyitottsággal
biztosítjuk a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítését, mely a gyermekek alapvető joga.

Alapelveink
1. Nyugodt, szeretetteljes, biztonságot nyújtó katolikus hiten alapuló családias légkör
megteremtése, melyben a játék az elsődleges - ahol a gyermeket tisztelet, elfogadás, szeretet,
megbecsülés és bizalom övezi.
2. A felnőttek egymáshoz és a gyerekekhez való viszonyában Isten szeretetét megtapasztalhassák
gyermekeink, kialakulhasson bennük az egymás iránti szeretet, összetartozás, a befogadás,
megbocsátás, bűnbánat, tisztelet, lemondani tudás, a kötelesség - feladattudat érzése.
3. A hitben élő óvónők és az óvoda dolgozói minták legyenek a gyermekek számára. Az óvónő
irányítója a gyermeki közösségnek, együtt él a gyerekekkel, látja - felméri a gyermekek
képességét - tudja, melyek a következő feladatok, milyen útmutatásra, segítségre, ösztönzésre,
dicséretre van szüksége a közösségnek, az egyes gyermekeknek.
4. A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége – ebben az óvodának kiegészítő
szerepe van.
5. A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése.
13
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6. Mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeinek figyelembevétele.
7. Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel a gyermeki személyiség
kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés
lehetőségét.
8. Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott
hátrányok csökkentésére.
9. Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési
üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek
kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását.
10. Az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek megőrzésére törekvés.
11. Építünk a gyermekek meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire, s ennek rendszerezése,
bővítése mellett biztosítjuk annak gyakorlását a játékban, különböző tevékenységekben és
élethelyzetekben.
12. Példaadással, gyakorlatra orientált pedagógiával, tevékenység központúsággal, élethelyzetből
adódó munkavégzéssel nevelünk.

Óvodánk nevelési célja
A családi neveléssel együttműködve a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő
fejlődési ütemének, érési jellemzőinek, hitre való nyitottságának szem előtt tartásával
● a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges
testi, lelki és szociális érettség kialakítása.
a katolikus vallás alapjainak elhintésével gyermekeink érzelmi, lelki életük, kultúrájuk
gazdagítása, mely magában hordozza Isten, a természet, a haza szeretetét, népi
hagyományainkat.
az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az óvodai nevelési feltételek sajátos
megszervezésével.
egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek fejlődéséből kiindulva, természetes
környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve, segítve az
önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvéseket minden tevékenységi területen.
a gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása.
szívesen kommunikáló, a környezetében jól eligazodó, problémájukra aktívan
közreműködve - saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező
gyermek nevelése.
a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosítása.
szeretetteljes, a gyermek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés, mely
épít a különbözőségek elfogadására, tiszteletére.
gyermekeink számára szükség esetén biztosítani igyekszünk a speciális gondozó,
prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátására a megfelelő
szakembereket együttműködve a szülővel, óvodapedagógussal, különös tekintettel a HHH
gyermekek speciális fejlesztésére.
fontosnak érezzük az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésén túl a szokás és normarendszer
megalapozását is.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

anyanyelvi nevelésünkkel, kommunikációnkkal a modell értékűségre törekszünk, s ezt
valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítani igyekszünk, a természetes
beszéd és kommunikációs kedv fenntartásával és ösztönzésével.
a gyermekek fejlesztését érési folyamatukhoz, életkori sajátosságaikhoz illeszkedve
differenciáltan segítjük, biztosítva ehhez a megfelelő szociális és tárgyi környezetet.

2.1.5. Katolikus óvodaképünk
A gyermeket senki mással nem helyettesíthető egyéniségnek tekintjük, aki szellemi,
erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény, Isten ajándéka.
Gyermekeink örömmel és szívesen járjanak óvodába, érezzék jól magukat a közösségben.
Tiszteljék szüleiket, ismerjék édesapjuk, édesanyjuk családban betöltött szerepének fontosságát,
értékeit. Forduljanak bizalommal az óvó nénikhez, dajka nénikhez. Bátran kommunikáljanak,
érzelmeiket igyekezzenek változatosan kifejezni.
Gyermekeink legyenek Istent ismerő és szerető, a katolikus hit felé, így egymás felé is
nyitott, befogadó, a környezetükben jól tájékozódó, együtt érző, együttműködő, problémáit
megoldani igyekvő, segítő kezet nyújtó, igazságos, érzelem gazdag, érdeklődő, természetet
szerető és védő gyermekek, akik udvariasak, illemtudóak, magatartás- és viselkedéskultúrájuk
koruknak megfelelően fejlett.
Gyermekközpontú, katolikus értékrenden alapuló nevelésünkkel a családok segítségére
kívánunk lenni gyermekeik nevelésében, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának
elősegítésében. A gyermeki személyiséget életkoronként és egyénenként fejleszteni kívánjuk,
megteremtve hozzá az optimális feltételeket, a megfelelő személyi és tárgyi környezetet. A
gyermekek fejlettségi szintjéről folyamatos tájékoztatást nyújtunk, ezzel is segítve az óvodaiskola átmeneti beilleszkedését.
Óvodásaink legyenek örömteli, vidám gyermekek, akik szeretetet, köszönetet, hálát
tudnak adni és azt elfogadni.
Szeretnénk, ha óvodáinkban az egymás iránti türelem, megértés, elfogadás, szeretet
érvényesülne, ahol a gyermekek örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetnék napjaikat,
éveiket, s mindezt kreatív, jókedvű, szakmailag kiváló, hitben élő, megújulni képes, értékeket
őrző munkatársak biztosítanák számukra.
„ Dicsérjétek az Urat és áldjátok
És mondjatok hálát neki
És nagy alázatosan szolgáljátok."
Assisi Szent Ferenc - Naphimnusz -Sík
Sándor fordítása
Óvodáink esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes,
befogadó, családias, katolikus értékeken alapuló légkörével, a szabad játék eszközeivel és vallási
nevelésünkkel segítjük a gyermekeket, hogy jól érezzék magukat a világban és úgy éljék meg
létezésüket, mint akik maguk is Isten ajándékai és minden, ami körülöttük van alkalmas arra,
hogy fölismerjék a Teremtő gondoskodó szeretetét.
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Fontos a szülőkkel való együttműködés szolgálata, a szabad játék tisztelete, a
környezettudatos magatartás megalapozása, a teremtett világ és az ember által létrehozott
környezet védelme, a gyermeki személyiséget övező bizalom megvalósítása, a készségfejlesztés,
a pedagógiai intézkedések gyermeki személyiséghez igazítása, szükségleteinek kielégítése.
A gyermekek, szülők, partnereink igényeit figyelembe véve alakítjuk életünket, melyhez
az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyerekek és szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése
párosul.

2.2. A katolikus óvodai nevelés feladatai, tevékenységei
A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése.
Ezen belül:
• a hitre nevelés erősítése,
• az egészséges életmód alakítása,
• az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása,
• az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

2.2.1. A hitre nevelés erősítése
A katolikus hitélet és annak megtapasztalása hassa át óvodai életünket, határozza meg
cselekedeteinket, tevékenységeinket, mellyel a gyermekek, a szülők és egymás felé fordulunk.
A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítésére, kiegészítésére és
közvetítésére törekszünk a gyermekek által a családok felé a lélek gyümölcseinek, ajándékainak szeretet, öröm, békesség, szelídség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, önmegtartóztatás - erejével.
Imáink és a Szentlélek segítségével fényként kívánjuk sugározni az Úr cselekedeteit az általa
tanult erények - a felebaráti szeretet - megbocsátás - önzetlenség, segítőkészség - által.

2.2.2. Az egészséges életmód alakítása
A fejlődés korai szakaszában az egészséges életmódra történő felkészítés meghatározó, s az
ekkor megszerzett ismeretek, készségek és szokások a későbbi életvitelt jelentősen befolyásolják.
Gyermekeinket - mielőtt óvodába kerülnének - meglátogatjuk otthonukban. Tájékozódunk
körülményeikről, a család életviteléről, a kisgyermek szokásairól, képességeiről. Így látjuk, hogy
a gyermekek már bizonyos ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek óvodánkba. Ennek tudatában
tovább erősítjük vagy éppen kioltva alakítjuk a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás,
pihenés, levegőzés és testedzés szokásrendszerét, mellyel a beszoktatás alatt a szülő is
gyermekével együtt megismerkedhet.
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Napirendünkkel elegendő időt kívánunk biztosítani a különböző tevékenységekre, megteremteni
a kiegyensúlyozott, biztonságos, nyugodt légkört, mely a gyermekek, szülők, és a dolgozók
számára is kiszámítható, bizalmat sugárzó.
Az egészséges környezet és az egészséges életmód egymásra épülése, kölcsönhatása
meghatározó. Ezért fontos a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozása a szülők
együttműködésével, segítségével, a kiegyensúlyozott életritmus, helyes táplálkozás, egészség
megőrzési szokások alakítása.
Cél
● A gyermek testi és lelki szükségleteinek, valamint mozgásigényének kielégítése.
● Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az
egészség megőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése.
● A gyermekek testi és lelki egészségének védelme, megőrzése, szervezetük edzése.
● Az egészséges, biztonságos környezet megteremtésével és megőrzésével a környezet
megóvására, a teremtett világ megbecsülésére nevelés és szokások alakítása.

Az egészséges életmód alakításának területei
Gondozás
A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a gyermek testi komfortérzetének
kielégítése. A gondozási feladatok teljesítése bensőséges gyermek-óvónő, gyermek-dajka
kapcsolatot feltételez.
A testápolás terén nem szabad tolakodóan viselkednünk, figyelünk az intimitásra. A papír
zsebkendő használatával kapcsolatban felhívjuk a gyermekek figyelmét annak anyagára,
hulladékként kezelése során szelektív gyűjtésére. Az öltözködésnél fontos a helyes sorrend
megismertetése, valamint az időjárás és öltözködés összefüggésének felismertetése, egymáshoz
igazítása.
Öltözködésnél kérjük a szülőket, hogy rétegesen öltöztessék gyerekeiket. Ha melegük van,
levetkőznek, ha fáznak, felöltöznek. Vigyázunk az izzadós gyerekekre.
Fontos, hogy a gyerekek megtanulják az öltözködés sorrendjét, ruhájuk, cipőjük helyét és
feltételét, hogy mosakodás során a ruha ujját felhúzzák, és ne csöpögtessék le a vizet a padozatra,
mert elcsúszhatnak rajta. Meg kell ismertetni az orrfúvást, a köhögés, a tüsszentés és az orrtörlés
higiéniáját. Minden korosztálynál fontos a fogápolás szokásainak megalapozása. Az önkiszolgáló
feladatok elvégzése a tevékenységek többszöri gyakorlását teszi lehetővé, alakítja a gyermek
énképét, segíti önállóvá válásukat. Az óvónő, dajka, bemutatja, megismerteti és figyelemmel
kíséri a napi élethez szükséges szokások fejlődését, melyek egy része az óvodáskor végére
szükségletté válhat. Mivel minden tevékenységet szóbeli megerősítés kísér, ezért a napi
életritmus megtervezésénél erre is elegendő időt kell biztosítani, hogy mindez nyugodt,
kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósulhasson meg.
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Testi nevelés
A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi szükségleteinek (levegőzés, pihenés,
egészséges táplálkozás), természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermek egészségének,
testi épségének védelmét, megőrzését, edzését. Ehhez óvodáinkban optimális környezeti
lehetőséget biztosítunk.

Mozgás
Mozogni lehet otthon, a játszótéren, az óvodában, a csoportszobában és az udvaron.
Fontosnak tartjuk a megfelelő, kényelmes, természetes alapanyagú, jól szellőző öltözéket a
szabadban és a teremben egyaránt.
A mozgáshoz kapcsolódó gondozási feladatok elősegítik a helyes higiéniás szokások kialakítását.
Az óvodapedagógus feladata - a dajkával megosztva -, hogy megteremtse a feltételeket a
gyermekek egészséges fejlődéséhez.
Évszakonként közeli kirándulásokat, sétákat szervezünk változatos helyszínnel, megismertetjük a
természetjárás szépségét a gyermekekkel, lehetőség szerint a szülőket is bevonjuk. A rendszeres,
örömmel végzett mozgással a gyermekeket az egészséges életvitel kialakítására szoktatjuk, és
mintát adunk a szülőknek is. Alkalmanként a szülőkkel közösen mozgásos programokat
szervezünk (például sportnap).
Levegőzés
A levegőzés élettani hatásán túl elősegíti többek között a hangképző szervek fejlődését, a
helyes légzés kialakítását. Óvodai nevelésünkkel - napirendünk szervezésével - arra törekszünk,
hogy a gyermekek a mindennapokban - a lehetőségekhez mérten - minél több tevékenységet a
szabad levegőn végezzenek.
A gyermekek fontos környezetvédelmi ismerete, hogy az élethez levegőre van szükség, s
érzékelik a tiszta és szennyezett levegő különbségét séták, kirándulások, szellőztetés alkalmával.

Pihenés
Legfontosabb a pihenéshez szükséges nyugodt légkör biztosítása - az altatás hangulatához illő
mese, halk zene -, a gyermekek egyéni alvásigényének és szokásainak figyelembevételével a
szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése.
A gyermekek kényelmes, jellel ellátott saját ágyon és ágyneműben pihennek, igény szerint plüss
játékkal, babával, amely megnyugtatóan hat rájuk. Fűtési szezonban gondoskodunk
párologtatóról, mely megkönnyíti légzésüket. Az óvónő a pihenés teljes idejében a gyermekek
között tartózkodik.
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Egészséges táplálkozás
A gyermekek étrendjének minőségi és mennyiségi összeállítását folyamatosan megbeszéljük az
étkezést biztosító konyha képviselőjével. Támogatjuk a vitaminban gazdag, zöldségekből,
gyümölcsökből, főzelékekből összeállított étrendet. A szülők nagy örömmel hoznak be gyümölcs
és zöldségféléket, amelyekből saláta készül, így modellt nyújtunk a családok számára is a
korszerű táplálkozáshoz a HACCP élelmiszer-biztonsági előírásokat mindig betartva. Az
ételallergiás gyermek részére biztosítjuk a számára megfelelő étrendet, élelmet. Kialakítjuk a
kulturált étkezést, az esztétikus terítést, az evőeszközök helyes használatának elsajátítását.
Étkezéseinket közös imával kezdjük és fejezzük be, így az étkezés mindig együtt történik, segítve
a kisebbeket, megvárva a lassabban evőket, s ez jó hatással van a közösség összetartozására.

Egészségvédelem, edzés
Gyermekeink egészségének megóvását a gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési
feladatok jó ellátása biztosítja. A higiéniás szabályokat az őket körülvevő környezet
tisztántartásával, fertőtlenítésével, a környezeti ártalmak kiküszöbölésével biztosítjuk.
Törekszünk a szelektív hulladékgyűjtésre, energiatakarékos, szemkímélő elektromos hálózat
kiépítésével óvjuk a gyermeket és a természetet. Keverőfejes csaptelepekkel biztosítjuk a meleg
vizet. Fásítással, bokrosítással, sok-sok zöld növénnyel csökkentjük a légszennyeződést. A
gyermekeket körülvevő környezet - csoportszobák, udvar - rendezettségére, esztétikumára
törekszünk.
Fontosnak tartjuk az anamnézis felvétel során a gyermekek betegségeit feljegyezni. Az óvodai
közösségbe kerülést nem feltétlenül akadályozó betegségek (krupp, asztma, allergia, lázgörcs)
feljegyzését, figyelemmel kísérést és az ennek megfelelő szükséges intézkedést. A gyermekek
testi épségének védelme és a baleset-megelőzés terén biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket,
ellenőrizzük eszközeinket karbantartással és a hibaforrások megszüntetésével. Az előforduló
gyermekbalesetek, melyek a gyermekek gondolkodásmódjának sajátosságaiból, esetleges
koordinációs zavarokból adódnak (törések, zúzódás), szükségessé teszik az óvónő állandó
kontrollját, a tevékenységek fokozott figyelemmel kísérését.
Gyermekeinket önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük, legyenek egymással
türelmesek, toleránsak, segítőkészek, igyekezzenek konfliktusaikat is ennek szellemében
megoldani.
A levegő, víz, napfény együttes hatásával a gyermekek testi edzettségét kívánjuk biztosítani,
lehetőség szerint minél több időt a szabadban töltve. Nyáron lehetőség nyílik a pancsolásra,
tusolásra.
A szabadban töltött idő alatt fényvédő krémmel óvjuk őket a nap káros hatásaitól. Erős UVsugárzáskor 11 és 15 óra között nem tartózkodhatnak sem a napon, sem az árnyékban.
Kirándulások alkalmával a kullancs és rovarcsípések ellen megfelelő öltözettel és
gyógyszertárban kapható, orvos által javasolt, gyermekek számára használható kenőccsel, stb.
védekezünk.
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Az egészséges életmód alakításából adódó óvónői feladatok
● Élményekben, érzelmekben gazdag mindennapok biztosítása, melyben a gyermek állandóan
tapasztalja Isten jelenlétét.
● A gyermekek tapasztalataira, élmény és érzelmi világára építve olyan változatos tevékenységek
létrehozása, melyek során eljuttatjuk őket az egyéni képességeik optimális határához - az erkölcsi
tulajdonságok fejlesztésén túl tovább erősítve a szokás- és normarendszert.
● A gyermekek életkorának megfelelő, párhuzamos tevékenységek végzését lehetővé tevő
optimális életmód kialakítása a napirendben.
● Az időkeretek rugalmas alkalmazása a gyakorlatban.
● Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése a csoportban.
● A gyermekek szükségleteinek kielégítése a nap egész folyamán (pl.: folyadék).
● A szokás- és szabályrendszer közös alakítása a gyermekekkel.
● A kialakított szokás- és szabályrendszer betartásának figyelemmel kísérése, reális, a gyermek
egyéni fejlődéséhez viszonyított fejlesztő értékelése.
● Önállósági törekvések támogatása.
● A kulturált étkezés szokásainak megismertetése, gyakoroltatása, kanál, villa, kés használata,
csukott szájjal rágás, szalvétahasználat...).
● Az asztalterítés technikájára, esztétikumára való odafigyelés.
● A toalett használat intimitásának válaszfalakkal történő biztosítása.
● Egyéni szükséglet alapján a toalettpapír használatában, a zsebkendő használatában
segítségnyújtás.
● Elegendő mennyiségű toalettpapír használatára ösztönzés.
● A fiúszerepnek megfelelő toalett használat elvárása.
● A WC lehúzásának igénnyé alakítása.
● A gyermekek helyes kézmosásra, kéztörlésre szoktatása.
● A gyermekek tisztaság, ápoltság iránti igényének alakítása.
● A fogmosás technikájának megismertetése, mindennapos gyakoroltatása, a fogmosás
eszközeinek rendben tartására serkentés.
● A gyermekek környezetében csak annyi környezetkímélő tisztítószer és egyéb vegyszer
alkalmazása, amennyi feltétlenül szükséges.
● A fésű használatának bemutatása, gyakoroltatása, igény szerinti segítségnyújtás.
● Erős napsütés, ill. hideg, szeles időben - egyéni szükséglet szerint - a gyermekek bőrének
krémezése.
● A felöltözésnél, vetkőzésnél egyéni szükséglet szerinti segítségnyújtás.
● A gyermekek időjárásnak megfelelő réteges öltözködésre szoktatása.
● A szülők megismertetése a gyermek egészségét szolgáló ruházatának jellemzőivel: lehetőség
szerint természetes anyagból készüljön, kényelmes legyen, gumírozása ne legyen túl szoros, a
cipő tartsa a gyermek bokáját.
● A ruhák összehajtásának, az öltözőpolcon való rendben tartásának megismertetése, elvárása.
● A gyermekek levegőzésének biztosítása mindennap, mínusz 10 fokig.
● A délutáni pihenéshez a csoportszoba kiszellőztetése, légpárásító, illóolajos mécses használata.
● Lefekvés után mesélés, majd testközeli jelenlétével, simogatással a gyermekek érzelmi
biztonságának nyugalmi állapotának támogatása.
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● A gyermekeknek balesetvédelemről, ill. a tűzvédelmi védekezésről évente egyszer beszélni
● Közreműködés a gyermekeket fenyegető környezeti ártalmak kivédésében: az udvarra minél
több növény telepítése, zárt kerítés létesítése, séták alkalmával a forgalmas, különösen
szennyezett területek elkerülése.
● Lázas, hányós, hasmenéses gyermek elkülönítése, gondoskodás felügyeletéről, szüleinek
értesítése.
● Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása érdekében
megfelelő szakemberek bevonása, együttműködésre törekvés.
● Az óvoda dolgozóinak és a szülőknek példamutatása az egészséges életmód területén.
● Olyan egészséges óvodai környezet megteremtése, amely megfelel gyermekeink egyénenként
változó testi-lelki fejlődésének, mozgásigényének maximális kielégítésére.
● A mozgás megszerettetésével mozgásuk összerendezetté váljék.
● Rendszeresen szervezünk a szabadban mozgásos tevékenységeket, mellyel az egészséges
életvitelt kívánjuk elősegíteni.
A fejlődés várható eredménye
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Szükségleteit képes önállóan kielégíteni és késleltetni.
Toalett használatakor a fiúk megfelelően végzik kisdolgukat.
WC-zést követően a kislányok és a kisfiúk is használják a toalettpapírt.
A tisztálkodási eszközeire vigyáz, tisztán tartja, használat után a helyére teszi.
WC-zés és egyéb szennyező tevékenység végzése után kezet mos, a kezét szárazra törli.
Önállóan öltözik, vetkőzik, ha kell, segítséget kér.
Cipőjét befűzi, bekötésével próbálkozik.
Ruháját igyekszik összehajtva a helyére tenni.
Képes önállóan eldönteni, miből mennyit tud elfogyasztani és annyit is szedni.
Kulturáltan étkezik.
Szívesen fogyaszt zöldféléket, gyümölcsöket, magvakat.
Vigyáz környezetének rendjére, tisztaságára.
Az udvaron sem szemetel.
Ismeri a szelektív hulladékgyűjtés okát és mikéntjét.
Igényévé vált a rendezettség, tisztaság, ápoltság.
Szívesen mozog a szabadban, évszaktól függetlenül.
Életkorának megfelelően edzett.
Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat.
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2.2.3. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása
Az óvodás korosztály számára meghatározó a gyermek és az óvodapedagógus kapcsolatának
minősége. A felnőtthöz fűződő viszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot a gyermek számára,
amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. Ezért fontosnak tartjuk az
óvodai alkalmazottak és a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolat pozitív
attitűd, érzelmi töltés jellemezze.
Óvodai nevelésünk messzemenően támaszkodik a családi nevelésre, a család és óvoda szoros
együttműködésére törekszik. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, az
együttműködés során érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot. Programunkban fontos a
gyermek korai, óvodáskort megelőző testi-lelki fejlődésének alapos ismerete. Ennek egyik
eszköze az anamnézis és a családlátogatás. Ezekből információt kapunk az óvodába lépés előtti
anya-gyermek és család-gyermek kapcsolatról, a család érzelmi viszonyairól, a családtagok
egymáshoz való kötődéséről, hitbeli életükről, a gyermek élettörténetéről.
A beszoktatástól kezdve szeretetteljes, derűs légkört, napirendet biztosítunk, hogy a gyermek
jól érezze magát. Mivel a beszoktatás időszaka meghatározza a gyermek kialakuló érzelmi
kötődését az óvodához, ezért először a szülő-gyermek együtt ismerkedik az óvodával, az óvodai
élettel. Behozhatják kedvenc játékukat. Az óvodapedagógus a gyermek jobb megismerésének
érdekében megtervezi fejlesztési feladatait. Az óvodában az érzelmi biztonságot nyújtó légkör
megteremtéséhez az óvodapedagógus részben átvállalva az anya szerepét - empatikus, elfogadó,
szeretetteljes kapcsolatot alakít ki a gyermekkel a mindennapokban, s arról gondoskodik, hogy a
gyermekek tapasztalatai változatos tevékenységformák közben gazdagodjanak.
A gyermek „én központúsága" alapján elsősorban önmagára képes figyelni, azonban
emocionális alapon fokozatosan kifejleszthetjük azokat a mechanizmusokat, amelyek
segítségével képessé válik másokkal törődni. Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és
tulajdonságok csak akkor fejlődnek ki, ha a gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz való helyes
viszonyulást. Ezt alapozzák meg a kooperatív megoldásra ösztönző páros és kiscsoportos
tevékenységek.
A csoportban tapasztalt szeretetteljes fogadtatás, a modellálható szokások, hagyományok,
társas kapcsolatok fokozzák a kisebbek biztonságérzetét, fejlesztően hat rájuk. A nagyobb megéli
az óvó, segítő szeretetet, a kicsi a biztonságot a nagyban, és mindketten az összetartozás érzését.
A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élmények, ünnepek megtartása, a
közös ima, fohász beteg társukért, vagy családtagjaikért elősegíti az egymásra odafigyelést, a
törődést. Fokozódik a gyerekek empátiás képessége, természetesebben fogadják el egymást.
Csökken a gyerekek közötti konfliktusok száma, mert a más és más érettségi fokon álló gyerekek
mintát adnak egymásnak a megegyezésre. Nem testvéri kapcsolatban ugyan, de hasonló
érzelmeket élhetnek meg az egykék, mely segíti a helyes önértékelő magatartásuk kialakulását.
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Ezáltal minden kisgyermeknek lehetősége van:
● Kommunikálni társaival a közös tevékenység során, számos tapasztalatot szerezni az
eredményes, kölcsönösen elfogadható kommunikáció formáiról, és kimunkálni saját hiteles és
célravezető kommunikációs formáikat.
● Észrevenni, hogy a közös tevékenységben együttműködő társak sokféle színes egyéniségek,
egymástól eltérő, saját kulturális környezetükből származó értékeiket képviselők.
● Megtapasztalni, hogy egy problémának több megoldása is lehet, attól függően, milyen
szempontból közelítjük meg.
Cél
● A gyermekek egymás közötti és a felnőttekkel való viszonyát a szeretet érzelmei jellemezzék: a
bizalom, a türelem, az önzetlenség, a megértés, segítőkészség, empátia. A gyermeknek segítése
abban, hogy saját magukat és környezethez való viszonyukat tudatosan a krisztusi élet szerint
szabadon formálhassák.
● Erkölcsi, akarati tulajdonságok (együttérzés, figyelmesség, segítőkészség) kialakítása,
erősítése, fejlesztése az óvodapedagógus és a dajka példaadásával helyzetteremtésével, modell
értékű viselkedésével.
● A társadalmi beilleszkedést segítő szociális együttélés szabályainak értékközvetítése.
● A különbözőségek elfogadása, annak tiszteletére nevelés.
● A szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, az önazonosság megőrzése,
átörökítésének biztosítása.
● A figyelem ráirányítása a természeti és emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre
tiszteletére és megbecsülésére nevelés.
● Nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzelmi,
értelmi vagy mozgássérült, sajátos nevelési igényű, hátrányos-, és halmozottan hátrányos
helyzetű, elhanyagolt, gyermekek esetében speciális fejlesztéssel az egyéni szükségleteknek
megfelelő pedagógiai eljárások alkalmazásával, valamint szükség esetén megfelelő szakemberek
közreműködésével az esélyegyenlőség biztosítása.
● A kiemelkedő képességű gyermekek igényeit figyelembe vevő tevékenységek által történő
személyiségkibontakoztatás.
Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításából adódó óvónői feladatok
● A teremtő Isten segítségének megláttatása életükben.
● Nyugodt, biztonságot árasztó légkör kialakítása.
● A csoportszoba környezettudatos szemléletű, otthonos, hangulatos, esztétikus, biztonságos
berendezése.
● Személyiségének szeretetteljes, empátiás kisugárzása, odafigyelő"anyapótló" magatartása.
●Spontán szociális tanulásban a komplex viselkedésminták beépítése a gyermeki
viselkedésbe.
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● Környezetvédelmi viselkedési és magatartásformák alakítása Az élet, az élővilág
tiszteletére, megbecsülésére nevelés.
● Az udvariassági beszédformák megismertetése, alkalmazásának figyelemmel kísérése.
● Erkölcsi normák, ítéletek megfogalmazása.
● A gyermek önálló véleményalkotásának és döntésfejlődésének támogatása.
● Gyakorlat közeli helyzetek teremtésével az interperszonális kapcsolatok kialakításához
szükséges készségek, képességek alakítása.
● Páros és kiscsoportos feladathelyzetek teremtése, kooperatív technikák alkalmazása.
● Inkluzív szemlélettel a különbözőségek elfogadásának segítése.
● A konfliktushelyzet békés, mindkét fél számára elfogadható megoldására inspirálás.
● A tehetséges gyermekek kibontakozásának támogatása.
● A lassabban fejlődő, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek
felzárkóztatása.
● A családdal való együttműködésre törekvés.
● Családlátogatás a beszoktatás előtt.
● Egyeztetett időpontban tájékoztatás a gyermek fejlődéséről.
● Szülői értekezlet tartása, évente minimum 3-szor.
● Anamnézis felvétele, bizalmas légkörben a szülővel.
● A beszoktatás ideje alatt a gyermek minél jobb megismerésére való törekvés.

A fejlődés várható eredménye
* Ismeri a közösségben megkívánt viselkedéskultúrát.
* A csoport szokás- és szabályrendszerének ismeretét a magatartásában is érvényesíti.
* Szereti, és korának megfelelően védi a természetet, megbecsüli és tiszteletben tartja az
élővilágot, szívesen ápolja a növényzetet, gondoskodik az állatokról.
* Képes a többiekhez alkalmazkodni, toleránsan viselkedni, a másikat elfogadni.
* Szükség esetén segíti az arra rászorulót.
* Konfliktushelyzetet mindkét fél számára elfogadhatóan, viszonylag önállóan old meg,
szükség szerint felnőtt segítségét kéri.
* Érzelmein, indulatain korának megfelelően tud uralkodni.
* A felnőtteket és munkájukat tiszteli.
* A közösség érdekében szívesen vállal megbízást, munkát.
* Alakulóban van a feladattudata.
* Korának megfelelően kialakult a felelősségérzete, képes egyszerű döntések önálló
meghozatalára.
* Bátran, de kulturáltan mondja el véleményét.
* Igényes a saját tevékenységével szemben.
* Szívesen játszanak vele a többiek.
* Szívesen kommunikál.
* Nyugodt, kiegyensúlyozott, harmonikus viselkedés jellemzi.
* Érkezéskor, távozáskor köszön. Ismeri és betartja az udvariassági szokásokat.
* Megtalálja helyét a közösségben, abban jól érzi magát.
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* Képes társaival kooperatívan együttműködni.
* Türelemre, kitartásra képes.
* A szülőkkel való kapcsolat a kölcsönös bizalom, tisztelet és elfogadás elvén működik.
Az érzelmi nevelés és szocializáció a kis közösséghez tartozás érzésén át a nagy közösséghez
való tartozás érzését mélyíti, a hagyományőrzéssel, jeles napokkal, népszokásokkal és egyházi
ünnepeinkkel.
Ezért fontos kötelességünk, hogy a néphagyományokon alapuló népszokások értékeit
megőrizzük, a jövő számára átmentsük és a gyerekekben tudatosan, és fokozatosan kialakítsuk a
népi-, nemzeti értékeinkhez, a szülőföldünkhöz való viszonyát. A népi kultúra azon elemei
épülnek be és hatják át óvodai életünket, amelyek igazodnak a keresztény hitre nevelés céljaihoz
és az óvodások életkori sajátosságaihoz. Így pl. szüreti mulatság, Lucázás, betlehemezés,
farsangolás, kiszebáb égetés, tojásfestés, locsolkodás, májusfaállítás, pünkösdölés. A
hagyományőrzés mellett bevezetjük gyermekeinket - életkori és egyéni sajátosságaik
figyelembevételével - a népköltészet, népzene, néptánc csodálatos világába, a családok
bevonásával.
„Óvodáskorban a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a
feladatunk. Magyar mivoltunk épületének, mintegy a földalatti alapjait kell itt lerakni. Minél
mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb lesz az épület." Kodály Zoltán

Ünnepeink
Tudatosan törekedünk arra, hogy a családi ünnepeket, a társadalmi ünnepeket, az egyházi
év ünnepeit valódi tartalommal töltsük meg és tanítsuk meg a gyermekeket az ünneplésre,
amelybe bevonjuk a családokat is. Szülőkkel való közös ünnepeink: szüreti mulatság, karácsony,
farsang, anyák napja, gyerek nap, óvodai búcsúzó.
A készülődéssel - ajándékkészítés - jó cselekedetek gyűjtése - vers- és daltanulás - a
csoportszoba feldíszítése - a gyerekek értelmét és lelkét is ráhangoljuk az ünnepre. Az egyházi év
ünnepei: Mindenszentek, Halottak Napja, Szent Márton nap, Advent, Szent Miklós, Karácsony,
Gyertyaszentelő, Balázsolás, Hamvazószerda, Nagyböjt, Húsvét, Pünkösd, szentek ünnepei
folyamatosan az év során, pl. Szent Gellért, Szent Márton, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent
István, Anyák napja, Mária tisztelet, közös szentmisén való részvétel a családokkal:
> Tanév eleji és végi, valamint Karácsonykor szentmisén való részvétel
> Szent Gellért ünnepe a Dómban
> Karácsonyi ünnep az óvodákban
> Húsvét előtt templomlátogatás
> Szülőkkel együtt közös kirándulásokat szervezünk
> Közös lelki nap a szülőkkel, atyákkal pl.: adventi, húsvéti időben
> Gondozási Központok idős lakóinak köszöntése (Karácsonykor, Anyák napján)
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A fejlődés várható eredménye
* Szeretik hazájukat, városukat, büszkék hagyományaikra.
* Idősek tisztelete.
* Ragaszkodnak óvodájukhoz, gyerekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, szavakban,
tettekben nyilvánítják ki.
* Tudják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formát.
* Tudnak az óvoda és lakóhelyük környékén tájékozódni.
* Egymás iránt érdeklődők.
* Kialakul feladattudatuk, munkafegyelmük.
Érzelmi nevelésünk alapja a katolikus hit, amelyből fakadva olyan felnőtt-gyerek, gyermek-gyermek, felnőtt-felnőtt kapcsolat pozitív viszonyulásait, élményeit, érzéseit éli meg a gyermek,
amely hozzájárul érzelmi világának kitárulásához, gazdagításához, és ki is tudja fejezni érzéseit.
Vallási nevelésünkkel, a közös imával, fohásszal az összetartozás, feloldódás, adni tudás örömét,
a hála, a köszönet, megbocsátás érzését, a jó és a rossz közötti különbséget közvetítjük,
sugározzuk.

2.2.4. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadás hatásrendszerében az
óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a gyermek szabad játéka által valósul meg.
Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban van az anyanyelv és kommunikáció alakulásával. Az
értelmi nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve
változatos tevékenységeken keresztül a kultúraátadás és hitre nevelés segítségével, epochális
nevelési rendszer alapján elsődlegesen a gyermek szabad játéka általvalósul meg. Az értelmi
fejlesztés szoros kapcsolatban van az anyanyelv és kommunikáció alakulásával. Örömmel tölt el
bennünket, hogy szép magyar anyanyelvünket a család mellett mi, óvónők fejleszthetjük a
leghatékonyabban. Mi ismertethetjük meg gyermekeinkkel, példaértékű beszédünkkel és
nevelhetjük őket annak megbecsülésére, tiszteletére és szeretetére. Az anyanyelv fejlődésében a
felnőtt szerepe fokozottan kitüntetett, mert a gyermekeknél ebben az életkorban döntő tényező az
érzelmi alapon megvalósuló utánzás.
Az egyéni fejlődés biztosításához tehát szükséges, hogy az óvodapedagógus személyi példájával,
kommunikációs helyzetek megteremtésével ösztönözze a gyermekek közötti kommunikációt.
A kommunikációs képesség az óvodáskor fontos alapképessége. Elsősorban a kommunikáló
képességet, a beszélő magatartást kell fejleszteni, a beszélőkedvet kialakítani. A beszélőkedv
megőrzése mellett alapvető feladat a beszédhelyzetek teremtése a gyermek számára. A
beszélőkedv, a beszédhelyzet, a beszédlehetőség a családi környezet - élmények, ingergazdagság
- és az óvodai modell - óvónő, dajkák, felnőttek, gyermektársak - együttesen hatnak a gyermek
beszédfejlődésére. Az óvodában fokozzák a beszédaktivitást a bővülő társas kapcsolatok, a
változatos kommunikációs helyzetek.
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Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés az egész óvodai nevelést átfogó feladat. Az óvónőnek
ismernie kell a gyermek beszéd és kommunikációs képességét, amely függ a családi
szocializációtól és előnyt vagy hátrányt jelent a gyermek számára a közösségben.
1. Beszédhallás: a beszédészlelés és a beszédmegértés alapja a tökéletes hallás.
2. Beszédértés: két részből áll: a beszédészlelés és a beszédmegértés.
3. Hangok vizsgálata: a szó elején, közepén és végén.
4. Mondatszerkesztés (szabályos, nyelvtanilag helyes mondatok)
5. Összefüggő beszéd (mese, történet önálló elmondása)
A beszédfejlődés optimális színtere a játék, mert a közös szabad játék oldott légköre a
gyerekekben feloldja a beszédgátlást, ezáltal élénk interaktív, kommunikatív kapcsolatba
kerülnek egymással és a felnőttel. A jókedvű játékszituációkban újabb és újabb szavakkal,
kifejezésekkel gazdagodik a gyerekek szókincse, fokozódik beszédkedvük, javul beszédértésük.
Illem
A kommunikációhoz szorosan kapcsolódik az illem. Ahhoz, hogy a gyerekek az élet
produkálta helyzetekben mindig gyorsan és megfelelően tudjanak eligazodni, meg kell nekik
tanítani a helyes viselkedés és együttélés elemi szabályait, melyeket természetes élethelyzetekben
gyakorolhatnak.
Óvodán kívüli viselkedés, öltözködés kulturális és más intézményekben, templomban
Illem a különböző élethelyzetekben:
Köszönés, vásárlás
Bemutatkozás
Öltözködés
Étkezés
Vendégfogadás
Vásárlás
Kérés
Tudakozódás
Az értelmi nevelés az óvodában a gyermek érdeklődésére épített spontán tevékenysége során és
az óvónő által kezdeményezett, motivált helyzetekben ( egyéni, páros, kiscsoportos, csoportos)
valósul meg.
A gyermekek ismeretszerzésének és képességfejlődésének alapfeltétele a sok féle tevékenységi
lehetőség, az óvónők gyermek szeretete, szituáció érzékenysége, módszertani gazdagsága.
A gyermekek fejlődésének segítéséhez differenciálás és a sokféle tevékenységben megvalósuló
tanulási forma kihasználása szükséges.
Cél
● A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos
bővítése.
● Kognitív képességeik fejlesztése.
● A beszédkedv felkeltése és fenntartása.
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● Kapcsolatfelvétel támogatása, az információ eljuttatásának segítése a másikhoz, verbális és
nonverbális eszköztár kialakításával.

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztésből és nevelésből adódó óvónői feladatok
● Olyan biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran
elmondhatják a gyermekek gondolataikat
● Változatos tevékenységek szervezése, biztosítása
● A sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, mely a későbbiekben élményként előhívható
● A természet és a társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek észrevetetése,
megismertetése
● A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építés
● Az egyéni érdeklődési kör figyelembevétele - egyéni bánásmód
● Figyelem-összpontosításra motiválás
● A pszichikus képességstruktúrák fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges fejlesztési
feladatok tervezése és beépítése a gyakorlatba
● Minden gyermeki kérdés megválaszolása
● Kommunikációs helyzetek teremtése, a gyermekek beszédkedvének felkeltése
● A gyermekek szókincsének bővítése - egyházi tartalmak, jelképek ismerete
● Nyelvi játékok alkalmazása
● Együttműködés a családdal a megelőzés és a korrekció területén
● Metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakorlása játékban
● A társ verbális és nonverbális reakciói megértésének segítése
● Nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszéddel mintaadás
● Szakmai kapcsolat tartása a logopédussal, fejlesztőpedagógussal
● A helyes viselkedés és együttélés szabályainak megismertetése a gyermekekkel a természetes
élethelyzetben való gyakorlással
A fejlődés várható eredménye
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Korának megfelelően kialakult a pontos érzékelése, észlelése
Képes vizuális, auditív differenciálásra.
Térbeli viszonyokat képes felismerni, megnevezni.
A keresztcsatornák működése korának megfelelő.
Az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is.
Figyelme korához képest tartós.
Gondolkodására a problémamegoldásra való törekvés és a kreativitás jellemző.
Helyesen, tisztán, érthetően beszél.
Kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol.
Szókincse korának megfelelő.
Jól használja a metakommunikációs eszközöket.
Bátran, szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel.
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Megfelelően eligazodik az élet produkálta helyzetekben.
Társára odafigyel, türelmesen meghallgatja mondanivalóját.
A közölt információt megérti.
A kommunikációt kapcsolatfelvételre is használja.
Bátran kérdez.
Verbális emlékezete korának megfelelő.
Egyszerűbb történetet, mesét önállóan is képes elmondani.
Ismeri és használja az udvariassági szavakat.
Tud szemkontaktust teremteni és megtartani.
Élményeit és gondolatait el tudja mondani.

2.3. A katolikus óvodai élet megszervezésének elvei
2.3.1. Személyi feltételek
„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
(Mt. 25,40)
Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll kulcsszereplője az
óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek.
Óvodapedagógusaink elfogadó, segítő, támogató attitűdje, katolikus hiten alapuló szavai, tettei
modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára.
Pedagógusaink kreatívak, az ismeretanyagot csoportra, gyermekre lebontva tudatosan,
tervszerűen, alkotóan alkalmazzák. Nyitottak a továbbképzésre, az önképzésre, ennek
eredményeit gyakorlati munkájuk során alkalmazzák.
Munkájukat a Nevelési Tanácsadó szakemberei, - fejlesztő pedagógus, logopédus - segítik, akik
heti rendszerességgel foglalkoznak az erre rászoruló gyermekekkel szakszerű terápia alapján.
Az óvodai nevelés eredményességéhez nagymértékben hozzájárul az óvoda működését segítő
nem pedagógus munkakörben dolgozók összehangolt munkája, a katolikus, keresztény
értékrenden alapuló magatartás.
Ezt tükrözi a nemzeti, kisebbséghez tartozó és a migráns családokhoz és gyermekeikhez való
szeretetteljes, nyitott elfogadás, az óvodai nevelésük célkitűzéseinek eredményes megvalósítása.
Lehetőséget teremtve ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.
Óvodáinkban ez természetes, hiszen dolgozóink között is van nemzetiségi dajka.
A katolikus intézmények céljainak megvalósulása elsősorban a benne munkálkodók
személyiségétől függ, az ő tehetségükön múlik, hogy a nevelés - a tanítás a hit iskolája legyen, a
keresztény üzenetek átadásával.
Nevelési munkánk olyan gondolkodó, kreatív pedagógust kíván, aki jó kapcsolatteremtő
képességgel rendelkezik, munkáját áthatja a felelősségérzet, kötelességérzet, következetesség,
kitartás, igazságosság, lelkesedés és a keresztény hit. Hisz abban, hogy a gyerekekkel való
foglakozás során a keresztény hit alapjainak és kultúrájának átadása a leghálásabb feladat, amely
saját tökéletesítését is előre mozdítja.
Óvodáinkban optimálisak a személyi feltételek. Mindhárom óvodában a nevelőtestület
egységes nevelési rendet képviselő közösség.
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2.3.2. Tárgyi feltételek
A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak,
melyek megfelelnek a kötelező minimális eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltaknak, ám
ezek folyamatos pótlása és korszerűsítése szükséges.
Óvodáink épületei, udvarai, berendezései a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálják,
hiszen megfelelnek a testméreteiknek, biztosítják egészségük megőrzését, fejlődését kielégítve
mozgás és játékigényüket. A csoportszobákra, az udvarra jellemző az óvodapedagógusok
igényessége, harmóniára, esztétikumra való törekvése.
A különböző felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, hozzáférhető módon
biztonságukra ügyelve helyezzük el.
Munkatársaink részére megfelelő munkakörnyezetet tudunk biztosítani.
Óvodáink a fenntartói támogatásnak és a pályázati lehetőségek kihasználásának köszönhetően
az elmúlt évek alatt sokat korszerűsödött. Ezt kívánjuk a jövőben is folytatni, a biztonság és a
munkakörülmények folyamatos, fokozatos javulását szem előtt tartva.
Óvodáink komfortja, külső - belső esztétikája, karbantartottsága jó, optimális feltételeket teremt
az ide járó gyermekeknek és az itt dolgozóknak. Udvari lehetőségünk is jónak mondható a
játékellátottsággal kapcsolatban.
Óvodáink rendelkeznek a megfelelő felszereléssel, de folyamatos bővítésre és karbantartásra
szükség lesz.

2.3.3. Az óvodai élet megszervezése
Óvodánkban a nevelés a fenntartó által jóváhagyott óvodai pedagógiai program alapján
történik. Teljes nyitvatartási időben óvodapedagógus irányítja a gyermekekkel történő
foglalkozást. A gyermekek egészséges fejlődését, fejlesztését a napirend és a heti rend biztosítja a
megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével,
szervezésével, mely rugalmasan igazodik a gyermek egyéni szükségleteihez, tekintettel óvodánk
szokásaira.
A rendszerességgel és az ismétlődésekkel az érzelmi biztonságot, kiegyensúlyozott életritmust
kívánjuk megteremteni gyermekeink számára.

Csoportszervezés
A gyermekcsoportokat a meséből, gyermekdalokból jól ismert állatnevekkel (szimbólumokkal)
jelöljük.
Homogén csoportok vannak két óvodánkban, - Baks, Ópusztaszer- egy óvodánkban, Tömörkény - ahol a gyereklétszám miatt csak két csoport működik, heterogén csoportok vannak.
A heterogén életkorú csoportnál előnyös - éppen az életkori sajátosságok miatt - a köznevelési
törvényben előírt minimális létszám megtartása, hiszen a pedagógustól nagyobb
figyelemmegosztást, differenciálási képességet, toleranciát, rugalmasságot követel.
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Szintén ez az elv érvényesítendő a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése esetében
is. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és
az óvodapedagógusok véleményének, valamint a köznevelési törvényben meghatározott
létszámhatárok figyelembevételével. Megteremtődnek az utánzás, modellkövetés feltételei a
gyerekek között, eredményesebb a szociális tanulás, felgyorsul az önállóság fejlődése. Meg
tanulnak alkalmazkodni, viselkedni heterogén életkorú közösségben, fokozódik a gyerekek
empátiás képessége, természetesebben fogadják a különbözőségeket. Lényegesen csökken a
gyerekek között a konfliktusok száma, mert különböző érettségi fokon álló gyerekek mintát
adnak egymásnak a megegyezésre. Az osztatlan csoportokban a gyermekeket ért hatások
megsokszorozódnak. Ez azért fontos, mert a gyermek attól függően fejlődik, mit nyújt neki a
környezet, mennyire tanítja, mennyire sűrű és eleven interakciós helyzetekben tartja, amelyekben
megfigyelhet, utánozhat, illetve mennyi alkalmat ad neki a gyakorlásra, próbálkozásra.
Az osztatlan életkorú csoportokban az óvónőnek fokozott empátiás képességgel kell
rendelkeznie, hisz egyszerre kell a 3-7 éves gyermek érzelemvilágába beleélnie magát. Az
osztatlan csoport sarkalatos kérdése a csoportlégkör és gyerekek közötti együttműködés
kialakítása, az óvó, védő szeretet, az összetartozás érzésének erősödése a gyerekek között.
Napirend, heti rend
Napirendünkkel igyekszünk a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására szem
előtt tartva a játék kitüntetett szerepét.
Az óvodai tevékenységet úgy szervezzük, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjunk tenni az
óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainknak.
A napirend, heti rend kialakítása a helyi adottságok, igények, lehetőségek, hagyományok
figyelembevételével, a helyzethez rugalmasan alkalmazkodva történik. Az ezzel kapcsolatos
szülői igényeket és elégedettséget meghallgatjuk és figyelemmel kísérjük.
A jól kidolgozott napirend a maga rugalmas változásaival lehetőséget ad az óvodai élet
egészében az elmélyült tevékenykedésre, elegendő időt biztosítva arra, hogy a gyermekek minden
tevékenységüket befejezhessék, pontosan elvégezhessék. Az elmélyült érdeklődéssel, belső
motivációval folytatott tevékenységhez, valódi aktivitáshoz nyugalom, kiegyensúlyozott légkör,
értelmes fegyelem szükséges.
A szeptember 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszak napirendjét a fentiek szerint, a gyermek
biológiai (életkor, alvás-, mozgásigény, ebéd rendszeres időpontja), társas szükségleteit szem
előtt tartva alakítjuk ki.
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2.3.4. Az óvodai csoportok napirendje
Időtartam

Tevékenység

6.00-7.00

• Gyülekezés

7.00- 12.00

• Gondozási feladatok, tisztálkodás, tízórai, öltözködés
• Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevékenység a
csoportszobában vagy a szabadban
• Reggeli áhítat, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése
• Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett mozgás
(teremben, tornateremben, vagy a szabadban)
• Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és
tervezetten szervezett formában
• Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn
• Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni
képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése
• Tevékenységekben megvalósuló tanulás
○ Hitre nevelés
o Verselés, mesélés
o Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
o Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
o Mozgás
o A külső világ tevékeny megismerése


12.00-15.00

Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

• Gondozási feladatok, tisztálkodás, ebéd, öltözködés
• Pihenés

15.00-17.00

• Gondozási feladatok tisztálkodás, uzsonna, öltözködés
• Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők
érkezéséig
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2.3.5. A tevékenységek szervezeti formái

Tervezetten szervezett

Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos

tevékenységek

tevékenységek szervezése

• Hitre nevelés

• Játék

• Mozgás

• Verselés, mesélés

• Mozgásos játék (mindennapos

• Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

mozgás)

• Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
• Mozgás
• A külső világ tevékeny megismerése
• Matematikai tartalmú tapasztalatok

A fejlődés nyomon követése
A pedagógiai programunk tartalmi elemei és óvodásaink fejlődésének nyomon követése
megerősíteni kívánja azt, hogy minden gyermek „más”, saját kompetenciákkal rendelkezik,
hogy a gyermek fejlődését elsősorban saját magához kell mérni. A fejlődés nyomon
követésében a hangsúly a gyermek önmagához viszonyításában van.
A megfigyelés, mérés eljárás az adott pillanatot értékeli, egy adott állapotot rögzít. A gyermek
fejlődik, személyisége változik, az érés ( lelki folyamat) folyamatosan megy végbe.
Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mely területen kell a gyermeknek fejlődnie, hogy egy értékelést
hitelesen tudjunk megvalósítani, hogy minden gyermek fejlődéséhez megkapja a
legoptimálisabb hatásokat, meg kell ismernünk az óvodásainkat.
A gyermek megismerése az óvodába lépés pillanatában kezdődik és az óvodai évek alatt
folyamatos. Minél több ismeretet igyekszünk szerezni róluk, természetes közegükben,
természetes tevékenységeikben való részvételük során.
Cél: a hatékony óvodai nevelés, melynek alapfeltétele a gyermek személyiségének, adott
állapotának alapos ismerete, hogy fejlődésében saját képességei szerint és saját tempójában
haladva, minél magasabb szintre jusson.
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Feladat
A gyermekek fejlődéséről készült dokumentumok tartalmazzák a gyermek fejlettségi szintjét,
fejlődésének ütemét. A megfigyelések, és a megismerés legyen folyamatos, mely természetes
élethelyzetben történjen.
A gyermekek fejlődését nyomon követő Fejlődési napló tartalmazza:
• a gyermekek anamnézisét
• minden gyermekre készül egyéni fejlesztési terv
• a gyermek fejlődésének mutatóit ( érzelmi- szociális, értelmi, beszéd, mozgásfejlődés),
valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos
egyéb megfigyeléseket,
• a gyermek fejlődését elősegítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményeket
• a szülői tájékoztatásokról szóló feljegyzéseket,
• a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait
• egyéb mérő eszközeink (DIFER)
Tevékenységi formák szervezési jellemzői
Az óvodai tevékenységek megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat,
figyelembe vesszük a gyermek aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését, terhelhetőségét.
Mindezek kielégítésére indirekt, a gyermeki aktivitást biztosító módszereket alkalmazunk. A
program működtetése során az óvodáskorú gyermek fő tevékenységét, a játékot vesszük
kiindulópontnak. A játékban megvalósíthatók a különböző fejlesztési feladatok, melyhez az
óvodapedagógusnak megfelelő időt, helyet és eszközt kell biztosítania, valamint olyan
légkört, ahol a gyermek felszabadultan tevékenykedhet, és választhat a lehetőségek közül.
Az óvodás gyermek számára a kötetlenség a legalkalmasabb tevékenységi keret, foglalkozási
forma, mely biztosítja számára a szabad játékot, a tevékenység szabad megválasztását.
Kötetlenségként éli meg a gyermek, azonban azt is, ha az óvodapedagógus tudatosan és
tervszerűen biztosítja a fejlődéshez szükséges, differenciált tevékenykedés feltételrendszerét.
Ez a tevékenységi forma megkívánja az óvodapedagógustól, hogy pedagógiai ismereteit
folyamatosan bővítse, ismerje a gyermekek egyéni szükségletét, aktuális fejlettségi szintjét,
érzelmi állapotát, és ehhez igazítva differenciáltan előre tudjon tervezni. Tehát tudatosságot,
nagyfokú szervezési készséget, áttekintőképességet és kellő kreativitást igényel.
A tevékenységek közül a mozgásfejlesztést célzó testnevelést, a vallási nevelést, a mesét és az
ének-zenében a körjátékot szervezzük kötött formában.
Ennek indokai:
● A mozgás baleseti forrás lehet, ezért az óvónőtől fokozott figyelmet igényel, ami
párhuzamos tevékenységként nem megoldható.
● A testnevelési játékok sor- és csapatversenyei, a különböző fogó- és labdajátékok több
gyermek egy időben történő részvételét igénylik.
● Vallási nevelés: A közösségre épül, a közös imára, beszélgetésre, élményekre, együttlétre.
● Ének, zene, énekes játék, gyermektáncban a körjátékokat kötött formában szervezzük,
amely szintén a közösségi érzést erősíti.
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● A verselés, mesélés átéléshez meghitt, csöndes, nyugodt légkör szükséges.
A kötött foglalkozás is lehetőséget ad a differenciálásra, az egyéni fejlődési ütem
figyelembevételére. A gyermek, ha igényli, a foglakozás befejezése előtt kiléphet a
tevékenységből.

2.4. A Katolikus óvoda tevékenységi
óvodapedagógus feladatai

formái

és

az

2.4.1. Hitre nevelés
,,Aki egyet a kicsinyek közül befogad az én nevemben az engem fogad be”
A katolikus nevelésünk célja, együttműködni az isteni kegyelemmel a gyermekek, a
szülők, és a magunk keresztény lelkületének kialakításában, illetve megtartásában, a gyakorló
keresztény szeretet által. Szeretettel pedig csak úgy tudunk fordulni Isten s a gyermekek,
illetve társaink felé, ha Jézus szeretetében mindennap megújulunk, s egészséges,
kiegyensúlyozott keresztény lelkiismerettel rendelkezünk.
Óvodáinkban a gyermekek többsége katolikus. A családok egy része gyakorolja vallását, a
többi szülő pedig szeretné, hogy ha már ő nem kapott keresztény nevelést, legalább gyermeke,
és ő is gyermeke által ebben részesüljön.
,,Kisgyermekek
őrizője légy az én
barátom járj
mellettem édes Jézus
oltalmadat várom!"
- Amen Katolikus nevelésünk főbb szempontjai
1. Isten szeretetére nevelés: Ismerkedés a teremtő gondviselő, szerető Istennel, Jézussal és
édesanyjával, Máriával.
2. Hazaszeretetre nevelés: kötődés a hazához, gazdag és sokszínű, értékmegtartó,
hagyományőrző, népi, kultúránk segítségével.
3. Szép magyar beszéd elsajátítása, választékos tiszta kifejezések: sok vers, bibliai
példabeszédek hallgatása, élményeik elmondása
4. Zenei nevelés: Vallásos énekek gyakorlása, a népi játékok, dalok mellett egyéniségük
és lelki kulturáltságuk kibontakoztatása.
5. A szülők ismereteinek gyarapítása összhangban az óvoda- család vallási nevelésével.
Zenei nevelés: Vallásos énekek gyakorlása, a népi játékok, dalok mellett egyéniségük és
lelki kulturáltságuk kibontakoztatása.
Ezek a szempontok átszövik mindennapjainkat.
Isten szeretetére nevelést az első naptól elkezdjük, hogy beépüljön katolikus nevelésünk
egészébe. Szerencsére az óvoda dolgozói mind katolikus hitben élnek, így példaképek, mely
nevelésünk eredményességét nagyban elősegíti.
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Egy héten egy alkalommal tartunk vallási foglakozást is, mely témáit a katolikus ünnepek
köré csoportosítottuk.
Érzelmeiken keresztül, értelmi képességeiknek megfelelően megismerkednek Istennel, az
Isten fiával, Jézussal, Szentlélekkel és Máriával.
A szentek életének példája, a példabeszédekből egy-egy történet elmondása maradandó
élményt kell, hogy hagyjon lelkükben.
Alakuljon ki bennük, hogy összerendezetten, elmélyülten, csendben imádkozunk, az
imádkozó embert nem zavarjuk.
Az elsajátított rövid pár soros közös imákkal még jobban megalapozzuk Istenszeretetüket.
Közösen imádkozunk: étkezések előtt, után, lefekvéskor templomlátogatásaink során vallási
foglalkozásainkon, ünnepeken
Hallanak Szent Istvánról a magyar államalapító királyunkról, Szent Erzsébet, Szent Margit
királylányokról. Ismerkednek az egyházi év többi jeles napjaival és a hozzá kapcsolódó népi
hagyományokkal: például Szent Mihály, Halottak napja, Mindenszentek, Szent Márton napja,
Borbála nap, Szent Miklós, Luca nap, Vízkereszt, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe,
Balázs nap, Hamvazó szerda, Gergely járás, Szent György nap, Pünkösd.
Saját szavaikkal legyenek képesek gondolataikat kifejezni Isten felé. (Pl. hálát adunk
Istennek minden szépért, ami körülvesz bennünket, hiszen mindent még bennünket (engem is)
Ő teremtett. Az élet Isten ajándéka, kötelességünk a tisztes munka, embertársaink és az
élővilág becsülése, minden, ami körülvesz bennünket, azért személy szerint felelősek
vagyunk, hogy továbbra is gyönyörködni tudjunk benne.
Óvjuk, vigyázzuk környezetünket.
Megismernek egy -- egy szimbólumot és annak jelentését, pl. gyertya, galamb,
lángnyelvecske stb. Hallanak és megismerkednek a Bibliában szereplő tájak neveivel, pl.
Egyiptom, Betlehem, Názáret,
Hallanak olyan templomi énekeket melyek Istenről, Jézusról és Máriáról szólnak, és
szívesen énekelnek saját hangterjedelmüknek megfelelő szent énekeket is.
A szülők, nevelők, segítenek a gyerekeknek megismerni az alapvető erkölcsi normákat,
szabályokat, melyek mindannyiunk számára kötelezőek, pl. egymás segítése, alkalmazkodás,
összetartozás, felelősségtudat kialakítása, egymásiránti tisztelet, a felnőttek és egymás
munkájának illetve a társadalmi értékek megbecsülése, a béke, békesség érzésének
megtapasztaltatása,
becsületességre
igazmondásra
nevelés.
A
jó
és
rossz
megkülönböztetésének kialakítása, a jóra való törekvés segítése a gyermekekben. A hála és a
megbocsátás érzésének segítése.
Vallási élményeiket ábrázolási tevékenységeikben kedvük szerint felelevenítik, feldolgozzák.

2.4.2. A játék
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai
nevelésünk leghatékonyabb eszköze.
A gyermek önmegvalósítása, érzelmeinek, vágyainak, lelkiállapotának önkifejezése,
fejlettségének legjobb mutatója, legintenzívebb személyiségfejlesztési területe.
Az utánzás, a tevékenységi vágy, az önállósulás, az értelmi, a motoros, a kommunikációs
képességek, az érzelmi, akarati tulajdonságok, a szociális magatartás a játékban - a
gyermeknek szabadon választott önkéntes tevékenységében - fejlődik.
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A gyermek fejlődését itt lehet a leginkább nyomon követni, ismereteiről hiányairól itt
tudunk leginkább meggyőződni, kommunikációja, metakommunikációja itt mérhető, lelki
sérülései itt fedezhetőek fel, valamint családban és óvodai csoporton belüli szerepe is.
A játék a valóság szubjektív tükröződése, a szimbólumképzés csodálatos világa.
A játékban a szimbólumok elemzésével érthetjük meg a gyermek érzelmi állapotát,
viselkedését, megfigyelhetjük kommunikációs, kognitív fejlettségét, információt kapunk a
teljes személyiségről. A gyermek jelzéseit „értő" óvónő felismeri, érzékeli a problémákat,
segít a gyereknek a feldolgozásban.
Játéktevékenység közben a gyermek felfedezi és megismeri környezetét, önmagát, korlátait,
lehetőségeit, emberi kapcsolatait. Játék tevékenység közben létrejönnek a gondolkodás formái
(fejlődik figyelme, emlékezet, megfigyelőképessége, fantáziája), erősödik akarata, kitartása,
alakul szabálytudata, fejlődik együttműködési készsége, nagy és finommozgása, egészséges
személyiségének teljes kibontakozása történik, s mindez párosul az örömteli óvodai
jelenléttel.
Az óvónő támogató jelenlétével a gyermek lelkiállapotába, problémájába beleélve magát a
gyermek érzelmeit szóban megfogalmazza, megérti őt, segíti ez által a saját megoldás
keresésében, megtalálásában, a feszültségek levezetésében.
A játékban a gyerekek megtanulják sok pozitív példa alapján önállóan megoldani
konfliktusaikat. Ilyen helyzetekben erősödik bennük a „ . . . feszültségek és kudarcok
tűrésének képessége, a meg-vigasztalódás és a kibékülés, a kreatív konfliktusmegoldás
megtanulása."
Csökken a konfliktusok száma, ez következik abból, hogy különböző fejlettségű
gyerekeknek más a játékeszköz igénye, és a szociálisan érettebb gyerekek mintát adnak az
együttműködésre, a megegyezésre. A játék a gyerekek közötti együttműködésre épül, amelyet
gazdagíthat a migráns és a nemzeti, kisebbséghez tartozó gyermekek játéka. Az óvodás korú
gyerekek legtöbb játéka közösségi játék, mely alakítja, formálja a közösségi életet, normákat.
A gyerekek játékát gazdagítják az élmények. A környezeti ciklusban szerzett élmények (piac,
bolt, mentőállomás, orvos, stb.) megjelennek sok szubjektív töltéssel a játékban. Fontos az
óvodapedagógus játéktámogató magtartása, attitűdje.
Együttjátszás a gyerekekkel, mindig abból kiindulva, hogy a játszó csoportnak mire van
szüksége. Az együttjátszás nagy jelentőségű, mivel az óvónő tudatosan megengedő, elfogadó
magatartása a gyerekek megnyilvánulására, egész személyisége modell a gyerekek számára.
Az óvónő potenciális partner legyen, akit érdekel, mit játszanak a gyerekek, úgy
kommunikálja, ahogy a gyerekektől is elvárja. Nem kívülálló külső, hanem a játékélménybe
beépülő belső modell, ami segíti a mintával azonosulást Az együttjátszás arra is jobban
lehetőséget ad, hogy az óvónő „belülről" segítse a gyerekek saját elképzeléseinek
megvalósítását, megértse a gyerekek viselkedését, megtalálja a mélyen rejtőző okokat,
segítsen a feszültségek önmegoldó levezetésében. Az együttjátszás iránti igény fokozottabb
kiscsoportban, majd a szabályjátékoknál (nagycsoport) ismét erőteljesebb.
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Az óvónő indirekt irányítása, segítő, ötletadó szerepe mindig a játszók igényeihez
igazodjon és a játék kibontakoztatására irányuljon.
● Az új játék használatának megismertetése az érdeklődő gyermekekkel való együttjátszás
során.
● A gyermekek aktuális fejlődési szintjéhez igazított képességstruktúrák adekvát támogatása.
● A kreatív önkifejezés fejlődésének segítése.
● Modellértékű viselkedés, kongruens kommunikáció, úgy beszél és cselekszik, ahogy a
gyerektől is elvárja.
● A gyermekek kérdéseire való odafigyelés, egyéni fejlettségükhöz igazodó válaszadás.
● Csak szükség esetén történő beavatkozás, a játéktevékenység zavarása nélkül.
● Ha a szituáció úgy kívánja, és a gyermekek igénylik, maga is játszótársként vesz részt a
játékban.
● A játék fenntarthatósága érdekét szolgáló szabályrendszer a gyermekekkel együtt történő
alakítása.
● Az egészséges versenyszellem megalapozása.
● A gyermekek közti érzelmi kötődések, kapcsolatok támogatása.
● A nyugodt légkör feltétele a magatartási formák, szabályok kialakítása a gyermekekkel
együtt. A gyerekeknek helyzetekhez kell igazítaniuk viselkedésüket, ami az alkalmazkodás
magasabb formája. (Pl. játék bevitele a csoportba).
A párhuzamosan zajló tevékenységek közül a játék az alaptevékenység. A tanulás szervezése,
a tanulás maga nem zavarhatja az elmélyülten játszókat, de a játszók sem zavarhatják a
nyugodt tanulást. Minden gyerek azt a tevékenységet végzi háborítatlanul, amelyet önként,
önmaga választott, így érvényesül a szabad játék túlsúlya - mely a tanulás készségének képességfejlesztésnek hatékony módszere - hatással van a személyiség kompetenciákra és
felkelti a gyermek kíváncsiságát, felfedező hajlamát.
Az óvodapedagógus anyanyelvi nevelési feladata a szabad játékban a sajátos kommunikációs
stílus, nyelvi formák gazdagítása - az elfogadott normák nyelvi megfogalmazása
● konfliktus, agresszió tapasztalásakor
● csúfolódás, árulkodás, verekedés
● az elfogadott normák „etikai kódex" képviselete
● a beszédkedv motiválása, meghallgatni tudásra szoktatás
● hiteles válaszadás a kérdésekre
● játszótársként nyelvi kifejezésmód adása
● párbeszéd támogatása szókincs gazdagítással
Az óvónő vegye észre, ha a gyerekek zavarják egymást. Tegye lehetővé a különböző
fejlettségű gyerekek igény szerinti elkülönült játékát is (pl. a nagyok társasjátékát).
Alkalmazza azokat a nevelési eljárásokat, ami a családban különböző korú testvérek esetében
természetes. Fogalmazza meg kívánságát: „Ne zavard most a nagyobbakat... kicsiket!" A
gyerekek megtanulják tisztelni egymás igényeit, megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz.
Az óvónő pedagógiai optimizmusával teremtse meg annak feltételeit, hogy minden gyerek
saját igényeinek megfelelően játszhasson gyakorló-, szimbolikus szerep-, konstrukciós-,
szabályjátékot.
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Az egyes játékfajták kiemelt személyiségformáló hatása:
● Gyakorlójáték: Fejlődik nagymozgása, finommotorikája, mozgáskoordinációja, térészlelése,
tapintásos észlelése, verbális készsége
● Szimbolikus játék: alakul szocializációs készsége, kommunikációja, erkölcsi, akarati
tulajdonságai, kognitív képességei
● Konstruáló játék: alakul szem-kéz koordinációja, finommotorikája, térészlelése, alak- és
formaállandósága, rész és egész viszonyának észlelése, képzelete, kreativitása, vizuális
memóriája
●Szabályjáték: fejlődnek kognitív képességei, formálódnak akarati tulajdonságai,
szocializációs készsége
● Udvari játéktevékenység: mozgásfejlesztés, szocializáció
A játék elválaszthatatlan a fejlődés egészétől, elválaszthatatlan a kognitív, az érzelmi, akarati,
szociális, társas fejlődéstől. Elválaszthatatlan a mozgástól, a világkép és a tudat
kialakulásától. Az én tudat, a kompetencia, az autonómia kialakulása a másik nézőpontjának
megértése, előre történő figyelembe vétele, szociális hatékonyság (modellnyújtás,
modellkövetés), fejlődése formálják a gyermeki tudat, azaz értelmi és szociális
összerendezettségét, önszabályozó, alkalmazkodó funkcióit.
A játék lehet a gyermek szabad játéka, és lehet az óvónő által felajánlott játék.
Eltérés az óvónő szerepében található:
1. Szabad játék
Amikor az óvónő biztosítja a gyermek számára az önállóságot, szabadságot a
játéktevékenység kiválasztásában, játékeszközök megválasztásában társak megválasztásában,
gyermeki játékelgondolás megvalósulásában, játszóhely megválasztásában és kialakításában.
A szabad játék folyamatosságának érdekében az óvónő hagyjon elegendő időt a játék
befejezésére, az elmélyült játékot ne zavarja meg más tevékenység felkínálásával, és adjon
lehetőséget a játék későbbi folytatására.
Szabad játékban a gyermekek aktuális fejlettségi szintjét nyomon tudjuk követni, az egyénre
és csoportra szabott fejlesztési feladatok tervezésére és megvalósítására nyílik lehetőség a
társas kapcsolatok formálásával.
Fontos a szülőkkel, óvodapedagógus társsal, pedagógiai munkát segítőkkel való
együttműködés, normák, szabályok megbeszélése.
2. Az óvónő által felajánlott játék
Amikor az óvónő pedagógiai szándékkal teremt olyan helyzetet, melyben a gyermek egyéni
érdeklődési körének, egyéni fejlettségének ismeretében ajánl fel játéktevékenységet a
gyermek érdekében mégpedig úgy, hogy azok elősegítik sajátos fejlődését, és találkoznak
igényeivel.
A gyermeknek itt is lehetősége van a játéktevékenység megválasztására, ezért tartsuk
tiszteletben választását - jogában áll nem élni a felkínált játéklehetőséggel.
Alkotó pedagógiai légkörben biztosítsuk az önállóságot és önmegvalósítást számára.
A játék célja a gyermek képességeinek, kompetenciájának fejlesztése, figyelembe véve
aktuális állapotát.
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A játéktevékenység célja - óvónői szemmel
● A tevékenységen keresztül a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének
kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése.
● Érzelmi, akarati tulajdonságainak alakítása.
● Szociális, társas viselkedésének, magatartásának formálása.
A fejlődés várható eredménye
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Örömmel, önfeledten játszik.
Képes egyéni ötlet vagy élmény alapján építeni, konstruálni.
Építmény lemásolására képes.
Képes élményei eljátszására.
Szívesen vállal szerepet.
Betartja a társas viselkedés elemi szabályait.
Szabályjáték során betartja a szabályokat.
Másokat is figyelmeztet a szabály betartására.
Egészséges versenyszellemben tevékenykedik.
Játékban elmélyült, kitartó.
Problémahelyzetekben kreatív megoldásra törekszik.

2.4.3. Verselés, mesélés
Az érzelmi biztonság megadásának és az anyanyelvi nevelésnek fontos eszközei a
mondókák, dúdolók, versek, amelyhez többnyire játékos mozgások kapcsolódnak.
A magyar gyermek költészet, irodalom, a népi dajkai hagyományok, gazdag és sok alkalmat,
jó alapot kínálnak a mindennapos mondókázáshoz, verseléshez, meséléshez. A mese a
gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi nevelésének egyik legfőbb segítője.
,, a gyermekkornak két tündérvilága van: a cselekvés síkján a játék, szellemi síkon a mese.
Milyen odaadás, mennyi mindenről megfeledkező áhítat ül ki a mesét hallgató gyermek
arcára." - ha az óvónő tiszta szívből mesél. A 3-7 éves kor - a szavakkal való játéknak, a
szavak muzsikájában való gyönyörködésnek a kora.
Cél
● A nyelv kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal,
mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés megvalósítása.
● A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés
felkeltése.
● A magyar kultúra értékeinek átörökítése.
● Interkulturális nevelés.
● A szülők nevelési szemléletének formálása.
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Mesét vagy verset - egy hétig ugyanazt - a hét minden napján hallanak a gyerekek,
megközelítően azonos időben. A gyerekek sokszor szeretik hallani ugyanazt a mesét - néhány
kedvenc meséjüket. Igazuk van. Minden ismétlés én erősítő hatású.
Szöveghűen, szemléltető eszköz nélkül mesélnek az óvónők, hogy a televízióhoz szokott,
képet passzívan befogadó gyerekek képesek legyenek a belső képalakításra.
Osztatlan csoportjainkban különböző típusú és bonyolultságú meséket gyűjtünk a
csoportösszetétel figyelembevételével. Fontos szerepe van a megismerésre szánt versek és
mesék kiválasztásának.
A gyűjtemény nagyobb részét a magyar népmesék, népi mondókák, a klasszikus és kortárs
irodalmi művek adják, melyekben sok pozitív tulajdonságot ismerhetnek meg gyermekeink.
Rajtuk keresztül a keresztény ember helyes magatartását, erkölcsi normáit is, pl., a szorgalom,
a türelem, a szülők iránti tisztelet, a jószívűség, kitartás, egymás ill. a gyengébbek segítése.
Szeretjük a tréfás verseket, meséket, történeteket, mely még jobban megkedvelteti és
megszeretteti gyermekeinkkel az irodalmat. Törekszünk az interkulturális nevelés
megvalósítására, a nemzeti identitás erősítése a migráns állapot figyelembevételével. Fontos a
mesék, versek helyes arányának megválasztása, ne kerüljön egyik sem túlsúlyba.
A mesék, versek komplexen (hangulatban, témakörben) kapcsolódjanak más tevékenység
tartalmához, pl. évszakokhoz, énekanyaghoz, ünnepekhez, egyéb aktualitásokhoz.
Fontos az elhelyezkedés mesehallgatáskor. Az óvónő és a gyerekek közötti kapcsolat akkor
teljes, ha végig szemben ülnek egymással, az óvónő tartja a gyerekekkel a szemkontaktust. Az
ilyen elhelyezés a gyerekeknek biztosítja a pontosabb megértést, láthatóvá teszi a mese, vers
érzelmi töltésének mimikai megjelenését az óvónő arcán, és a tiszta hangképzést, helyes
artikulálást. Az óvónő számára a gyermek arcán tükröződő érzelemjelzéssel szolgál a mese, a
vers hatásáról. Gyermekeinkkel mindig egyénenként gyakoroljuk a verseket.
Ha színes a mesélés, akkor már az elmondás közben lehet érezni az érzelmi azonosulást, a
mesére hangolódást, az együtt lélegzést. Az óvónő előadásmódjára a helyes hangképzés,
hangsúlyozás,
hanglejtés,
hangszín,
beszédtempó
megválasztása,
szabályos
mondatszerkesztés, mondatfűzés, a nyelvhelyességi szabályok, betartása legyen jellemző, a
mintaadás a gyermeki beszéd kommunikáció fejlődésére is nagy hatással van.
A mindennapi mesék hatására nő a gyerekek bábozó, mesélő, dramatizáló kedve, melyet
fokoz az óvónő bábjátéka is. Ez azért jó, mert a szorongásos, visszahúzódó gyerekek is
megfeledkeznek gátlásaikról, felszabadultan merülnek el a bábozásban.
Lehetőséget biztosítunk a gyermeknek saját vers és mesealkotásra, annak mozgással vagy
ábrázolással történő kombinálására, hiszen ez önkifejezésének egyik módja.
Az irodalmi nevelés az anyanyelvi kultúra és a műveltség megalapozását szolgálja. Az
irodalmi művek tartalma hozzájárul a gyerekek világképének kialakulásához, a nemzeti
kultúra alapjainak lerakásához, az erkölcsi és esztétikai értékek közvetítéséhez. Gazdagítja,
színesebbé teszi a gyerekek lelkivilágát, életkörülményeit. Meghallgatjuk, lehetőséget
biztosítunk a migráns és a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúrájának
megismeréséhez. A népi mondókák, versek, népi játékok megzenésített formában - erősítik az
irodalom és a zene kapcsolatát, fokozzák a gyerekekre gyakorolt hatását.
A mese alkalmas arra, hogy bemutassa a külvilág és az ember belső világa közötti
kapcsolatot. Az irodalmi élmény együttesből fakadó beszédfejlesztő módszerek változatos
alkalmazására nyílik lehetőség: az anyanyelvi játékokban, vers, mese reprodukálásában,
drámajáték és dramatizálás, bábjáték, képolvasás területén.
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A fejlődés várható eredménye
* Örömmel várja a mesélést.
* A mesén szívesen vesz részt.
* Képes kitartóan figyelni.
* Emlékeztében megtartja az egyszerűbb mesefordulatokat.
* Képes a folytatásos mese szálait felidézni.
* Szívesen nézeget képeskönyvet.
* A képeskönyvet megbecsüli, vigyáz épségére.
* Szívesen mond verset, szereti a mondókát.
* Képes történeteket elmondani.
* Képes meséket, történeteket alkotni.
* Elkezdett történetet fantáziája segítségével folytatni tud.
* Ismeri a színházi magatartás alapvető szabályait.
* Nő a szülői mesélés gyakorisága.

2.4.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Az ének, a zene fontos szerepet tölt be életünkben. Nélküle sivárabb, egyhangúbb, szürkébb
lenne a világ. A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és
gazdagítja az anyanyelvi örökséget. Az ölbeli játékok, népi gyermekdalok, népi játékok
örömet nyújtanak a gyermeknek. Felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését,
esztétikai fogékonyságát. Különösen nagy szerepe van a beszoktatás, újraszoktatás idején.

Cél
● A zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadásra való képesség megalapozása.
● A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, harmonikus, szép
mozgásának fejlesztése.
● A szülőföld értékeinek átörökítése a népzene, a népdal, a népszokások és a népi hangszerek
megismerése által.
A dal, a zene nemcsak megszépíti, megszínesíti a hétköznapokat, hanem lehetőséget is ad az
érzelmek intenzív kiélésére, olyanra, amilyenre a hétköznapokban nincs lehetőség. A zene
fogékonnyá tesz a "szép" befogadására, ösztönöz a "szép" létrehozására. Általa kifejezhetjük
és közvetíthetjük érzelmeinket. Esztétikai élmény részesei lehetünk, akár előadóként, akár
hallgatóként éljük át a dal, a zene, a tánc gyönyörűségét.
Így a hét minden napján, a mesét követheti az ének, ami egy másfajta játéklehetőség a
gyermek számára. Aki akar, részt vesz rajta, aki nem akar, az tovább játszik. Mivel a részvétel
önkéntes, és a résztvevők változók, ezért fontos, hogy a hét bármely napján legyen
lehetőségük a gyerekeknek az énekes játékra. A körjátékok szervezése kötött.
A zenei anyag zömét a népi mondókák dalos játékok, és vallási énekek adják. A zenei
feladatokat is egy hétre kell bontani.
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Az ének-zene kötetlen tanulás során sor kerülhet az új dal megtanulására, dalos játékok
ismétlésére, a zenei képesség fejlesztésére, a zenehallgatásra. Naponta annyi időt lehet szánni
az éneklésre, és annyi feladatot kell gyakorolni, amennyit a gyerekek érdeklődése lehetővé
tesz. A fontos az, hogy az adott hétre tervezett feladatok a hét folyamán megvalósuljanak.
A különböző zenei képességek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat fokozatosan egymásra
kell építeni, pl. egyenletes lüktetés:
● Felnőtt játéka ölbeli gyermekkel (lovagoltatás, höcögtetés).
● Karral, kézzel végzett egyenletes mozgás, játékos mozdulat, (combütés, kalapálás).
● Egyenletes törzsmozgás.
● Egyenletes lüktetés kifejezése tapssal, ütőhangszerekkel stb.
Egy-egy körülhatárolt feladatcsoportot akár két-három héten keresztül is lehet gyakorolni.
A csoport életkori összetétele és a gyerekek egyéni fejlettsége határozza meg, a
képességfejlesztés fokozataiból történő személyre szóló választást. A zenei hallás- és
ritmusérzék fejlesztés feladatait úgy kell tervezni, hogy mindig pontosan tükrözze, kit milyen
területen kell fejleszteni, honnan és hová szeretnénk eljuttatni. A képességfejlesztés fokozatait
általában addig gyakoroljuk, játsszuk, amíg a gyermek tökéletesen nem tudja azt, ami tőle
elvárható. Csak utána lépünk tovább a következő szintre és időnként vissza is térünk, időt
hagyva az érési folyamatra. Az énekes népi játékok és az igényesen
válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei
képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.
Az egyenletes lüktetés érzékeltetése, gyakorlása, kifejezése különböző formában, minden
hétre tervezendő feladat, mert ez a zenei fejlettség alapja.
A dalanyagok, a játékok kiválasztásakor egyaránt szem előtt kell tartani a fejlettségből adódó
különbségeket.
Az óvónő kiemeltebb figyelemmel kíséri az egyes gyermekek zenei fejlődését, lehetőséget
biztosít a kibontakozásra. A zene, a dal élményt, sikert ad számára. Ez ösztönzi őt, miközben
megszereti az éneklést, és nyitottá válik a zene felé. A zene az önkifejezés eszközévé válik
azáltal, hogy ki tudja fejezni saját érzéseit, jókedvét, szomorúságát, örömét a dal, a zene, a
hangok által, hatással van a gyermeknyelvi kommunikációs fejlődésére is (pl.:
szókincsbővítés, helyes légzés, hangzóképzés, az attitűdök kiteljesedése a zenei élményekkel.
Néptánc, népi játékok megismerése
A legfontosabb, hogy a gyerekek szeressék meg a zenét, a zenére képesek legyenek
önfeledten mozogni, érzelmeiket kifejezni. Önként vehessenek részt, ha akarják, utánozzák az
óvónő táncát - így önkéntelenül sajátítják el a lépéseket -, de táncolhassanak saját
koreográfiájuk szerint is.
A tánc a mozgásfejlesztés egyik eszköze. Hatására, a mozgás többszöri ismétlésére
fokozódik az összerendeződés, a mozgás céltudatosabb, pontosabb lesz. A mozgástempó
gyorsul, a nehezebb táncmozdulatok egyre tökéletesebb, koordináltabb mozgást
eredményeznek. A tánc hatására ügyesebbek, hajlékonyabbak, rugalmasabbak lesznek, javul a
testtartás, egész mozgásuk esztétikusabbá válik.
Jelentős az együtt táncolás közösségerősítő hatása, hisz a gyerekeknek egymáshoz is
alkalmazkodni kell. A táncoláskor használható néptáncos ruhák, a fiúknak ing, nadrág és más
ösztönző kellékek, a tiszta valódi értékeket hordozó zene, a gyerekek, óvónők tánca,
együttesen szolgálják a közösségi összetartozást, a népi hagyományok erősítését és az
esztétikum, a szép iránti fogékonyságot.
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A zenei nevelésből adódó óvónői feladatok
● Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák kiválogatása, ezek
összeállítása az életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelően.
● Nemzeti hagyományok ápolása.
● A keresztény liturgia figyelembevétele.
● Az óvodában is játszható énekes népszokások válogatása: szüreti mulatság, pásztorjáték,
farsang, kiszézés, pünkösdölő, lakodalmas.
● Ritmusérzék fejlesztése, éneklési készség és harmonikus, szép mozgás alakítása.
● A gyerekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei
készségfejlesztő játékokkal.
● Igényes hangszerjátékkal és zene kiválasztásával a zenei fogékonyság megalapozása.
● Friss levegő biztosítása.
● A kör és egyéb mozgásos játékokhoz elegendő hely kialakítása.
● A játékok hangulatának megteremtéséhez változatos, esztétikus, motiváló hatású, élményt
előhívó eszközök biztosítása. Az óvónő örömmel vesz részt a közös éneklésben, énekes
játékban, maga is élvezi a tevékenységet.
A fejlődés várható eredménye
* Örömmel, szívesen játszik dalos játékokat.
* Bátran énekel, akár egyedül is.
* Korához képest tisztán énekel.
* Zenei érzékenysége, fogékonysága életkorának megfelelő.
* Megkülönbözteti a zenei fogalompárokat: halk-hangos, gyors-lassú...
* Mozgása esztétikus, ritmust követő.
* Auditív észlelése, megfigyelése, emlékezete fejlett.
* Szívesen hallgat zenét.
* Képes érzékeltetni az egyenletes lüktetést.
* Felismeri néhány hangszer hangját.
* Maga is képes egyszerűbb hangszerek használatára (dob, cintányér, triangulum).
* Ismeri a népszokásokhoz kapcsolódó dalokat, dalos játékokat, rigmusokat.

2.4.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül, amelyek a vers, mese, ének, énekes
játék. A vizuális nevelés az óvodai nevelés egészét áthatja, s a rajzolás, festés, mintázás,
építés, képalakítás, a kézi munka, a tárgyi környezettel, műalkotásokkal való ismerkedés a
gyermek számára lehetővé teszi az újraalkotást.
Az ábrázoló tevékenység során a gyerekeknek hetente új, vagy más technikákat mutatunk
be, tanítunk. Legtöbbször önálló elgondolás alapján dolgozhatnak, a témavezérlés ritka,
alkalmakhoz (ajándékkészítés) kötődik.
Az új technika alkalmazása lehetőség a gyerekeknek. Az eszközök is mindig elérhetők,
használhatók, mindig azzal a technikával dolgozzanak, amivel szeretnék kifejezni magukat.
Természetesen az óvónő ösztönzi a változatos alkalmazást.
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Cél
● A gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezéséhez a lehetőség
biztosítása.
● Esztétikai érzékük alakítása.
● A helyes technikák elsajátítása.
A gyermekek alkotókedvét nem szorítjuk szűk időkeretbe. A hét minden napja szükséges
ahhoz, hogy a gyermek a tevékenység gazdagságáért, sokszínűségéért, önmaga belső
látásmódja kifejezéséért vegyen részt az ábrázolásban. A tevékenységet egyszerre 6-8 gyerek
választhatja, a létszám a technikától is függ. Így valósítható meg, hogy a résztvevő gyerekek
személyre szóló segítséget kapjanak, az óvónő követni tudja szín-, formaviláguk, technikai
ismeretük, eszközhasználatuk fejlődését.
Fontos, hogy a gyermekek nap, mint nap lássák, tapasztalják, megismerjék az általuk
használt anyagok sokszínű tulajdonságát, variálhatóságát (például hogyan lesz a száraz,
görcsös agyagból jól alakítható, formálható, nedves agyag, vagy hogyan lesz az újságpapírból, burgonyából, répából dúc). Dolgozzanak gyakran természetes anyagokkal,
ismerkedjenek meg az agyag formálhatóságával, nyomathagyásos technikával, festéssel,
tépéssel, vágással, ragasztással, hajtogatással, bábkészítéssel, szappan-, viaszkarccal, kollázsmontázs, batikolás stb. technikákkal. A festés, agyagozás állandó lehetőség legyen a
gyermekek számára. A festés asztalon, földön és festőállványon is lehetséges. A csöpögtetés,
vonalvezetés jó alkalmat ad a színek varázsának megismerésére. Nagy élmény, amikor a
gyerek azt ismeri fel, hogy új színeket hoz létre, hogy keze mozdulatával összefutnak,
mélyülnek vagy derülnek a színek.
Fontos, hogy az óvodapedagógus megismertesse a gyermekekkel az eszközök biztonságos,
takarékos és kreatív használatát és a munkafogásokat.
Festhet, ragaszthat, tépkedhet vagy ollóval vághat stb. a gyerek, ha kedvet érez hozzá. Mindig
olyan technikával dolgozhat, amivel sikerélményhez jut, amivel ki tudja fejezni önmagát, ami
újabb és újabb ábrázoló tevékenységre ösztönzi. Több napos munkában is szívesen dolgoznak
együtt (például makett-készítés).
Fontos, hogy mindig a gyerekek fejlődési ütemét vegyük figyelembe. Nem siettetjük a
fejlődési folyamatot, hiszen az a célunk, hogy minden gyerekben felkeltsük az igényt az
alkotásra, önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények
befogadására a „szép" iránti nyitottságra neveléssel.
Cél
Úgy ábrázolja a gyermek a világot, ahogy ő látja. Nagyon sok a belső indíttatású, belső
élményre irányuló munka. A saját tapasztalatra, élményekre támaszkodva dolgoznak a
gyerekek, bár ebben a korban az utánzásos tanulás is jelentős.
● A gyerekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei
készségfejlesztő játékokkal.
● A kifejezési mód kialakulására, kiforrására időt kell hagynunk; ezt úgy segíthetjük elő a
legjobban, ha a gyermek törekvéseit tiszteletben tartjuk, s építünk a belső motivációkra
● Osztatlan csoportban igen jó példa a kisebbeknek a nagyobb gyerekek munkája,
viselkedése. Ebben az esetben hamarabb fedezik fel a nehezebb technikát is Az eszköztár a
gyerekek rendelkezésére áll, csak a veszélyesebb eszközöket (tű, szög) teszi el az óvónő, ha
elmegy az ábrázolóasztaltól.
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● Sok élmény felszínre hozása papíron, agyagban való megjelenítése valósul meg nap, mint
nap olyan technikával és akkor, amikor a gyermek igazán kedvet érez hozzá.
● Az ábrázoló tevékenységben való részvétel az óvónő mindennapos feladata. Együttműködik
a gyerekekkel ezekben a tevékenységekben. Munkájával ösztönzi a technikához illeszkedő
témaválasztást, beszélgetéssel segíti az élmények szubjektív megjelenését az ábrázolásban.
● Ő is készítheti a saját szövését, bábját, festményét a Biblia alakjait i s . Szemlélteti a
technikai eljárásokat, 5-6, maximum 8 gyereknek mutatja be, így a félénk, visszahúzódóbb
gyermek is könnyen megnyilvánul.
● Az alkotó tevékenység során fejlődnek a gyermek verbális, és nem verbális
megnyilatkozásai, hiszen a beszéd mellett az ábrázolás is egy önkifejezési mód, közlő nyelv.
Bővül a szókincs, élmények megbeszélése, az ábrázoltak szóbeli elmondása, eszközök,
anyagok megnevezése.
A fejlődés várható eredménye
* Bátran, szívesen használja az ábrázolás eszközeit.
* Élményeit képes megjeleníteni.
* Szem-kéz mozgása összerendezett.
* Helyesen fogja és használja a ceruzát, ecsetet, ollót.
* Ismeri a különböző technikákat, azokat képes alkalmazni.
* Ismeri a hat alapszínt, azt bátran használja.
* Megfelelő a finom motorikus képessége, nem görcsös, biztos a vonalvezetése.
* Vizuális észlelése, megfigyelése, emlékezete korának megfelelő.
* Szívesen alkot közösen a többi kisgyermekkel, ötletet, javaslatot saját döntése
alapján mérlegel. Ábrázolása során kitartó, akár több napon keresztül is képes
munkálkodni.
* Alkotás közben ügyel környezete és saját maga, munkája tisztaságára.
* Szereti maga körül a harmóniát, a szépet, szívesen díszíti a környezetét.
* Térlátása korának megfelelő.
* Képes rácsodálkozni a szépre, esztétikus látványra, képes esztétikai véleményt
alkotni.
* Ismer 2-3 műalkotást, jellegzetes épületet, hidat.
* Vonalvezetése balról jobbra halad.

2.4.6. Mozgás
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez
igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszicho motoros készségek kialakításának,
formálásának és fejlesztésének eszközei.
Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek
tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket
sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékkal
szükséges elősegíteni.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a
kondicionális készségek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek
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befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos
szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik,
kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatásait.
A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben
együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás,
szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó
gondolkodás – fejlődésére.
Óvónői feladatok
●
●
●
●
●

Minden nap legyen irányított testtestnevelés.
Lehetőség szerint levegőn tartsuk azokat.
Lehetőleg játékokat és ne „feladatos” testnevelést tartsunk.
Legyenek a feladatok kihívások a gyermekek számára.
Olyan feladatokat, játékokat tanuljon, amelyek az önálló.

A mozgásfejlesztés célja
Az egészség megőrzés és megszilárdítása, a testi képességek kialakítása fejlesztése. A
gyermekek természetes mozgásának (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás
stb.) és testi képességeinek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség stb.) fejlesztés.
Az egészség megóvása, megőrzése
Feladat
● Biztosítjuk azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a gyermekek biológiai fejlődését,
növeli a szervezet teherbírását, ellenálló és alkalmazkodó képességét.
● Hangsúlyt fektetünk a helyes testtartás fejlesztésére, a lábboltozat alakítására.
● Fontosnak tartjuk a testi képességek fejlesztését, ügyesség, gyorsaság, bátorság,
állóképesség, erő. Építünk a gyermekek játékos kedvére, mozgásvágyára, tapasztalataira.
● Mozgásos játékok beépítése, változatos eszközök alkalmazása.
● Nagymozgás és finommotorika fejlesztése, fegyelmezett mozgás elősegítése.
● Kooperatív mozgásos játék a szabad levegőn.
Szem előtt tartjuk a játék fontosságát. Törekszünk megfelelő teret biztosítani a mozgáshoz,
lehetőség szerint a szabadban. Gondoskodunk a balestek elkerüléséről.
Figyelembe vesszük az eltérő képességű gyermekeket, alkalmazkodunk hozzájuk, engedjük,
hogy a gyakorlatokat saját képességeik szintjén hajtsák végre. Segítjük a bátortalanabb
gyerekeket. Hangsúlyozzuk a rendszeres mozgás fontosságát. A család együttműködését
kérjük, hogy otthon is minél több mozgásra legyen lehetőségük a gyerekeknek, sokat
tartózkodjanak a szabadban.
A kiegyensúlyozott személyiségfejlődés feltétele a motoros képességek fejlesztése is.
Legfontosabb, hogy a gyerekek szívesen mozogjanak fejlődjön önmagukhoz mérten
mozgásképességük. Gyakoroljanak olyan akarati tulajdonságokat, mint a fegyelmezettség,
önfegyelem, kitartás, engedelmesség.

Tevékenység tartalma
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Sokat játszanak, mozognak, szaladgálnak a szabadban. Szívesen vesznek részt
futójátékokban, váltóversenyekben, labdajátékokban. Szabad, páros, társas, kézi szer stb.
gyakorlatokat végeznek. Járnak természetes, speciális járással, körben irányt változtatnak,
különböző alakzatokat alakítanak ki. Ugranak távolba, magasba, végeznek mélyugrást.
Futnak közvetlen és meghatározott módon. Csúsznak, másznak, kúsznak, gurulnak talajon
előre, oldalt. Egyensúlyoznak a talajon, padon. Dobnak célba, távolba, alsó és felső dobással
stb. Játszanak a labdával, gurítják, dobják, pattogtatják, adogatják. Függéseket végeznek
bordásfalon, mászókán.
A mozgásfejlesztés területei
● Szabad játékban a gyerekek spontán, természetes mozgása közben.
● Kötelező testnevelési foglalkozásokon, irányított mozgásos tevékenységen.
● Mindennapos testmozgás.
A fejlődés várható eredménye
* Igényli a mindennapos mozgást.
* Mozgása harmonikus, összerendezett.
* Téri tájékozódása kialakult, irányokat meg tud különböztetni.
* Magabiztos (csukló szalag) nélkül is alkalmazza a jobb- bal kifejezéseket.
* Ismeri saját testét, testrészeit, képes meg is nevezni és beazonosítani.
* Fizikai erőnléte, állóképessége korának megfelelő.
* Kialakult a szem-kéz, szem- láb koordinációja.
* Fejlett az egyensúly érzéke.
*Tud rollerezni vagy biciklizni.
* A mozgásos játékok, gyakorlati téri helyzetek felidézésére képes, vizuális memóriája
korának megfelelően fejlett.
* Ismer legalább egy labdajátékot (foci, kidobós).
* Ismeri legalább 2-3 kézi szer használatát (labda, ugrókötél, karika).
* Érdeklődik valamely sportág iránt.
* Képes alkalmazkodni társaihoz, korához képest fejlett önuralma, toleráns,
együttműködő, segítőkész.
*Ismeri a csapatjáték szabályait.

2.4.7. A külső világ tevékeny megismerése
Az óvodai környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító szerepét ma
már senki sem vitatja, sőt egyre többen vannak, akik ezt tekintik az óvodai nevelés
vezérfonalának, s a tevékenységeket mintegy gyöngyként erre fűzik fel. Így lesz komplex
egész az óvodai nevelés, így lehet megalapozni az óvodába járó gyermek környezeti
tapasztalatait, amelyek később ismertté, egész életre szóló tudássá alakulnak.
Cél
● Rácsodálkozni tudás a teremtett világ szépségeire.
● Természeti és társadalmi környezet megismertetésével sokszínű tapasztalathoz juttatás,
készségek, képességek alakítása.
● A természet értékeit szerető, védő, emberi értékek alakítása. Környezettudatos viselkedés
megalapozása.
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A teremtett világ tevékeny megismeréséhez szükséges feltételek biztosítása
Az óvodába lépéskor érjék kedvező érzelmi hatások a gyerekeket, mert az segíti szociális
érzékenységének fejlődését, én-tudatának alakulását. Lehetőséget, teret ad én- érvényesítő
törekvéseinek. A szocializáció- a környezeti nevelés céljának és feladatának megvalósítása
szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő, közös tevékenységek
gyakorlása.
Olyan szokások, szokásrendszerek viselkedési formák megalapozása, olyan képességek és
készségek tudatos fejlesztése, amelyek elősegíthetik a természetes és az ember által épített,
létrehozott környezettel- pontosabban az ott lévő értékekkel- való harmonikus kapcsolat, a
környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a környezettudatos életvitel
kialakítását.
A teremtett világ tevékeny megismerése során az óvodánk törekszik a következő közös
élményeket biztosító tevékenységek megteremtésére, megszervezésére:
Az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a
helyi sajátosságok felhasználásával
Növények elhelyezése, gondozása az óvodában.
Séták, kirándulások szervezése olyan helyszínekre, élőhelyekre, ahol jól megfigyelhetők a
természet változásai, az élő és élettelen környezeti tényezők közötti kölcsönhatások.
A teremtett világ megismerésére nevelés életkornak megfelelő tartalmának közvetítése
Az óvoda mindennapi életébe ágyazva történik, minden a gyermek környezetéből származó
élményre, ismeretre kiterjed.
● Változatos tevékenységek biztosítása felfedezésre, megfigyelésre, megismerésre.
● Módszereink, eszközeink igazítása a gyermekek életkori sajátosságaihoz: megfigyelés,
játékos tevékenységek, szenzitív játékok, gondolkodtató kérdésekkel probléma helyzet
előidézése, kísérletezés, vizsgálat.
● A környezet szépségének, harmóniájának felfedeztetése, megláttatása.
● A természet romlásának, pusztulásának példáit is megmutatjuk.
● Megismertetjük a környezetvédelem alapjait: a föld, a levegő, a víz, a növény –
állatvilág, valamint a tájvédelem meghatározó szerepét.
● Környezetbarát szokások megalapozása, pl. takarékoskodás a vízzel, árammal, papírral,
illetve hulladékkezelés, szelektálás.
● Elemi közlekedési szabályok gyakoroltatása, közlekedési eszközök megismerése,
megismertetése a gyerekekkel. A közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymásra
megóvására nevelés.
● Elősegítjük a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését.

Tartalom téma köré csoportosítása
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Társadalmi környezet: család, tagjai, együtt élésük, óvoda, felnőttek munkája, környezet
tárgyai, eszközei, anyagai, színei, lakóhely, közlekedési eszköz, közlekedés szabályai….
Természeti környezet: napok, hónapok, évszakok, növények, állatok, élőhelyek, élettelen
természeti környezet, kőzetek, levegő, víz….
Környezetvédelem: természetvédelem, a környezetvédelem jeles napjai, környezettudatos
vásárlás, szelektív hulladék gyűjtés….
A témakörök kapcsolódnak egymáshoz, egymással összefüggnek. A környezet
megismerésével a gyermekek el tudnak igazodni környezetükben. Tevékenységeik során azt
is megtapasztalhatják, hogy a környezetet alakítani tudják.
Az óvodánkban méltó helyet és szerepet adunk a játéknak és mesének- beleértve a tárgyak
megszemélyesítését is. Minthogy az óvodások számára minden lehet játék, meg kell keresni –
a gyermeki kíváncsiságból kiindulva – a lehetőséget olyan játékokra, amelyek a környezeti
nevelés szempontjából is tanulságosak.
Családok bevonása, családi élet fontossága a környezettudatos magatartás alakításában
A családok szemlélete is elsősorban a gyermekeken keresztül alakítható ( az óvodában
kialakított jó szokásokat a gyermekek haza viszik). Törekedjünk az óvoda és a család
együttműködésére, törekedjünk arra, hogy a gyermekek „ neveljék” szüleiket, vigyék haza az
óvodában kialakított környezetbarát szokásokat. Szemléleti- módszertani segítséget adunk a
családoknak abban, hogy miképpen gazdagíthatják a kisgyermekek környezetükhöz való
kapcsolatát, hogyan erősíthetik a pozitív attitűdöket. Bevonjuk a családokat óvodai
programokba is, hiszen érdekli őket, hogy mit is tapasztalnak itt a gyerekek.
A fejlődés várható eredménye
* Meg tudja fogalmazni a teremtett világ szépségeit, örömöt, hálát érez az ajándékba
kapott világért.
* Felsorolja a napokat, hónapokat. Különbséget tud tenni az évszakok között.
* Ismeri a növényápolás, és az állatgondozás feladatait. Szívesen ápolja a növényeket,
gondozza az állatokat.
* Kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és
társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.
* Tudja hol lakik, mi a pontos címe, tudja szülei és saját nevét, ismeri szülei
foglalkozását, tudja óvodájának nevét.
Matematikai tartalmú tapasztalatok
Cél
Matematikai érdeklődés felkeltése, a logikus gondolkodás megalapozása.
Feladatok
● A játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása, érdekes, a gyermekek
kíváncsiságára épülő probléma helyzetek teremtése.
● Matematikai tartalmú játék kezdeményezése során a gyermekek egyéni fejlettségének,
képességeinek figyelembe vétele.
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● Matematikai osztályozásnál, halmazokkal végzett feladatoknál a matematikai ítéletek
megnevezése.
● A térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése.
Matematikai képességek kialakítását segítő tevékenységek
1. Számfogalom előkészítése, megalapozása.
2. Tapasztalat szerzés a geometria körében.
3. Tájékozódás térben és síkban.
A fejlődés várható eredménye
* Logikus gondolkodása, logikai következtetései életkorának megfelel.
* Problémamegoldó készsége jó.
* Számfogalma 10-es számkörben mozog.
* Képes halmazokat összehasonlítani, tulajdonság szerint szétválogatni.
* Helyesen értelmezi és használja az összehasonlítás, megítélésének fogalmait: hosszabbrövidebb, kisebb- nagyobb, több- kevesebb…..
* Ismeri az irányokat és helyesen értelmezi feladatvégzés során: jobbra- balra, előre- hátra,
lent- fent…
* Helyesen használja a névutókat
* Felismeri a sorba rendezés logikáját, azt képes jól folytatni.
* Az alapvető formákat felismeri, azonosítja: kör, négyzet, téglalap, háromszög.
* Képes részekből az egészet kirakni.
* Ismeri az alapvető mértani testeket, azokat képes felismerni és megnevezni ( kocka,
gömb, téglatest).
* Van tapasztalata a tükörképről, szimmetriáról.
* Azonosságokat, különbségeket képes felismerni és megfogalmazni.

2.4.8. Munka jellegű tevékenységek
Az óvodai élet, az életre való felkészítés szerves része, az önállóság, az öntevékenység
lehetőségeit rejti magában, mely során készségek, tulajdonságok kialakulnak, melyek
pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességérzetüket.
A játékidőben, az élethelyzetekben, bármely tevékenyégben adódik lehetőség a
munkavégzésre. A gyermekek kezdetben önmagukért, saját szükségleteik kielégítéséért
dolgoznak az óvodapedagógus közreműködésével, majd később szívesen végeznek munkát
társaikért is.
Cél
● A munka iránti tisztelet megalapozása, az eredmény megbecsülése, a dolgozó ember
szeretete.
● Isten országának építői vagyunk, az Ő „munkatársa”. A szolgáló szeretettel végzett munka
megtapasztalása már kisgyermekkorban.
A leggyakoribb munkafajták
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● Önkiszolgáló, naposi munka, amely a gyermekek önállóságát, önfegyelmét, kitartását,
feladattudatát fejleszti.
● A játékban megjelenő, önmaguk és társaik valós szükségleteit kielégítő munkák, a
gyermekek önként vállalt, alkalmi tevékenységek.
● A csoport hagyományok ápolásához kapcsolódó munkák (ünnepi készülődések, díszítés,
terem rendezés, ajándékkészítés).
● Az élő környezet rendszeres ápolása (növények, állatok gondozása).
● Az önként vállalt és kisebb csoportokban is végezhető alkalmi megbízatások.
● A játékfajtákkal egybeeső munkák (önként vállalt barkácsolás..).
● Együttműködés a szülőkkel, a csoportokért felvállalt munkában.
Feladat
● A munka és munkajellegű tevékenységek során fejlődjön kitartásuk, felelősségtudatuk,
türelmük, céltudatosságuk.
● Szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket.
● Az egyes munkafajták fokozatosan kerüljenek bevezetésre, majd váljanak rendszeres,
folyamatos tevékenységgé.
● Becsüljék meg mások munkáját.
● Fejlődjön egymáshoz való alkalmazkodó képességük.
● Alakuljon a gyermekekben az esztétikus környezet iránti igény.
A munka az óvodáskor végéig játékos jellegű marad. Legtöbbször külső irányítással folyik, a
gyermekektől figyelmet és kötelezettséget igényel. Ahogy a munkavégzés egyre önállóbbá
válik, úgy a gyermekek egyre magasabb fokú együttműködését követeli. Közben alakul
szociális magatartása, társaihoz való viszonya.
A munka alapvető feltételei, irányításának alapelvei
Megfelelő munkaeszközök (célszerűség, méret, anyag stb.), azok rendben tartása.
Elegendő munkalehetőség (amit csak tud – a gyermek végezzen).
Elegendő idő a munka elvégzésére.
Megfelelő hely, hogy az adott feladatokat kényelmesen, egymást nem akadályozva
végezhessék el.
Nyugodt légkör, hogy békés hangulatban tevékenykedjenek, legyen lehetőségük társaiktól,
vagy felnőttől segítséget kérni.
A felnőttek mintaadó szerepe fontos az eszközök használatának elsajátításában, a
munkafázisok sorrendiségének megismertetésében.
Az óvónő a gyerekekkel együttműködve folyamatosan értékelje a gyermeki munkákat, és
törekedjen arra, hogy mindig a pozitív értékelés kerüljön előtérbe. A gyermek- gyermek
közötti értékelésre is teremtsen lehetőséget az óvónő.
Óvodáskorban a legjelentősebb munkajellegű tevékenység az önkiszolgáló munka, a saját
magukkal kapcsolatos tevékenységek- testápolás, étkezés, öltözködés, környezetük rendbe
tartása. Óvodáinkban a mindennapi (játékok elrakása, teremrendezés) és alkalomszerű
(évszakokkal, ünnepekkel kapcsolatos megbízások) munkajellegű tevékenységekben a
gyermekek önként, egyéni fejlettségeik, képességeik szerint kapcsolódnak be.
A fejlődés várható eredményei
52

A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programja

* Szívesen vállal egyéni megbízásokat.
* A barkácsoláshoz használt eszközöket, anyagokat gondosan rakja el.
* Részt vesz a kerti munkákban.
* Az étkező asztalt esztétikusan teríti meg.
* Étkezés után az eszközöket elrakja.
* Aktívan vesz részt a teremrendezésben, ágyazásban.
* Szívesen végez munkajellegű tevékenységeket.
* Önállóan, örömmel, igényesen végzi feladatát, kisebb megbízásokat.
* Szívesen segítenek egymásnak, felnőtteknek és kisebb társaiknak.
* Ügyel saját személye és környezete rendjére.

2.4.9. A tevékenységekben megvalósuló tanulás
A tanulás egyenlő a tapasztalatszerzéssel, mely a pszichikus képességstruktúrákon
keresztül, sok-sok mozgással és játékkal alakítható. Fontosnak tartjuk az ismeretek
átadását, bővítését, de nem a mennyiséget tartjuk fontosnak, hanem a tanuláshoz
szükséges alapkészségeket, képességeket, kulcskompetenciák fejlesztését.
Cél
● Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni vágyás megalapozása.
Feladat
● A gyermek tevékenységi, megismerési vágyának kielégítése.
● Változatos, a gyermekek aktivitására épülő, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás
lehetőségének biztosítása.
● Spontán játékos helyzetek kihasználása.
● A gyermeki kérdésekre épülő ismeretátadás lehetőségének kihasználása.
● Tervezett játékkal és tevékenységekkel felkészülés a mindennapos feladatokra.
● Gyakorlati problémamegoldásra ösztönző helyzetek megteremtése.
● Az egyéni fejlődési, érési ütem figyelembe vétele a tevékenység felkínálása során.
● A kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekek felismerése és fejlesztése.
● Részképesség lemaradás, illetve egyéb potenciális tanulási zavar időbeni kiszűrése,
jelzés a megfelelő szakembernek és az óvodavezetőnek.
A fejlődés várható eredményei
* A gyermekek érdeklődőek, bátran kérdeznek.
* Szívesen vesznek részt a tervezett, szervezett, kezdeményezett, irányított
játékokban, tevékenységekben.
* A tanuláshoz szükséges kompetenciáik koruknak megfelelően fejlettek.
* A tehetséges gyermekek is megtalálják a kiemelkedő képességűeknek megfelelő
tevékenységet.
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2.5.A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
1.
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére, hat-hét éves korra eléri az
iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az
állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor
figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
Óvodapedagógusaink törekszenek a szülők részére a folyamatos tájékoztatásra a gyermek
fejlődésével kapcsolatban a legmegfelelőbb iskolakezdés érdekében.
2.
Az iskolakezdéshez szükséges a testi, lelki szociális érettség megléte, hiszen
mindegyik egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához.
● A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró.
Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Ez azonban a gyerekek látóképességének
függvényében jelentős különbséget mutathat. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a
finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani
képes.
● A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek.
Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés
fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciálásnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli
mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. A nem megfelelő látóképesség miatt csökken
a képi gondolkodás jelentősége.)
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:
● Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a
szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre
nagyobb szerepet kap a felidézés.
● Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem
tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele.
● A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek:
● Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait érzelmeit mások számára érthető
formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt
használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és
mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig
tudja hallgatni és megérti mások beszédét.
● Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei
foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos
közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket,
állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.
Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák,
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szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához
szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.
Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a
fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival,
amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi.
A szociálisan érett gyermek:
● Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését.
● Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok
egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának,
önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.
3. A gyermek ötéves korától (2014. szeptember 01.-től három éves korától) kötelező az
óvodába járás. Az óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata
változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, szociális
fejlődésének elősegítése.
4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi
szint.
5.Óvodapedagógusaink munkáját az SNI gyermekeket vizsgáló szakemberek véleménye,
tanácsa és az óvodában dolgozó fejlesztő pedagógus, logopédus segíti. A szülő
óvodapedagógusaink és a szakemberek együttműködése is fontos segítője a gyermekek
fejlődésének. Az óvodapedagógus egyéni terápiával, empátiás készséggel nyújt segítséget a
gyermekeknek, a családnak.
Anyanyelvi nevelés területén óvodáskor végén a gyermekek megváltozott élethelyzetben,
közegben képesek legyenek a személyüket érintő kérdésekre bővített mondatban válaszolni,
úgy, hogy közben szemkontaktust alakítanak ki a kérdezővel.

2.6. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek
2.6.1.Gyermekvédelem
Az óvodapedagógusaink feladata, hogy maximálisan biztosítsák a gyermekek alapvető
szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezzük az óvodai környezetet - személyi és
tárgyi feltételrendszert -, hogy az hatásrendszerével elősegítse minden gyermek számára az
optimális fejlődési folyamatot.
A tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő, támogató attitűd, szeretetteljesség, következetesség
mellett kiemelten fontos, hogy az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő munkája során mindig
vegye figyelembe a gyermek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális
hátterét, segítse tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való
felzárkóztatásban. Migráns, valamint a nemzeti, kisebbséghez tartozó gyermekeink nevelése
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során biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását erősítését, az interkulturális nevelésen
alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.
Cél
● A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak
érvényesítése.
● Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális
környezetből érkező gyermekek számára.
Hátrányos helyzetű gyermek:
- Az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző
megállapította.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:
- Az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - a
gyermek hároméves korában legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
- Akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző
megállapította.
A gyermek hátrányos helyzetére utaló jelek:
● A család csekély bevétellel, alacsony jövedelemmel rendelkezik, melynek nagy része vagy
akár teljes egésze segély, nyugdíj, vagy ezekkel egy kategória alá eső bevétel, továbbá
alkalmi munka után járó jövedelem.
● Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban több személy él együtt, így kevés az
egy főre jutó alapterület.
● Egészségtelen lakhatási feltételek - vizes, salétromos falak, nagy páratartalom, alagsori
lakás, szuterén.
● Szülők alacsony iskolai végzettsége - csak általános iskolai, vagy olyan, érettségit nem
igénylő szakképzettség, amelynek nincs munkaerő-piaci értéke.
● Deviáns környezet szocializációs ártalmai - alkoholizmus, drogfüggőség, játékszenvedély.
● Család hiánya - állami gondoskodásba vett, illetve onnan kikerült gyermekek, egyszülős
család, elvált szülők.
● A beteg vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekük
megfelelő ellátására, gondozására.

Veszélyeztetettség
Olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését gátolja vagy akadályozza.
Az óvoda vezetőjének teendői:
- Jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti
szolgálatnál,
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-

Hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve
súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok
fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos
veszélyeztető magatartása esetén.

A gyermek veszélyeztetettségére utaló jelek:
● Fizikai bántalmazás
● Zaklatás
● Szülői felügyelet hiánya
● Elhanyagoló szülői magatartás
● Hajléktalanság, rendkívül rossz lakáskörülmények
● Pszichés bántalmazás
● Éhezés, nem megfelelő táplálkozás
● Indokolatlan hiányzás az óvodából
● Minimális jövedelmi viszonyok
Az óvónő feladata
Az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése
Szükség szerint környezettanulmány végzése.
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése,
fejlesztése.
A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.
A gyermekvédelmi felelős feladata
● Szükség szerint családgondozó, védőnő segítségének igénybevétele.
● Anyagi gondokkal küzdő családok támogatására az óvodavezető tájékoztatása a térítési díj
csökkentése érdekében.
● Felterjesztés segélyre.
● Nyilvántartás vezetése.
● Beszámoló készítése.
Az óvodavezető feladata
● A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős
megbízása, feladatok, kompetenciák kijelölése nevelőtestületi szinten.
● Bizalom elvű kapcsolat kiépítése a családokkal.
● A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása.
● Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása.
● Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az önkormányzati
rendeletnek megfelelően.
● Óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása.
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Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése és fejlődésének segítése a
gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések.
Nagyon fontos a pedagógusok által a gyermekek megismerése, családi helyzetük feltárása, ez
az alapja a személyre szóló felkészítésnek a partneri kapcsolat kiépítésével, a szülő, a
gyermek, a pedagógus együttműködésével. Szükség esetén jelzéssel élünk a megfelelő
partnerek felé (pl.: családsegítő, nevelési tanácsadó, védőnő, gyermekorvos, gyermekjóléti
szolgálat, stb.) Fontos a kirekesztés kizárása, az egyén és a közösség jogainak összhangba
hozása, az intézményi intézkedési kötelezettség, a jó partneri kapcsolatok kiépítése.
A gyermek megismerése után kezdődhet a személyiségfejlesztés és fejlődés megtervezése
differenciáltan és egyénre szabottan mindazokon a területeken, ahol hiányosság vagy
probléma jelentkezik. Ennek kell tükröződnie az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi
felelős kollégák dokumentumaiban, tervezésében, felkészültségében, emberi hozzáállásban.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok segítésének lehetőségei:
● Tájékoztatás az igénybe vehető segélyekről, támogatási lehetőségekről.
● Kedvezményes étkezési térítési díj biztosítása.
● Az önkormányzat térítési díj rendeletének megfelelően az igazolt jövedelem alapján.
● A szülők által ajándékozásra behozott gyermek ruhák, játékok elajándékozása a rászoruló
családoknak.
A gyermek családban történő növekedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetése érdekében az óvoda köteles együttműködni:
• Az óvoda orvosával, védőnőjével
• A gyámügyi hivatallal
• A Gyermekjóléti Szolgálattal
• Családsegítő Szolgálattal
A fejlődés várható eredményei
* Csökken a veszélyeztetetett és hátrányos helyzetű gyermekek száma.
* Minden rászoruló időben megkapja a segítséget.
* A szülők bátran fordulnak az óvónőkhöz és a vezetéshez gondjaikkal.
* Anyagi okok miatt egyetlen gyermek sem marad ki az óvodából.
* A segítő szervezetekkel hatékony együttműködés alakul ki.
A gyermek- és ifjúságvédelem célja: prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a
gyermekek fejlődését akadályozhatják, veszélyeztethetik.
Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok:
• az óvodások száma összesen,
• ebből a veszélyeztetettek száma,
• kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű) száma,
• három- vagy többgyermekes családban élők száma.

58

A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programja

A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok:
• családi környezet,
• rossz lakásviszonyok,
• egészségügyi okok,
• anyagi okok,
• nevelési hiányosságok,
• megromlott családi kapcsolat,
• a gyermeki személyiségben rejlő okok
• családon kívüli környezet.
• munkanélküliség,
• váltakozó párkapcsolatok,
• hajléktalanok, önkényes lakásfoglalók,
• életvitel az utcán történik,
• kéregetésre kényszerítés,
• életvitel az italboltban történik,
• pszichiátriai kezelés.
A gyermekvédelmi felelős feladata
• az ismeretek birtokában megteszi a szükséges lépéseket,
• gondoskodik a balesetvédelem biztosításáról,
• segíti az óvodapedagógusok munkáját,
• munkáját megbízás alapján végzi,
• évente elkészíti a gyermekvédelmi programot, gyermekvédelmi
karbantartja, bővíti,
• rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, óvodavezetővel,
• szükség esetén családlátogatásokat szervez,
• megszervezési, lebonyolítja a szükséges támogatásokat,
• Kapcsolatot tart a szakszolgálatokkal
• Gyermekjóléti Szolgálat,

•
•
•

ismereteit

Nevelési Tanácsadó,
Óvoda orvosa, védőnője,
Szakszolgálatok.

2.6.2. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, a gyermekek
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az óvoda alapító okiratában foglalt, az óvoda feltételeinek, adottságainak megfelelő sajátos
nevelési igényű gyermek nevelését, fejlesztését tudjuk felvállalni. Minden esetben alaposan
tájékozódunk, tudjuk-e biztosítani a gyermek részére a szakértői és rehabilitációs bizottság
által meghatározott szakmai szolgáltatásokat.
Cél
● A harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetessé váljon a
gyerekek között személyiségük különbözősége.
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● A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, fejlődésének
elősegítése, hogy javuljon életminőségük, és a későbbiek folyamán könnyebben tudjanak
beilleszkedni a társadalomba.
Alapelvünk
● A sajátos nevelési igényű gyermekeknek joga, hogy különleges gondozás keretében
állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön.
● Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között, párhuzamos
tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjáték a legeredményesebb formája a fejlesztésnek.
● Gyermekközösségbe csakis olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrálhatók, akik a
többiekkel együtt nevelhetők.
● A gyermekek mindenek felett álló érdekében a mi felelősségünk, hogy minden
rendelkezésünkre álló segítséget megadjunk a gyermekeknek képességeik fejlődéséhez,
személyiségük kibontakozásához, ismereteik bővítéséhez.
● Az óvónőknek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, melyben a gyermekek
magatartása, viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást (megfélemlítés,
megalázás, az emberi méltóság megsértése).
● A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai
- orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira, illetve a szakértői és
rehabilitációs bizottság javaslatára kell építeni.
A fejlesztés fontosabb területei
● A kognitív funkciók fejlesztése.
● Alapmozgások kialakítása, a nagymozgások koordinálásának javítása, az egyensúlyérzék
fejlesztése.
● Manuális készség, finommotorika fejlesztése.
● Minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció
fejlesztése, a beszédszervek működtetésének ügyesítése, beszédindítás, a beszédmegértés
fejlesztése, az aktív és passzív szókincs bővítése és a grammatikai rendszer kiépítése.
● Játéktevékenység alakítása, adekvát játékhasználat elsajátítása.
● Szociális kompetenciák kialakítása, fejlesztése.
Az integrált nevelésből adódó óvónői feladatok
● Inkluzív szemlélettel a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a
gyermekközösségben, ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés, figyelmesség,
segítőkészség, empátiás készségek alakítása.
● A sajátos nevelési igényű gyermek terhelhetőségénél az óvónő vegye figyelembe a sérülés
jellegét, súlyosságának mértékét, adott fizikai állapotát.
● Ismerje fel, és gondozza kiemelten a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt.
● Törekedni kell arra, hogy a nem, vagy kevésbé sérült funkciók tudatos fejlesztésével
bővüljenek a kompenzációs lehetőségek.
● A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan tudjon
cselekedni.
● Az óvodapedagógus értesse meg és tudatosítsa a gyermekcsoportban dolgozó dajkával,
hogy kommunikációja, bánásmódja, viselkedése ugyanolyan modellértékű, mint az övé.
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● A sajátos nevelési igényű gyermek optimális nevelésének érdekében a pedagógus
ismereteinek bővítése, elsősorban gyógypedagógiai téren.
● A hatékonyság, eredményesség, szakszerűség és célszerűség érdekében együttműködés a
szaksegítőkkel - gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus.
● Szükség szerint szakvélemény, fejlesztési javaslat kérése a megfelelő szakszolgálatoktól.
● A megismert sérülés, lemaradás, fogyatékosság függvényében, szakmai kompetenciánk
határain belül, speciális fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása, negyedévenkénti
értékelése.
● Az óvodáskor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermeket is juttassa el
az óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális szintre: alkalmazkodó
készség, akaraterő, önállóságra törekvés, együttműködés.
● Tárgyi feltételek biztosítása, különösen a nagymozgások fejlesztését, lateralitást, téri
tájékozódást, beszédészlelés és - megértés fejlesztését és a gondolkodási stratégiák
támogatását szolgáló eszközök.
A fejlődés várható eredménye
* A sajátos nevelési igényű gyermekek is szívesen járnak óvodába.
* A közösségen belül megtalálják helyüket, társaik elfogadják, nem kerülnek
peremhelyzetbe.
* Örömmel vesznek részt a speciális foglalkozásokon.
* A bemeneti fejlettséghez képest kimutatható fejlődés.
Esélyegyenlőségi program
Cél
Megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása a HHH gyermekek részére.
Az intézményen belül a szegregáció mentesség és az egyenlő bánásmód elvének
érvényesítése. A gyermekek differenciált fejlesztése egyéni képességeik figyelembe vételével.
Gyermekközpontú, családorientált szemlélet kialakítása.
Feladat
● A HH/HHH gyermekek egyenlő elosztásával biztosítani intézményi- és csoport szinten a
szegregáció mentességet.
● Egyéni, differenciált készség – és képességfejlesztés, egyénre tervezetten a gyermek
fejlődését folyamatosan nyomon követve.
● Hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel, valamint az óvodán kívüli szervezetekkel
•
•
•
•

• Feladat
A HHH gyerekek óvodai beíratásának
támogatása ( teljes körű be óvodázás, népesség
nyilvántartói adatok)
Integrációt
elősegítő
csoportalakítás
(
csoportonként a HHH gyermekek arányos
elosztása)
Az igazolatlan hiányzások minimalizálása
A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva
tartás kialakítása
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•

óvodavezető,
nevelőtestület

•
•

csoportvezetők
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Nevelőtestület együttműködése
● eset megbeszélések
● hospitálások
● munkacsoportok működtetése
Munkacsoportok
● Menedzsment munkacsoport
● Óvoda-iskola átmenet munkacsoport
● Óvodai Környezeti Munkacsoport OKCS
Együttműködés a szülőkkel
● Személyes kapcsolattartás minden egyes szülővel.
● A gyermekek egyénre szabott beilleszkedésének, fejlesztésének biztosítása.
● Rendszeres tájékoztatás a gyermek fejlődéséről, egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek
megbeszélése, gyermek munkák bemutatása, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a
napi tevékenységek során.
● Egyéni beszélgetések: gyermekneveléssel kapcsolatban, család erőforrásainak feltárása.
-

Szülői Klub beindítása.

-

Szociális hátrányok enyhítésére egyéni csomagokat osztunk a
szülőknek.

Együttműködés az óvodán kívüli szervezetekkel
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3.

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,
értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
3.1.1. Alapelvek, értékek
Intézményünk a Katolikus Egyház évezredes hagyományai alapján, annak értékrendjéhez,
nevelési elveihez igazodva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakítottuk ki pedagógiai
programunkat. Ennek alapján szervezzük a tanórákat és az azt követő szabadidős
foglalkozásokat.
Az intézményünkben folyó munka alapja a bizalom és az együttműködés. A gyermeknek
elsősorban biztonságra van szüksége, ezért különösen fontos a szülők és az intézmény
nevelési elvárásainak egysége.

3.1.2. Célok, feladatok
A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét az iskolai
közösségben, segítse a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az
oktatás szoros egységében. A katolikus iskola azért tanít és nevel, hogy belülről alakítsa az
embert, mert minden tudás, mely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz.
Ahogy a facsemetét óvjuk a viharoktól, ugyanúgy kell óvnunk gyermekeinket a romboló
tapasztalatoktól.
A tantestület keresztény elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll, többségüknek 10
évnél hosszabb tanítási tapasztalata van. Tanárainkra az új módszerek iránti nyitottság
jellemző.
Katolikus intézményünk célja, hogy magas szakmai színvonala mellett biztosítsa a talán
legsebezhetőbb korosztály, a serdülő fiatalok vallásos nevelését. Valljuk, hogy egyházi
iskoláinknak missziós feladatuk van.
A magas szakmai színvonal és a vallásos nevelés biztosításához iskolánkban olyan légkört
teremtünk, amelyben tanulóink otthon érzik magukat és ebben a családias légkörben
könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.
3.1.3.Eszközök, eljárások
Fentiek megvalósítása érdekében
• tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét,
• bevonjuk a gyerekeket saját iskolai életük megszervezésébe,
• figyelembe vesszük az oktatás során a tanulók egyéni képességeit, differenciált
feladatokkal, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokkal, és egyénre szabott
fejlesztéssel,
• szeretetteljes, megértő magatartást tanúsítunk tanítványainkkal, kollegáinkkal, a
szülőkkel,
• a feladatok és az elvárások pontos megfogalmazásával kiszámíthatóságot, rendet,
fegyelmet teremtünk,
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•
•

keresztény emberi hozzáállásunkkal, családias, bensőséges, nyugodt légkört
biztosítunk,
a környezet esztétikus kialakításával igényességre, rendre nevelünk.

Pedagógusainkat a Jézusi magatartás jellemzi: „… tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és
alázatos szívű…” (Mt. 11,29.)
Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk diákjai
• a helyi tantervben meghatározott követelményeket képességeiknek megfelelően
teljesítik,
• rendelkeznek olyan ismeretekkel, készségekkel, amelyek képessé teszik arra, hogy
a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek,
• ismerik a közösségben éléshez szükséges szabályokat.

3.2.A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Intézményünk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
Ennek megfelelően intézményünkben a nevelés és oktatás szoros egységben van.
„A katolikus iskola … azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert.” (Kat.
Isk. 29.) Minden tudás, amely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz.

3.2.1. Nevelési területek

a) Értelmi nevelés
Fontos feladatunk a tanulók ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és
bővítése.
Ennek érdekében:
• korszerű, a mindennapi életben hasznosítható ismeretek
• az egyéni tanulási módszerek elsajátíttatása – a tanuló képességeinek
figyelembevételével
• legyen becsülete a szorgalomnak, a tudásnak és a kitartó munkának – pozitív
példakép állítása (tanulmányi versenyek győzteseinek jutalmazása, dicsőségtábla,
stb.).
Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink önmagukhoz képest fejlődést mutatnak.

b) Érzelmi nevelés
Szükség van ésszerű korlátokra, amelyek védik gyermekeinket (Tízparancsolat, házirend).
Biztonságos, szerető légkörben kell felnőniük, nem szabad lerombolni bennük a szépbe, jóba
vetett bizalmukat, játékos kedvüket, azt a képességet, hogy tudjanak csodálkozni.
Ugyanakkor rá kell vezetnünk őket a rendezett, fegyelmezett életre, illetve arra, hogy
tetteiknek következményei vannak. Nehéz feladat gyerekeinket önfegyelemre nevelni, de
szükséges, mert elmulasztásával súlyosan ártunk nekik.
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A nevelés és oktatás tudatosan megtervezett tevékenység. Ennek során fejlesztjük a
gyermekek személyiségét, kialakítjuk felelősségérzetüket.
Fontos feladatunk vonzóvá tenni a keresztény értékrend alapvető elemeit, hogy az anyagias
világ kihívásai helyett minden esetben ezt válasszák.
Alázatra, türelemre, megbocsátásra nevelünk. Tudniuk kell: csak akkor várhatnak
megbocsátást és elfogadást másoktól, ha ők is ezt gyakorolják embertársaikkal.
Őszinteségre neveljük a gyerekeket, bemutatva, hogy az törvényszerűen vonzza maga után a
megbocsátást és a megbékélést.
Istennek mindannyiunkkal terve van, mindenkinek feladata, küldetése van.
Fentiekkel összhangban négy alapértéket vésünk kitörölhetetlenül a gyerekek szívébe: az
igazság, jóság, szépség, és szentség értékét.
Célunk, hogy a megfogalmazott feladatok nemcsak az iskola, hanem a család és az egyház
színterén is érvényre jussanak. Ennek érdekében erősítjük kapcsolatainkat a szülőkkel és az
Egyházközség tagjaival közös programok szervezésével.
Célunkat elértnek tekintjük,
megfogalmazottakat.

ha

tanulóink

viselkedésében

tapasztaljuk

a

fent

c) Hitéleti nevelés
Intézményünkben a hétköznapokon, az ünnepeken, a hagyományok kialakításakor a katolikus
értékrend közvetítésére törekszünk.

Hitéleti nevelésünk színterei:
Állandó hitéleti programok
• egyházi ünnepekről szentmisén emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján,
• az osztály-, illetve iskolamisék időpontjai az éves programban kerülnek
meghatározásra,
• a tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te
Deum),
• közös Rózsafüzér imádság a templomban (október) éves munkaterv szerint
• adventi hetek (december)
• karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehetőség,
• közös karácsonyi ünnepség,
• nagyböjti hetek
• nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség,
• Keresztút járás,
• Farsang,
• Anyák napja

Időszakos hitéleti programok pl.:
•

Atyák, szerzetesek meghívása hittan, illetve osztályfőnöki órákra

•

Osztályok vállalása az adventi, nagyböjti időszakban
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d) Erkölcsi nevelés
Erkölcsi elvárások a pedagógusoktól
Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel rendelkező, Istent és embertársat
szerető emberekké váljanak, a pedagógusnak is ilyennek kell lennie. A katolikus iskola
sajátos jellegének biztosítéka nagy részben az ott tanítók tevékenységén és tanúságtételén
múlik.
Pedagógusaink személyes példamutatásukkal nevelnek.
Dolgozóink élete álljon összhangban az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Családi
háttere legyen rendezett. A pedagógus szavai és tettei mindig összhangban álljanak, hiszen
mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerekek számára a hamis tanúságtétel.
Pedagógusainktól elvárjuk a hagyománytiszteletet és a megalapozott jövőkép ismeretét.
Hivatásunk az, hogy évezredek kincseit adjuk tovább egy új generációnak.
Iskolánkban tanító pedagógusaink kötelessége, hogy:
• Pontosan ott legyenek az osztályban, megakadályozzák, megelőzzék a
rendetlenségeket.
• Óráikra jól felkészülve lépjenek az osztályba. Ezzel megelőzik a tanulmányi és
fegyelmezési nehézségeket.
• Csak akkor büntessenek, ha feltétlenül szükséges. Inkább figyelmeztessék
növendékeit, lássák el őket jó tanáccsal.
• Szorgalmazzák a füzetek rendezettségét, az iskolai felszerelés és a benyújtandó
dolgozatok tisztaságát.
• A naplókat tartsák rendben, hogy mindennap bárkinek bemutathassák, aki azt
megtekinteni kívánja.
• Egyházi és állami ünnep közeledtével mondjanak néhány szót, ha lehet,
életpéldával.
Pedagógusainkat alapvetően a vidámság, játékosság jellemezze, hiszen a gyerekek több időt
töltenek az iskolában, mint szüleik a munkahelyen.
Lényeges, hogy a tanárok el tudják fogadni a gyerekeket olyannak, amilyenek. Tiszteljék és
szeressék mindegyikük egyéniségét.
Új pedagógus felvételénél mérlegeljük, hogy milyen feladatot bízunk rá.
Folyamatos fejlődésünk érdekében szakmai és lelki továbbképzéseken veszünk részt:
• a KPSZTI szervezésében,
• évi két nevelési értekezleten – esetenként bemutató órával,
• tanári lelki gyakorlatok, elmélkedések, kirándulások.
Célunkat elérjük, ha pedagógusaink ezen elveknek megfelelően végzik munkájukat.

Erkölcsi elvárások a tanulóktól
Az iskola tanulói különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból érkeznek
iskolánkba. Az egységes erkölcsi elvárások segítik őket a fejlődésben. Alapvető, hogy
elfogadják és befogadják az iskola tisztességre, becsületességre, felelős magatartásra irányuló
nevelését, és ezt tudatosan ne akadályozzák.
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Tartsák be az emberi kapcsolatok szabályait.
Tanulóink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ
világossága!” (Mt 5,14)
Gyerekeink vegyenek részt az egyházi programjainkon (ünnepi szentmisék, vasárnapi misék,
osztálymisék, közös imák, adventi és nagyböjti lelki napok, stb.), segítjük őket hitük
kibontakoztatásában, a liturgikus és szentségi élet gyakorlásában.
Rávezetjük őket a helyes imádságra étkezés előtti és utáni közös imával.
Gazdag programok szervezésével ráneveljük gyerekeinket a kulturált szórakozás módjára.
Megköveteljük a tiszteletteljes beszédet tanáraikkal, felnőttekkel, társaikkal.
Megköveteljük az alapos, rendszeres, a képességeknek megfelelő munkát, a rábízott feladatok
lelkiismeretes elvégzését.
Megköveteljük a házirend ismeretét és betartását, az iskola épületének, felszerelésének és
tisztaságának megőrzését.
Megköveteljük az ápolt megjelenést, az alkalomhoz illő ruházat kiválasztását.
Tanulóink megismerésének, nevelésének legjobb színterei a tanórán kívüli foglalkozások,
szakkörök, kirándulások, nyári táborok.
Erkölcsi nevelésünk
mindennapjaikat.

eléri

célját,

ha

tanulóink

ezen

elveknek

megfelelően

élik

Erkölcsi elvárások a szülőktől
„Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők közössége igazolja. Az iskola
igazán egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget alkotnak, hiszen a
keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik.” (Kat. Isk. 53.)
Az iskola elvárja a szülőktől, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ugyanazt az
értékrendet közvetítsék.
Iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel – szaktanár, osztályfőnök,
telephelyvezető, igazgató vagy plébános – beszéljék meg.
Az iskola elvárja, hogy a szülői értekezleteken, a fogadó órákon a szülők aktívan részt
vegyenek, maguk is fejlődjenek hitben és tudásban, ezzel is példát mutatva gyermekeiknek.

e) Magyarságtudat erősítése
Nevelésünk egyik fontos célja a magyarságra nevelés. Ennek keretében tanulóinkkal
megismertetjük szűkebb környezetüket, majd Magyarország tájait is. Komplex módon
alakítjuk az osztályközösségeket, nevelünk haza- és természetszeretetre, a turisztika és sport
révén elősegítjük gyermekeink testi, lelki fejlődését.
Ennek színterei:
• néptánc oktatás
• múzeumlátogatás
• erdei iskola
• kirándulás
• táborozások
• egyéb szabadidős tevékenységek
Ezen programok nem kötelező jellegűek. Lebonyolításukat szülői hozzájárulásokból,
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pályázatokból finanszírozzuk.

Tánc oktatás
A néptánc oktatás fejleszti a hagyományőrzést, a hazaszeretetet, a népismeretet, az
állóképességet, és a mozgáskultúrát. Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyermekek
mindegyike megismerkedjen a magyar néphagyomány alapjaival. A mindennapos testnevelés
keretében heti egy órában táncot tanítunk.

Múzeum- és emlékhely látogatás
Sokoldalú nevelésünk fontos részét képezik a nem kötelező jellegű múzeumlátogatások és
helytörténeti kirándulások.
A tanulók a tárlatok megtekintésével, önálló gyűjtőmunkával, rajzos-írásos beszámolóval,
kézműves foglalkozással, történelmi játékokkal fejlesztik képességeiket.

Kirándulás
Az éves munkatervben meghatározott időpontban az osztályok kiránduláson vesznek részt.
Ezen programok szoros összhangban vannak nevelési célkitűzéseinkkel.
Célunk hazánk megismerése, egy- vagy többnapos osztálykirándulás keretében.

Táborozás
A magyar táj megismerése természetes módon kelti fel érdeklődésüket. A Szülőföld kézzel
fogható megismerése erősíti hazaszeretetüket, magyarságtudatukat.
Hagyományainknak megfelelően többféle programot szervezünk, ilyenek például:
• a vándortábor
• a kerékpáros tábor
• a sporttábor
• a természettudományos tábor
• a hittantábor
• a kézműves tábor
• a nyelvi tábor
A részvétel költségeit a tanulók befizetéseiből, a különböző pályázatokon elnyert összegekből
fedezik a szervező pedagógusok.
A táborok programját az iskola lelkiségének megfelelően alakítjuk.

Egyéb szabadidős tevékenységek
Az osztályfőnökök rendszeresen szerveznek osztályprogramokat (múzeumlátogatás,
kirándulás).
Szabadidős programjainkat nagyon kedvelik tanítványaink, ezeken rendszerint nagy részük
megjelenik.
A hon- és népismereti céljainkat elértnek tekintjük, ha tanulóink nagy része részt vesz a
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programokon, ezzel megismerve hazánkat.

f) Egészséges életmódra nevelés
Feladatunk az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az
egészséges életmód iránti igény kialakítása. Lehetőségeinkhez képest biztosítjuk a tanulóink
életkorának megfelelő testmozgást.
A testnevelésben és sporttevékenységben az iskola célja a harmonikus fejlesztés és a test
feletti uralom képességének kimunkálása. E célokat elsősorban a tanórai munka
eredményeként kívánjuk elérni.
Rávezetjük tanulóinkat a testi-, lelki egészség megőrzésére rendszeres testedzéssel,
felvilágosítjuk őket az egészséges táplálkozásról, a káros szenvedélyek veszélyeiről, a
felelősségteljes emberi életvitel kialakításáról, a betegségek és balesetek megelőzéséről és a
tisztálkodás, testápolás szükséges és egészséges módjáról.
Ennek érdekében külső előadót is hívunk, akinek a gyerekek kérdéseket tehetnek fel
• a káros szenvedélyek veszélyeiről – alkohol, drog, dohányzás témakörben
• egészségügyi felvilágosítás témakörben

Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink testileg, lelkileg egészséges életmódot élnek.

3.2.2. Tanulási területek

g) Tanítási órák
A kultúra átadásának fontos színtere az iskola. Az oktatás révén megismertetjük a diákokat a
szükséges ismeretekkel ezzel párhuzamosan képességeket készségeket fejlesztünk.
Megismertetjük az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek, tudósok hithez,
egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére gyakorolt hatását.
Mindezzel elsődleges célunk a gyerekek személyes Istenkapcsolatának kialakítása.
A hitoktatás a katolikus iskolában kitűntetett helyet foglal el. Ennek elsődleges célja a hit
ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra ébredése. Mindig tekintettel kell lennünk a
gyerekek életkorára, eddigi vallási tapasztalataira.

Kompetencia alapú oktatás
Az iskola biztosítja az eltérő fejlettségi szinten lévő tanulók számára az optimális képzési
környezetet, a differenciálás lehetőségét, a lemaradó tanulók felzárkózását a helyi tanterv
követelményszintjéhez.
Módszerei:
• változatos tanulásszervezési megoldások
• tanulóközpontú differenciálás
• játékos elemeket tartalmazó tanítási környezet
• tevékeny tanulói magatartás kialakítása
• személyre szabott tanulási stratégiák
• fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás
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•

folyamatos visszajelzés, értékelés

Tanulásszervezési formák
• csoportmunka
• differenciált csoportmunka
• páros munka
• egyéni foglalkoztatás
• projektmódszer
Szervezeti keretek:
• osztálykeret
• osztályon belüli csoportbontás

Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban, a helyes és kreatív nyelvhasználatot
a társadalmi és kulturális tevékenységek során.
A magyar nyelv és irodalom művelése különösen fontos. Magyarságunk gyökerei nagyon
mélyek, nyelvünk sok változáson ment keresztül, kultúránkat sok hatás érte. Ezek együttes
hatásából fejlődött ki magyarságunk.
Feltárásuk, átadásuk iskolánk legfontosabb feladatai közé tartozik. Hitünket is csak
magyarként tudjuk megélni.

Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
szóban és írásban. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint
például a közvetítés, más kultúrák megértése.
Az idegen nyelvek, a földrajz, de a világtörténelem tanulása is lehetőséget teremt más
népekkel, nyelvvel, kultúrával való találkozásra. Tanítványainknak meg kell tanulniuk a
különböző értékek, és a mienktől eltérő kultúra helyes elfogadását, tiszteletét.
Hazánk történelmi múltja, földrajzi helyzete és Európai Uniós politikája egyaránt szükségessé
teszi az élő idegen nyelvek magas szintű tudását.

Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz
kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását.

Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia feladata, hogy magyarázatot adjon a természetben, az
ember és a természeti világ közt lezajló kölcsönhatásra.
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A természettudományok feladata, hogy bemutassák a természet szépségét, az ember
felelősségét, a tudósok emberi nagyságát, a technikai fejlődés eredményeit.
A természettudományok és a hit viszonyát összegezve megállapítjuk, hogy nincs köztük
összeférhetetlenség. A tudomány és a hit más-más létsíkon mozog.

Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az interneten keresztül.
Tanulóink 5. osztálytól informatikát tanulnak. A mai világban a tudományok és a technika
fejlődése szükségessé teszi, hogy otthonosan mozogjanak a számítógépek világában.
Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket az elgépiesedés veszélyeire.

A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások
keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy
előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában
használja, otthon, a munkában, az oktatásban és képzésben. A motiváció és a magabiztosság e
kompetencia elengedhetetlen eleme.

Szociális és állampolgári kompetencia
A szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés
feltételei. Lefedik a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és
építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, továbbá ha szükséges,
konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra,
hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását
felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.
Alapvetően fontos a keresztény történelemszemlélet kialakítása.
Történelemtanításunk bemutatja az ember méltóságát és felelősségét. Hálát ébreszt az
évszázadok gazdag örökségéért. Kialakítjuk a meggyőződést, hogy az emlékezés páratlan
szerepet tölt be értékeink megismerésében, elmélyítésében. Hazánk történelme és kultúrája
nem érthető meg a Kárpát-medence más népei történelmének, illetve a világtörténelem és
kultúra ismerete nélkül.

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben,
hogy megismerje tágabb környezetét, képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására,
valamint, hogy célkitűzései érdekében terveket készítsen és hajtson végre. Alapját képezi
azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek
során szükség van.
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerést, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését., különösen az
irodalom, a zene, a tánc, a dráma, a bábjáték és a vizuális művészeteket segítségével.
A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatározó szerepet tölt be az egyház
kultúrájában. Az emberi lélek szépségre törekvésének, önkifejezésének csodálatos eszközei.
Az iskola feladata, hogy ezeket az értékeket a gyerekek szintjén megismertesse, átadja és
beépítse saját helyi kultúrájába, liturgiájába.
Ennek egyik elősegítője az osztályok, folyosók ízléses díszítése is.

h) Egyéb foglalkozások
Az iskolában a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli állandó,
eseti, illetve időszakos foglalkozások működnek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hitéleti programok
délutáni csoportfoglalkozások
tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar
versenyek, vetélkedők, bemutatók
környezeti nevelés, erdei iskola, kirándulások
múzeumi foglalkozások, színházlátogatás
művészeti csoportok
sportfoglalkozások
házi bajnokságok
kulturális és sportrendezvények
diáknapok
ünnepélyek, megemlékezések
hagyományápolás
iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet
könyvtári foglalkozás
egyéb rendezvények

Az egyéb foglalkozások során különös figyelmet fordítunk tanulónk személyiségének
egészséges fejlődésére, tehetségük kibontakoztatására, az esélyegyenlőség megteremtésére. A
sportfoglalkozások, kirándulások lehetőséget biztosítanak a test és a lélek harmóniájának
kialakítására, megőrzésére. Az arra rászoruló tanulóink részére a gyógytestnevelést
szervezünk nemek és korosztályok szerinti bontásban.
A különböző versenyeken elért sikerek jó hatással vannak tanulóink közérzetére, ez is
elősegíti a közösségi érzés kialakulását. A rendszeres munkával kovácsolt sikereket,
eredményeket, azok személyiségformáló hatásait pedagógiai munkánk során sokszorosan
kiaknázzuk.
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3.3.Teljes körű egészségfejlesztés
3.3.1. A teljes körű egészségfejlesztés
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményben eltöltött időben minden gyermek
részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az
intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
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, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az
egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság
megvalósítása.
Az iskolai 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 területek beépülnek az
iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe.
Ezek közé tartoznak az alábbiak:
• önmagunk ismerete,
• egészségi állapotunk ismerete,
• a mozgás fontossága.
A feladat jellege közös problémakezelést és egységes viszonyulást igényel a résztvevők
között:
• intézményvezető vagy megbízottja,
• pedagógus,
• iskolaorvos, védőnő,
• napközis és tanulószobai csoportok vezetői.
Az intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló
egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő
feladatokra, amelyek különösen:
• az egészséges táplálkozás,
• a mindennapos testnevelés, testmozgás,
• a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
• a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
• a személyi higiéné.
Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a gyermekek,
tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beillesztjük az intézményben
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megvalósuló átfogó prevenciós programokba.

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő tevékenységek
Kiemelt feladatok
• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat,
• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a egyéb foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb
ismeretekkel.
A teljes körű egészségfejlesztés az iskola minden pedagógusának feladata.
A teljes körű egészségfejlesztés elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
• a mindennapos testedzés,
• környezetismeret, természetismeret, biológia, osztályfőnöki órákon feldolgozott
ismeretek,
• egyéb foglalkozások, táborok, kirándulások,
• az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez.

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok
Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben
előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.
Intézményünk közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal,
valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal.
Ha az intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem
tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt,
megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem, területen
működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre.
A tanulók fizikai állapotának mérésére a munkatervben meghatározott időintervallumban
kerül sor.
Büfé üzemeltetésére intézményünkben nincs lehetőség.

3.3.2.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai
terv

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki,
biológia- és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Ezt a feladatot a
védőnő vagy pedagógus látja el.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
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•
•
•
•
•

veszélyhelyzetek felismerése, felkészítés a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi
szintű megelőzésére, kezelésére,
életkornak megfelelő ismeretek közvetítése,
első-segélynyújtás gyakorlati alkalmazása,
a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás
fejlesztése,
a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok
– egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőinek megismertetése.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
• tanórán
• biológia, testnevelés, osztályfőnöki, technika órán
• tanórán kívül
• szakkörön, tanórán kívüli foglalkozáson, kirándulás keretében
• önálló ismeretszerzéssel
• házi feladat, gyűjtőmunka
Módszerei, eszközei:
• előadás, projekt, gyakorlat, kutatómunka, IKT eszközök használata
Iskolánk 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. Az elmúlt években ezeken a versenyeken tanulóink eredményesen
szerepeltek.

3.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos 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.

A közösségfejlesztés célja:
A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy azok
egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el.

A közösségi nevelés területei:
•
•
•

a család,
az iskola,
az iskolán kívüli közösségek.
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Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei:
•
•
•
•

tanítási órák,
tanítási órán kívüli egyéb iskolai foglalkozások (pl. napközi, kirándulások,
sportfoglalkozások)
diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (mint: diákönkormányzati munka),
szabadidős tevékenység.

Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt
munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rendszerét jelenti. Az iskolai szabadidős
tevékenység jó teret biztosít a közösségfejlesztő munkának.
Ha a diákok kötődnek közösségükhöz, közvetett módon is erősödik bennük a nevelés és
oktatás hatása. Személyiségük fejlődéséhez elengedhetetlen a közösséghez tartozás, a
közösség általi nevelés.
Jelképeink, ünnepeink, hagyományaink közösségformáló, -megtartó funkciójuk folytán a
következő csoportok hatékonyabb működésében is fontos szerepet játszanak.

A közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
A közösségek
• megszervezése, irányítása
• tevékenységeinek koordinálása
• egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása
• az önigazgatás képességének fejlesztése

3.4.1.Közösségek

A család
A család a legalapvetőbb közösség, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza,
formálja a gyermek fejlődését, értékrendjét, másokhoz való viszonyát. Alapvető normákat
alakít ki, amelyek az iskolába kerülve tovább fejlődnek. A személyiség kialakítása során
kiemelt szerepet kap az iskola és az osztályközösség.

Az iskolai közösség
A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti.
Megkülönböztetett feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökökre, a
pedagógusokra.
Az iskola életében a közösség tevékenységrendszere kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az
iskola begyakorlástatja a közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartásformákat, biztosítja az
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alapvető nevelési elvek, a katolikus értékrend, az együttélés szabályainak elsajátíttatását.

Az osztályközösség
A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokások, értékrend, a
baráti körben kialakított emberi kapcsolatok. Az osztályközösség szokásokkal,
szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az életszemléletük folyamatosan alakul
és fejlődik. Ebben nagy szerepe van a közösségnek, mivel az osztálytársak kölcsönösen
hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért
nagyon meghatározó annak légköre és szellemisége.
Az osztályközösség feladata:
• a keresztény magatartás erősítése,
• valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,
• az egyéni értékek felismerése,
• egymás tiszteletben tartása,
• egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban,
• a másság elfogadása, a tolerancia,
• társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,
• mások gondjainak, nehézségeinek felismerése.
A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek.
Különösen fontos feladata van a problémák felismerésében és azok keresésében. Meghatározó
a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló
támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család.
Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és
találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a
probléma megoldásában a segítségére lehetnek.

A közösségfejlesztés színterei
A tanórai foglalkozásokon számtalan lehetőségünk nyílik a közösség fejlesztésére.
A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakulása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése
azonban nem valósítható meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében.
Szükséges olyan együttlétek kialakítása, amely mentes a tanórák kötöttségétől.
Ilyen közösségfejlesztésre alkalmas lehetőségek iskolánkban:
• hitéleti programok
• délutáni csoportfoglalkozások
• tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar
• versenyek, vetélkedők, bemutatók
• környezeti nevelés, erdei iskola, kirándulások
• múzeumi foglalkozások, színházlátogatás
• művészeti csoportok
• sportfoglalkozások, házi bajnokságok, kulturális és sportrendezvények
• diáknapok
• ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás
• iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet
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•
•

könyvtári foglalkozás
egyéb rendezvények

Az önkormányzás képességének kialakítása
A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői
segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon
tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
A diákközösségek részt vesznek az alábbiak megszervezésében, lebonyolításában:
• háziversenyek, vetélkedők, pályázatok, kirándulások, tábori programok,
• házibajnokságok, kulturális és sportprogramok,
• papírgyűjtés,
• ünnepélyek, rendezvények, hitéleti programok
• javaslattétel a házirend módosítására

Alkalmazottak közösségei
• Alkalmazotti közösség
• Nevelőtestület
• Szakmai munkaközösségek
• Feladatorientált teamek
Az állandó és az alkalmi közösségek építésének alapja elkötelezettségünk a katolikus
életszemlélet iránt. A legnagyobb, leghatékonyabb közösségépítő erő egymás és a gyermekek
szeretete és tisztelete.
Felnőtt közösségeink építése azért is különösen fontos, mert elsősorban példával nevelünk.
Színterei:
• Lelki programok
• Tanári lelki gyakorlatok
• Kirándulások
• Szakmai összejövetelek
• Napi kapcsolat

Szülői szervezetek:
•
•

Osztályszintű szülői munkaközösségek
iskolai szintű szülői közösségek

A tanulók életkoruknál fogva segítségre, bátorításra szorulnak. A pedagógusok feladata
segíteni, előmozdítani a tanulók közösségi életének megszervezését.
Az iskola a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével
együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját.
A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az
iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. A pedagógus
alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége,
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hogy a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttassa a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására.
A szülői közösség fejlesztésének színterei:
• a szülői értekezletek,
• a fogadóórák,
• a szülői választmányi ülések,
• az osztálymisék
• az iskolai rendezvények (Édesanyák
osztálykirándulás, stb.)

köszöntése,

Rózsafüzér,

Keresztút,

3.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
• különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
• sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
• kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
• hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
3.5.1. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása
Sajátos nevelési igényű tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a számukra megfelelő tartalmak közvetítése
során valósul meg, segíti a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind
teljesebb beilleszkedést.
Fejlesztési követelményeink igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez.
Ügyelünk arra, hogy a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.
Ennek érvényesítése érdekében a tartalmak kijelölésekor egyes területeket módosítunk,
elhagyunk vagy egyszerűsítünk.
A sajátos nevelési igényű tanulókat a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt
(integráltan) neveljük, oktatjuk.
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
szükséges.
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A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai
fejlesztésének elvei
A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi
károsodás következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt igénylő
feladatok kivitelezése jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is,
ezért kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni.
A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során figyelembe
vesszük kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi állapotát, értelmi
képességeit és fizikai adottságait is.

A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének elvei
A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe vesszük,
hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek ismeretszerzését a
külvilág iránti látó beállítódás helyett más beállítódás is jellemzi. Fontos az ép érzékszervek –
hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés – fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának
tanítása.
A pedagógus fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség segítségével tudja
mindezt korrigálni.

A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztésének
elvei
A tanuló nyelvi kommunikációs szintje az esetek jelentős részében nem korrelál életkorával,
hallásállapotával – attól pozitív és negatív irányban is eltérhet.
A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett
döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka,
mértéke, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános
pedagógiai tevékenységen kívül pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs eljárások
folyamatában valósul meg.
A pedagógus személyén túl a modern technikai eszközök alkalmazása, esetleges műtéti
beavatkozások sikeressége együttesen határozzák meg a hallássérült tanuló eredményes
nevelhetőségét, oktathatóságát.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiségfejlődési zavara, az
idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével,
funkciózavarával függ össze.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb
érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak.
Az integráció feltétele az osztály összetétele és a tanító vállalása.
A sajátos nevelésű tanulók felvételének elbírálása minden esetben egyénre szabott, függ a
fogyatékosság súlyosságától.
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3.5.2. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő
pedagógiai tevékenység
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek.
Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő
foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés,
az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg.
A tanulási zavarok elsődleges tünetek, melyeknek következményei a kudarcok. Másodlagosan
alakulhatnak ki a viselkedési zavarok.
Mind a tanulási-, mind a viselkedési zavarok feltárásához diagnosztizáló eljárások
szükségesek.
Megismerési eljárások
• Családi háttér megismerése (családlátogatás)
• Pedagógiai szakvélemény
• Szülői jellemzés
• A pedagógus megfigyelései

3.5.3.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő programok
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek
során történik:
• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni
foglalkozás;
• korrepetálás,
• felzárkóztató órák
• napközi
• szoros kapcsolat a helyi óvodával, a nevelési tanácsadóval és a Tanulási
Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsággal;
• 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.

3.5.4.A tehetség és a képesség kibontakozását segítő tényezők
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Kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti
általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
A tehetséges tanulók speciális képességeinek kibontakoztatásához biztosítjuk kreativitásuk
fejlesztését szolgáló szervezeti formákat.
Fontos, hogy minél előbb felismerjük az átlagosnál tehetségesebb gyerekeinket, speciális
fejlesztésüket minél hamarabb kezdjük el.
A fejlesztés lehetőségei tanórán, a tanórán kívüli és az önálló munkában:
• kiscsoportos és egyéni foglalkozások,
• differenciálás, csoportbontás,
• kooperatív és projektmódszer,
• versenyek,
• iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek, eszközeinek önálló, csoportos
használata
• IKT eszközök használatának támogatása
• Motiválás, személyes beszélgetés, ösztönzés, jutalmazás megfelelő formáinak
alkalmazása
Tehetséges gyermekeink közül a legjobbaknak bizonyítási lehetőséget adunk az egyházi,
területi és országos tanulmányi- és sport versenyeken történő indulással.

A tehetségnevelés folyamata
A tehetséges tanulók
• felismerése
• kiválasztása
• fejlesztése
• versenyeken megmérettetése

Ennek érdekében
• szabályozzuk
• a tehetséggondozás módját,
• az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozás lehetőségeit
• kialakítjuk a tehetséggondozás tartalmát, feltételeit
• az iskola megteremti a szervezeti formákat (szakkörök)

A tehetséggondozás személyi feltételei
A tehetségnevelési programok megvalósíthatóságához elengedhetetlenül szükséges az
elkötelezett és a témában jól képzett pedagógusok megléte, akik személyiségükben
alkalmasak és képesek a tehetséges tanítványaikkal való foglalkozások vezetésére, önálló
programok megvalósítására.
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Tevékenységi formák
Iskolánkban a tehetséggondozás a következő szervezeti formák segítik:
• tanítási órák
• hitéleti programok
• délutáni csoportfoglalkozások
• tehetségfejlesztő foglalkozások, szakkörök, énekkar
• versenyek, vetélkedők, bemutatók
• múzeumi foglalkozások, színházlátogatás
• művészeti csoportok
• sportfoglalkozások, házi bajnokságok
• kulturális és sportrendezvények
• ünnepélyek, megemlékezések
• könyvtári foglalkozás
• egyéb rendezvények
Ezen tevékenységi formák során szerzett ismeretek tanulóink tehetséggondozása mellett
elősegítik a továbbtanulásra való felkészülésüket is.
A foglalkozásokat úgy tervezzük, hogy a tanuló maximális terhelhetőségét ne haladja meg az
általa választott órák száma.

3.5.5.A szociális hátrányok segítését jelentő tevékenység

Hátrányos helyzetűek segítése
Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyerekek kerülnek.
A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége nem tudja,
vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel
megküzdeni, de képtelen a családi nevelés hiányát pótolni. Szám szerint is emelkedik a
hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma. A társadalmi elszegényedés
következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok száma. Alapvető a lelkiismeretes,
a tanulókra egyenként is odafigyelő osztályfőnök segítsége. Fontosnak tartjuk megismertetni
tanulóinkkal a szenvedélybetegségek megelőzését szolgáló programokat, hiszen a hátrányos
helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek e tekintetben potenciális célcsoportot alkotnak.
Prevenció céljából külső előadó segítségét kérjük.
Nehéz a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család a gyermek számára nem biztosítja a
megfelelő erkölcsi hátteret. A szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt.
Az iskola nem veheti át a család nevelő szerepét, de az ilyen nehéz esetekben fel kell vállalni
a fokozott törődést a tanulóval. Ennek lehetőségei:
•
•
•
•
•
•
•

korrepetálás, tehetséggondozás
Integrációs Pedagógiai Rendszer
továbbtanulásuk biztosítása
gyakori egyéni beszélgetés, segítség a személyes problémák megoldásában
fokozott kapcsolattartás a családdal (családlátogatás, fogadóórák)
a gyermekvédelmi felelős hatékony közreműködése
kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal
83

A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programja

•
•

segítség a hiányosságok pótlásában
szülők közti ruhacsere akció megszervezése, egymás segítése

A szociális juttatások elosztásának rendszere
Iskolai étkeztetés
A jogszabályok szerint kedvezményesen étkezhet az a tanuló, aki
• tartósan beteg,
• három- vagy többgyermekes családban él,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A befizetések időpontjáról a tanulókat és szüleiket a tanév elején és a befizetést megelőző
napokban tájékoztatjuk.

Tankönyvek beszerzése
Iskolánk megrendeli a szaktanárok által javasolt, az igazgató által jóváhagyott könyveket, és
biztosítja a lehetőséget azok időben történő megvásárlására.
Az ingyenes tankönyvellátást felmenő rendszerben, fokozatosan biztosítja az állam 2013
szeptemberétől. A rászorulók tartós tankönyvet kapnak, melyet a tanév végén vissza kell
adniuk a könyvtáros tanárnak.
Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl
sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a tanuló szülője az okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató állapítja meg.

3.6.A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység
Az iskola igazgatójának feladatai
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért, a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. A nevelési és oktatási intézmény
vezetőjének feladatkörébe tartozik a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása.
Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. Gyermekjóléti Szolgálat, stb.) címét, illetve
telefonszámát.
A
nevelési-oktatási
intézmények
közreműködnek
a
gyermekek,
tanulók
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a
Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó
más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

Az osztályfőnökök gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai
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•
•
•
•

•
•

a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése alapján, a veszélyeztető okok feltárása
érdekében családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét,
gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem
szüntethető, veszélyeztető tényezők megléte esetén értesíti a Gyermekjóléti
Szolgálatot,
a Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken,
a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott
szervnél, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás
formájában történő nyújtására,
tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról,
nyilvántartást vezet az osztályában lévő veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű
tanulókról.

3.7.A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való
részvételi jogai, gyakorlásának 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 diákközösségek munkájában 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
kifejthessék véleményüket pl. a házirend elkészítésekor. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy
egyes – a tanulóközösség egészére vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók
szervezett formában részt vehessenek a döntést megelőző véleményezésben. Ennek érdekében
az osztályfőnökök minden osztályban az életkornak megfelelő szinten és tartalommal
ismertetik a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az osztályközösségek
számára a véleménynyilvánítás lehetőségét.
Az iskolában diákközösség működik. A diákközösség tagjait az 5-8. osztályok delegálják.
Vezetője a nevelőtestület tanára, akit az intézmény vezetője bíz meg.

3.8.A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki
munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
Pedagógus
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza.
Legfontosabb helyi feladatai:
• a tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a tanítási órák színvonalas megtartása
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák
vezetése,
osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és
értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákközösségeket 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,
kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Osztályfőnök
Az osztályfőnököt – a telephelyvezetővel konzultálva – az igazgató bízza meg, elsősorban a
felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit,
munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
• Segíti az osztályközösség 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, fogadóórát tart.
• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: 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.
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•
•
•
•
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•

Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai programokról, azokon való részvételre
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
Órát látogat az osztályban.
Szükség szerint családot látogat.

3.9.Kapcsolattartás
partnereivel

a

tanulókkal,

a

szülőkkel,

az

iskola

A kapcsolattartás célja a folyamatos, kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás,
partnerkapcsolatok erősítése.

Kapcsolattartás formái a tanulókkal
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, programokról
az iskola igazgatója, telephelyvezetők és az osztályfőnökök tájékoztatják:
• az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen,
• a telephelyvezetők a telephelyeken
• az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, valamint
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, vagy a
szülők közösségével.
További lehetőségek:
• személyes beszélgetés,
• honlap,
• hírlevél
• faliújság,
• iskolai rendezvények, programok,
• kiállítások,
• kirándulások,
• ellenőrző, tájékoztató füzet.

Kapcsolattartás a szülőkkel
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról,
programokról az iskola igazgatója, telephelyvezetők és az osztályfőnökök tájékoztatják.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével vagy a szülők közösségével.
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A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
• szülői értekezlet,
• fogadó óra,
• nyílt tanítási nap,
• írásbeli tájékoztató,
• családlátogatás,
• faliújság,
• honlap,
• hírlevél,
• iskolai rendezvények, programok,
• bálok, kiállítások, kirándulások.
A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az éves munkaterv
határozza meg.

Kapcsolattartás az iskola partnereivel
A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és
működési szabályzat jogkörébe tartozik.
Folyamatos munkakapcsolatot tartunk továbbá az alábbi szervezetekkel:
• az intézmény fenntartójával,
• a plébánossal
• A települési Önkormányzatokkal (Baks Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
6768 Baks, Fő u. 92., Ópusztaszer Község Önkormányzata 6767 Ópusztaszer,
Tóhajlat 130., Pusztaszer Község Önkormányzata 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.,
Tömörkény Község Önkormányzata 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.)
• Az intézményt, a telephelyeket, Önkormányzatokat érintő ügyekben az
intézmény vezetője tájékoztatást ad, illetve kap a Polgármesteri Hivatal
illetékes osztályától.
• Szakszolgálatokkal – Kistelek, Csongrád
• Szakmai továbbképzések, versenyek kapcsán, kapcsolódva a kerület oktató-nevelő
munkájához.
• A Gyermekjóléti Szolgálattal (Baks, Pusztaszer, Ópusztaszer, Tömörkény)
• Az igazgató és a telephelyvezetők kapcsolatot tartanak fenn a tanulók
veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében.
• Ha az intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai
eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a Gyermekjóléti
Szolgálattól.
• A Gyermekjóléti Szolgálat koordinátora segíti a szociális és gyermekvédelmi
információk, kiadványok eljuttatását az iskolába (pl. szociális helyi rendelet,
pályázati lehetőségek, stb.)
• A Gyermekjóléti Szolgálat koordinátora alkalmanként, meghívásra részt
vesz a nevelői értekezleteken, illetve szülői értekezleteken.
• A koordinátor, valamint az igazgató és a telephelyvezetők a nyilvántartásba
vett tanulók aktuális státuszát minden tanév végén egyezteti.
• Az iskolának kiemelt figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek
88

A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programja

megelőzésére.
•

A KPSZTI-vel (1071 Bp., Városligeti fasor 42.)
• Szakmai rendezvények, továbbképzések, értekezletek, konferenciák, egyházi
versenyek, stb.
A munkakapcsolatok megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a
felelős.
Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres
munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel,
gazdálkodókkal:
A járás oktatási intézményeivel
• A területi értekezletek, továbbképzések, versenyek, és egyéb rendezvények,
konferenciák alkalmával
Civil szervezetekkel:
• A baksi Cinege Táncegyüttes
• Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület
• Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Baksi Csoportja
• Őszirózsa Asszonykórus
• Baksi Kulturális Egyesület
• Baksi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület
• Baksi Horgász Egyesület
• Baksi Citerazenekar és Népdalkör
• Őszikék Nyugdíjasklub Ópusztaszer
• Szeri Kör Faluszépítő Egyesület
• Pusztaszer Községért Közalapítvány
• NACSE
• PISZE
• Csizmazia Közhasznú Magánalapítvány
Intézményekkel:
• Nemzeti Történeti Emlékpark
• Ópusztaszeri Pszichiátriai Otthon
• Pusztaszer Községi Könyvtár
• TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvoda
• Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága
• Rózsafüzér Szociális Otthon
• Községi Könyvtárak
• Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
• Classic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
• Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Tömörkényi csoport
• Tömörkény István Nyugdíjas Egyesület
• Tömörkény Községi Sport Egyesület
• Idősek Egymásért Nyugdíjas Egyesület
• Tömörkényi Polgárőr Egyesület
• Tömörkényi Agrár Kft.
• A szakmai továbbképzéseket szervező tankönyvkiadókkal, egyetemekkel
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A munkakapcsolat
megszervezéséért,
felügyeletéért
telephelyvezetők és az igazgatóhelyettes a felelősek.

az

intézményvezető,

3.10.A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
• osztályozó vizsgákra,
• különbözeti vizsgákra,
• javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
• aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára 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.
• az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
Az intézmény vezetőjének feladata a vizsga törvényes előkészítése, a zavartalan lebonyolítás
feltételeinek biztosítása.

3.10.1. Az értékelés rendje
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján
állapítjuk meg. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk.

Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
• felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
• engedélyt kapott, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
• a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet,
• a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
• Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek
teljesítésére vonatkozik.

Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.
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Az osztályozó, különbözeti, pótló vizsgára az intézmény vezetőjénél a tanuló – kiskorú tanuló
esetén a szülője – jelentkezhet a fenti feltételek megléte esetén.
A vizsga időpontját az intézmény vezetője határozza meg.

Javító vizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
• a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az intézmény vezetője által meghatározott időpontban, az
augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Félévkor és tanév végén a
felsős tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy az évközben szerzett jegyeket vizsgán
javítsák (legalább 3-as osztályzattal rendelkezők). A vizsgán vagy megerősíteni, vagy
javítani lehet csak. Az eddig megszerzett érdemjegyet rontani nem lehet. A
bizonyítványba az alábbi bejegyzéseket teszik az osztályfőnökök a vizsgával
kapcsolatban:
„…………………….. tantárgy/-ak/ból vizsgát tett” amennyiben a tanuló nem tudta
javítani az érdemjegyét. Naplóban „v” az érdemjegy mellé.
„ ………………………tantárgy/-ak/ból sikeres vizsgát tett”
érdemjegynél pozitív változás történt. Naplóban „sv” az érdemjegy mellé.

amennyiben

az

3.10.2. A vizsgatárgyak részei és követelményei
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a
gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az
intézmény helyi tantervében meghatározott követelményrendszer szabályozza.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz
eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló
magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.

3.11.A felvétel és átvétel helyi szabályai
3.11.1. Az első osztályosok beiskolázása
Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi.
Beiskolázásunkat nem köti körzethatár.
A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek elfogadja a katolikus értékrendet,
az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.
Előnyt élvez az a gyermek, akinek
• testvére már az intézményünkbe jár
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•
•

a helyi óvodából érkezik
a család az egyházközséghez tartozik

A leendő első osztályosok tavasszal ismerkedési foglalkozáson vesznek részt, mely szóbeli
beszélgetésből és játékos feladatokból áll. Célja a kölcsönös megismerkedés, az iskolavárás
megkönnyítése.
A gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt a kollegák javaslata alapján.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt,
• szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,
• a gyermek személyi azonosságát igazoló dokumentumot, lakcímkártyát,
• a szülő személyi igazolványát.

3.11.2. Átvétel más intézményből
Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való
döntés az intézmény vezetőjének jogköre. Döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes vagy
telephelyvezetők 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 állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. 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 felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett
tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást biztosítunk 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.
A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél alapvető szempont, hogy a szülő és a
gyermek elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és
együttműködjön annak megvalósításában.
Előnyt élvez az a tanuló:
• testvére már az intézményünkbe jár
• családja az egyházközséghez tartozik
• a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén a személyi, tárgyi feltételek
megléte, a fejlesztés lehetőségeinek biztosítása
Az átiratkozáskor be kell mutatni:
• a tanuló személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
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•
•

a szülő személyi igazolványát;
az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;

4 .AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
4.1. A helyi tanterv óraszámai
4.1.1. A választott kerettanterv megnevezése
Helyi tantervünket a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.
21.) számú EMMI rendeletben meghatározott kerettanterv alapján készítettük, figyelembe
véve az iskola hagyományait, adottságait is. Az iskola helyi tantervében a tantárgyak
tananyagai és követelményei megegyeznek a minisztérium által kiadott kerettantervben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel. A tantárgyakat a fenntartó által
engedélyezett heti óraszámban tanítjuk.
Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol és a német nyelv tanulását választhatják.
Helyi tantervünket az iskola 1. és 5. évfolyamán a 2013/14. tanévben vezetjük be, felmenő
rendszerben. A 2016/17. tanévtől kerül bevezetésre minden évfolyamon az új helyi tanterv.
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

1. évf.
7

2. évf.
7

3. évf.
6

4. évf.
6
2

Idegen nyelvek
Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan (helyette hittan)

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek

5. évf.
4

6. évf.
4

7. évf.
3

8. évf.
4

3

3

3

3

93

A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programja

Matematika

4

3

3

3

Erkölcstan (helyette hittan)
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

1

1

1

1

2

2

2

2

Természetismeret

2

2

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia–egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

1

Dráma és tánc / Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

4.1.2. A választott kerettanterv feletti óraszámok
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.
Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

1. évf.
7+1

2. évf.
7+1

3. évf.
6+2

4. évf.
6+1
2

Idegen nyelvek
4+1

4+1

4+1

4+1

Erkölcstan (helyette hittan)

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1+1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezett órakeret

2

2

3

3

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

25

25

25

27

1

1

1

1

Matematika
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.
4+1

6. évf.
4+1

7. évf.
3+1

8. évf.
4

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

3 +1

3+1

3+1

Erkölcstan (helyette hittan)
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

1

1

1

1

2

2+1

2

2

Természetismeret

2

2

Fizika

2

1+1

Kémia

1+1

2

Biológia–egészségtan

2

1+1

Földrajz

1

2

1

1

1

Magyar nyelv és irodalom

Ének-zene

1

Dráma és tánc / Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

0+1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezett órakeret

2

3

3

3

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

28

28

31

31

1

1

1

1

Informatika

A kerettantervben meghatározottakon felül megtanítandó és elsajátítandó tananyagot a helyi
tantervben, a tantárgyaknál tüntetjük fel.
4.1.3. A választott kerettanterv típusa
A fel nem sorolt tantárgyakból egyetlen kerettanterv létezik, ezért ezeket nem tüntetjük fel
táblázatunkban. A kerettantervi alternatívát kínáló tantárgyak tantervei közül az alábbiakat
választjuk:
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia–egészségtan
Ének-zene

A választott kerettanterv megnevezése
B változat
B változat
B változat
B változat
B változat
A változat
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Dráma és tánc

Dráma és tánc

Az emelt óraszámú képzést intézményünkben nem szervezünk.
4.1.4. A helyi tanterv bevezetésének ütemezése
Színessel jelöltük a régi helyi tantervben meghatározott óraszámokat.
Óraterv az 1-8. évfolyamokon a 2013/14. tanévre
Tantárgy

1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
új

régi

régi

régi

új

régi

régi

régi

8

8

8

7

5

4,5

4,5

4

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Fizika

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

Biológia

1,5

2

Földrajz

2

2

1

1

1

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika

5

(Erkölcstan helyett) hittan

1

5

5

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Környezetismeret

1

1

1

2

Természetismeret

Ének-zene

2

1

1

1

1

Tánc és dráma
Dráma és tánc/Hon- és népismeret
Vizuális kultúra

1
2

1

1

1

1

1

1,5

1,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

2,5

2,5

1

1

1

1

Mozgókép és médiaismeret
informatika
Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

5

5

3

3

Osztályfőnöki
Összesen

25

22

20

22,5

28

25,5

28

28

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

1

2

2

2

1

2

2

2

Mindösszesen

26

24

22

24,5

29

27,5

30

30

Óraterv az 1-8. évfolyamokon a 2014/15. tanévre
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1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.

Tantárgy

új

új

régi

régi

új

új

8

8

8

7

5

5

4,5

4

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

1

1

2

3

2

2

2

2

Fizika

1,5

1,5

Kémia

1,5

1,5

Biológia

1,5

2

Földrajz

2

2

1

1

1

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika

5

5

(Erkölcstan helyett) hittan

1

1

5

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Környezetismeret

1

1

1

2

Természetismeret

Ének-zene

2

2

1

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret
Vizuális kultúra

Régi

1
1

2

2

1

1

1

1

1,5

1,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

2,5

1

1

1

1

Mozgókép és médiaismeret
informatika
Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

5

5

5

3

Osztályfőnöki
Összesen

25

25

22

22,5

28

28

30,5

28

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

1

1

2

2

1

1

2

2

Mindösszesen

26

26

24

24,5

29

29

32,5

30

Óraterv az 1-8. évfolyamokon a 2015/16. tanévre
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
új

új

új

régi

új

új

új

régi

8

8

8

7

5

5

4

4

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

1

1

1

Idegen nyelvek
Matematika

5

5

5

(Erkölcstan helyett) hittan)

1

1

1
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

Fizika

2

1,5

Kémia

2

1,5

Biológia

2

2

Földrajz

1

2

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

2

2

2

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret
Vizuális kultúra

3

2

2

2

Természetismeret

Ének-zene

2

1
1

2

2

2

1

1

1

1

1,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

1

1

1

1

Mozgókép és médiaismeret
informatika
Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki
Összesen

25

25

25

24,5

28

28

31

30,5

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

1

1

1

2

1

1

1

2

Mindösszesen

26

26

26

26,5

29

29

32

32,5

Óraterv az 1-8. évfolyamokon 2016/17. tanévtől
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
új

új

új

új

új

új

új

Új

8

8

8

7

5

5

4

4

2

3

3

3

3

Idegen nyelvek
Matematika

5

5

5

5

4

4

4

4

(Erkölcstan helyett) hittan)

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

2

2

2

Fizika

2

2

Kémia

2

2

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Környezetismeret

1

Természetismeret
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Biológia

2

2

Földrajz

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Dráma és tánc/Hon- és népismeret
Vizuális kultúra

1
1

2

2

2

2

Mozgókép és médiaismeret
informatika
Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki
Összesen

25

25

25

27

28

28

31

31

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

1

1

1

1

1

1

1

1

Mindösszesen

26

26

26

28

29

29

32

32

4.2.Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és más taneszközök
kiválasztásának elvei
A tankönyvkiválasztásban döntő, hogy jól használható, minőségileg kifogástalan, megbízható
és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe.
A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segítenek abban,
hogy a gyermekek is hatékonyabban használják tankönyveiket.
A tankönyv és taneszköz kiválasztásánál a felsorolt tartalmi és formai jellemzők alapján
történik a válogatás:
Tartalmi szempontból figyelembe vesszük, hogy milyen a könyv szerkezeti felépítése,
tematikus bontása, a szóanyag, szókincs, nyelvi megformálás helyessége, szöveg- és
ábraanyaga, feladatmegfogalmazása. Segíti-e a tanulót az önálló tanulásban, kellő lehetőséget
ad-e a differenciált fejlesztésre. Segíti-e a pedagógus felkészülését, megfelelő számú feladatot
tartalmaz-e.
Formailag milyen a tankönyv kivitele, fűzése, használhatósága, tartóssága.
Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során használatos tankönyveket, taneszközöket a
pedagógus javaslata alapján az intézmény vezetője hagyja jóvá.
A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl.
testnevelés, technika, rajz).
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév
májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a
szülők kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe:
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•
•
•
•

a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének,
az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak,
a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak indokolt esetben vezetünk be.
a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk
közelíteni.

Intézményünkben elvárás, hogy tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális
ismerethordozókat, diaképet, magnetofon hanganyagot, írásvetítő-transzparenseket,
képmagnófelvételeket készíteni, digitális táblát, IKT eszközöket kezelni, és eredményesen
alkalmazni a nevelési-oktatási 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.
Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre
több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket
a rászoruló tanulók ingyenesen használhatják.

4.3.A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok
helyi megvalósítása
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében csökkentjük a tanulók között tapasztalható jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségeket.
Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe; mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és
problémamegoldáshoz, megalapozzuk az egyéni tanulási módszereket és szokásokat.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével alapozzuk meg a koncentráció és a relaxáció képességét.
Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a
kötelességérzet kialakulását.

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskola és a szülők
részéről a teljesítmény-elvárások. Fokozatosan előtérbe kerül a motiválás és a
tanulásszervezés.
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását dramatizálás eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével fejlesztjük tovább a koncentráció és a relaxáció képességét.
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Fejlesztjük a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a
kötelességérzet kialakulását.
Fokozzuk a gyermekek motiváltságát jobb teljesítményük érdekében.

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.
Megalapozzuk a tanulási területeknél meghatározott kulcskompetenciákat, fejlesztjük az
együttműködési készséget.
Mélyítjük, gazdagítjuk a drámapedagógia eszköztárával az értelmi és érzelmi intelligenciát.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
Fejlesztjük az önismeret kialakítását, az önértékelés képességét, az együttműködés
fontosságának tudatosítását 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 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal 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, fejlesztjük a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
Fejlesztjük a kreativitást; ügyelünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára; a tanulók
egészséges terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő értékelésre.
A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
Gyakoroltatjuk a keresztény magatartásformák a személyiség arculatának helyes kialakítása
érdekében.

4.4.A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának
módja
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.
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A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik,
testnevelésóra megtartásával biztosítjuk.
A heti öt órából egy órában táncot tanítunk.

A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók
könnyített vagy gyógytestnevelési órára történő beosztásának
rendje
A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján
könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára osztjuk be. A könnyített testnevelés- vagy
gyógytestnevelés-órát – lehetőség szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban
szervezzük.
A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra
keretében biztosítjuk.
A gyógytestnevelés-órákat legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében
megszervezzük. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt
vehet, akkor számára is biztosítjuk a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az
esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvétel együttesen éri el a heti öt
órát, ezek arányára a szakorvos tesz javaslatot.
Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi,
belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.

4.5.A választható tantárgyak, foglalkozások 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 a
törvényben meghatározott heti tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson.
Pedagógiai programunk szerint választható tantárgy iskolánkban nincs. A választható
foglalkozások közé tartoznak a délutáni sportfoglalkozások, szakkörök, stb. A választható
foglalkozások meghirdetésekor közöljük azt is, hogy a foglalkozást várhatóan melyik
pedagógus fogja vezetni.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.

4.6.A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési
módja, a magatartás és szorgalom minősítésének elvei
4.6.1.A tanulók ellenőrzése, értékelése
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Az ellenőrzés, értékelés a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van
a személyiség fejlesztésében. Ösztönzést ad, kifejleszti a felelősségérzetet és önértékelő
képességet, önnevelésre késztet.
Az objektív, igazságos értékelés előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen
érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni
képességeihez is viszonyítanunk kell. Az értékelés a tanulókat egyénenként is segíti abban,
hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Az értékelés minden esetben a bizalomra épül.

4.6.2.Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményei, formái
Az értékelés a nevelő-oktató munka egyik legfontosabb, mindent meghatározó kérdése.
Fontos, hogy jól tervezett, következetes, tartalmas, objektív legyen.
Az értékelés a pedagógiai munka mindennapi része. Alapelvünk, hogy:
• személyre szóló legyen,
• fejlesztő, ösztönző jellegű legyen,
• folyamatos legyen,
• az iskolai követelményrendszerre épüljön,
• legyen tárgyszerű (melyek az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan
lehetséges a javítás)
Munkánk során az értékelés mindhárom típusát alkalmazzuk:
• diagnosztikus (helyzetfeltáró)
• szummatív (összegző, minősítő)
• formatív (fejlesztő)
A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése a következő információk
alapján történik:
• a tanuló és a pedagógus napi kapcsolata
• a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel,
tesztekkel, az írásbeli feladatok javításával
• összegző kép a gyerek munkájáról, fejlődéséről témazáró felmérésekből,
dolgozatokból, szóbeli feleletekből, elkészített munkadarabokból, képzőművészeti
alkotásokból,
kiselőadásokból,
a
testi
fejlődést
nyomon
követő
teljesítménymérésekből
• versenyeredmények
• szülő-pedagógus párbeszéd
• szociometriai felmérés a társas kapcsolatokról
• kérdőívek és beszélgetések a tanulási szokásokról
• önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban
• az egy osztályban tanító pedagógusok megbeszélései
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó
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követelményekre is.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik.

4.6.3. Szöveges értékelés
Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók
teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló
teljesítményétől függően a következő lehet:
• kiválóan teljesített
• jól teljesített
• megfelelően teljesített
• felzárkóztatásra szorul

4.6.4. Értékelés érdemjeggyel
A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év
végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. A félévi és az év végi
osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi
munkája alapján határozzuk meg.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők:
jeles (5):
• ismeri, érti, tudja a tananyagot, alkotó módon alkalmazni tudja ismereteit, a
követelményeknek megfelel,
• pontosan, szabatosan fogalmaz,
• lényegre mutatóan definiál,
• az adott témáról összefüggően képes beszélni,
• bátran mer kérdezni, ha valamit nem ért,
• bátran mer problémát felvetni.
jó (4):
• fentieket kisebb segítséggel képes teljesíteni,
• apróbb bizonytalanságok előfordulhatnak.
közepes (3):
• ismeretei felszínesek, hiányosak,
• önállóan kevésbé tud dolgozni,
• feladatát, előadását tanári segítséggel tudja teljesíteni.
elégséges (2):
• csak a tantárgyi minimumot tudja,
• képtelen összefüggő mondatokban felelni,
• a fogalmakat megtanulja, de nem tudja alkalmazni.
elégtelen (1):
• A tantárgyi követelmények minimumát sem tudja teljesíteni.
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A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi tantervben meghatározott
tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre.
Az érdemjegyek tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg.
Célunk, hogy a készségtárgyak kivételével egy, ennél magasabb óraszámú tantárgyaknál
félévenként legalább két szóbeli felelete legyen. Félévenként a heti egy órás tantárgyaknál
legalább három, a heti két vagy több órás tantárgyaknál legalább 4-5 érdemjegye legyen.
Az órai aktivitást, a kiselőadásokat, a szorgalmi feladatokat a pedagógus egyénileg értékeli.
A naplóba kerülő jegyek nem egyenértékűek. A témazárók érdemjegyeit pirossal írjuk be,
melyek a félévi és év végi osztályzatnál meghatározóak. Az értékelésnél döntő a tanuló
fejlődése, illetve hanyatlása.
A nevelőtestület a tanulók félévi és év végi osztályzatát áttekinti az osztályozó értekezleten.
A tanulók előmeneteléről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk: a tájékoztató, az üzenő füzet
vagy az ellenőrző könyv útján. A szülőnek lehetősége van szóban is tájékoztatást kérni a
szülői értekezleten vagy a fogadóórán, indokolt esetben előzetes egyeztetés után más
időpontban is.

4.6.5. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók
tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
Az írásbeli feladatok formái, rendje, korlátai:
• Témazárók: szigorúan a helyi tantervben megfogalmazott követelményrendszerre
épül, egy témakör elsajátításáról számoltatjuk be a tanulót. A dolgozat megíratása
előtt egy héttel közöljük a beszámoló pontos időpontját, melyet a naplóba ceruzával
beírunk. Napi két témazárónál többet nem iratunk. A témazáróért kapott
érdemjegyet a naplóba pirossal írjuk. Az értékelés százalékosan történik:
Teljesítmény
0-39 %:
40-59 %:
60-79 %:
80-89 %:
90-100 %:
•
•
•

Érdemjegy
Elégtelen (1)
Elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
Jeles (5)

Röpdolgozatok: Felelet értékű dolgozatok, mely az egyes témákkal, téma
részletekkel kapcsolatosak. Az értük kapott érdemjegyet a naplóba kékkel írjuk.
Tudáspróba (diagnosztizáló értékelés): ez a beszámoltatási forma tipikusan
matematika tantárgyra jellemző. Sok esetben a témazáró előtt, tájékoztatásként,
erőpróbaként íratjuk, melynek jegyei nem feltétlenül kerülnek be a naplóba.
Gyűjtőmunka, kiselőadás: ennek előkészítése nagyon fontos. Meg kell adni a
tanulónak a pontos elérhetőséget, és a legfőbb szempontokat. A gyűjtőmunkáért,
kiselőadásért kapott jegyeket egyéni módon jelezzük

4.6.6. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és
szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korláta
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Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának elvei
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
• Az otthoni felkészülés a legtöbb tantárgyban létfontosságú a gyerekek életében. a
házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz
kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
• A megtanulni való tananyagot kijelöljük a tankönyvben (oldalszám, cím, bekezdés).
Az írásbeli feladatok 90%-a gyakorló jellegű, legtöbbször hasonló feladat, mint
amilyet már az órán is megoldottunk (matematika, idegen nyelv), vagy az otthoni
felkészülést ellenőrző feladat (munkafüzet feladatok).
• A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.
Természetesen a tantárgyak jellegéből következően a szóbeli és írásbeli feladatok aránya
változó:

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai
•

•

•

1-4. évfolyam:
• az iskolában készülnek a következő tanítási napra,
• otthoni felkészülésre készség- és képességfejlesztő feladatot kapnak, 1 órát
meg nem haladó mennyiségben.
5-6. évfolyam:
• az iskolában készülnek a következő tanítási napra, kutató és gyűjtőmunkát
kivéve,
• másnapi felkészülésük ideje átlag maximum 1,5 óra,
• az egy tantárgyból adott feladatok mennyisége ne haladja meg a 20-30
percet,
7-8. évfolyam:
• másnapi felkészülésük ideje átlag maximum 2 óra,
• az egy tantárgyból adott feladatok mennyisége ne haladja meg a 20-30
percet,

A tanulók terhelése hétvégén és szünetekben:
Alapelv:
• egyénre szabott, választási lehetőséget felajánló, napi felkészülési időtartamot meg
nem haladó feladatot kapjanak a gyerekek,
• a tehetséges, érdeklődő tanulókat szorgalmi feladatokkal, kutatómunka kijelölésével
motiváljuk, segítjük.
Elvárások a szünetre adott feladatokra vonatkozóan:
• önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek,
• adjanak lehetőséget a megszerzett tudás alkalmazására.
Rajz és vizuális kultúra, testnevelés, ének-zene, informatika tantárgyból lehetőség szerint nem
adunk otthoni feladatokat. Arra törekszünk, hogy a tananyagot az órán elsajátítsák, és
begyakorolják a gyerekek.
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4.6.7. A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése, minősítési
formái
A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény
megerősítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos
viselkedés után alkalmazzák. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő, főleg kisgyermek
korban, de később sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell
alkalmazni.
Az értékelés alapelvei:
• szakszerű, differenciált stratégiák alkalmazása,
• sokszínű, változatos, ösztönző módszerek bevezetése,
• a tanulói megerősítés biztosítása.

Az iskola minősítési rendszere magatartásból
Példás magatartású a tanuló, ha:
• iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató
• felelősségérzettel van a közösség iránt, megtartja a házirendet, és arra törekszik,
hogy mások is megtartsák azt
• megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival, és a felnőttekkel
tisztelettudó
• példája pozitívan hat, képességeit alkotó módon használja fel
• közösségi munkában aktív, vállalt feladatait, megbízatásait felelősségtudattal látja el
• segíti társait az iskolai élet különböző területein
• nincs fegyelmi büntetése
• igazolatlan hiányzása nincs
Jó magatartású a tanuló, ha:
• a házirendet betartja
• tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget
• tanulmányi és közösségi munkájában aktív, megbízható
• magatartáskultúrája esetenként kifogásolható
• igazolatlan hiányzása nincs
• nincs fegyelmi büntetése
Változó magatartású a tanuló, ha:
• a házirend ellen vét
• társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható
• indulatait nem mindig képes fékezni, hangneme kifogásolható
• az őt körülvevő környezet rendjének megtartására figyelmeztetni kell
• képességeit nem hasznosítja, megbízatásait, közösségi munkáját csak ösztönzésre
végzi
• előfordul, hogy az iskolába, vagy az órára késve érkezik, mulasztását nem tudja
igazolni
Rossz magatartású a tanuló, ha:
• a házirend ellen tudatosan, rendszeresen, súlyosan vét
• igazolatlan hiányzása van
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•
•
•
•
•
•

társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése
képességeit bomlasztó tevékenységre használja
felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal, a közösségi
munkából kivonja magát
iskolán kívüli magatartásával az iskola rossz hírnevét kelti
iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik
fokozatában részesült
osztályfőnöki vagy igazgatói büntetése van

A félévi magatartás értékelése eltérhet a havi jegyek átlagától, ha a tanuló kiemelkedő
jutalmazásban, vagy elmarasztalásban részesül.
Az a kiváló vagy jó teljesítményű tanuló, aki a közösségért semmilyen munkát nem vállal,
illetve önös érdekek vezérlik, példás magatartás értékelést nem kaphat.

Az iskola minősítési rendszere szorgalomból
Példás szorgalmú a tanuló, ha:
• munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi
• óra alatt kitartó, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó
• a feladatok végzésében önálló, rendszeres
• tehetségéhez mérten részt vesz a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben
• munkája eredményes, társai munkáját is elősegíti
• szorgalmával példát mutat
• írásbeli munkáinak külalakjára az esztétikum, az igényesség jellemző
• részt vesz tanulmányi, sport, stb. versenyeken
Jó szorgalmú a tanuló, ha:
• a tanórákra való felkészülésben rendszeres, de nem alapos
• óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt
• a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben tehetségéhez mérten igyekszik
részt venni
• írásbeli munkáinak külalakja megfelelő
Változó szorgalmú a tanuló, ha:
• óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat
• a tanórákra való felkészülése rendszertelen
• feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el
• érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktivitás
• írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat
• gyakran nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába
Hanyag szorgalmú a tanuló, ha:
• a szorgalom teljes hiánya jellemzi
• feladatait nem végzi el, érdektelen, közönyös
• a tanórai munkában passzív
• valamely tantárgyból elégtelenre teljesít
• képességeihez, körülményeihez mérten keveset tesz fejlődése érdekében
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•

kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan

A tanulók magatartását és szorgalmát minden hónapban értékeljük.
A minősítés az egyéni képességek alapján, a körülmények mérlegelésével történik, reálisan
fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt.

4.6.8. Jutalmazás, büntetés formái

Jutalmazás
Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, képességeihez mérten folyamatosan jó
tanulmányi eredményt ér el, az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, bármely más módon
hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, jutalomban részesül.
A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén bejegyezzük a bizonyítványba. Az iskolai
szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt pedig igazgatói vagy nevelőtestületi dicséret
mellett oklevéllel és tárgyjutalommal ismerjük el.
A dicséret történhet írásban és szóban.
Jutalmazási formák magatartásból, szorgalomból:
• Dicséret:
• szaktanári
• tanítói
• osztályfőnöki
• telephelyvezetői
• igazgatói
• tantestületi

Fegyelmező intézkedések
Az a tanuló, aki megszegi a házirendet, először figyelmeztetésben, ismételt, ill. súlyos
megszegés esetén – ha szükséges, fegyelmi eljárás alapján (ld. SZMSZ, Házirend)- súlyosabb
büntetésben részesül.
Súlyos megszegésnek minősül, ha a tanuló az intézmény hírnevét csorbítja, a másik ember
testi épségét, egészségét veszélyezteti vagy károsítja, lopás, pénzügyi visszaélés, rongálás
minősített esetét követi el.
Fegyelmi formák magatartásból, szorgalomból:
• tanári
• figyelmeztetés szóban
• figyelmeztetés írásban
• intés
tanítói
• figyelmeztetés szóban
• figyelmeztetés írásban
• intés
• osztályfőnöki
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• figyelmeztetés szóban
• figyelmeztetés írásban
• intés
• megrovás
• telephelyvezetői/igazgatói
• figyelmeztetés szóban
• figyelmeztetés írásban
• intés
• megrovás
• tantestületi
• figyelmeztetés írásban
• megrovás
• szigorú megrovás
• áthelyezés másik iskolába
A fegyelmi fokozatok átléphetők.
A büntetés akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé válásának
megakadályozása és a tanuló helyes irányba terelése. Azt kell elérni, hogy az általunk
értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, beépítésre érdemesnek tartsa, hogy ne mi
fegyelmezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső fegyelmezettséget.

4.7.Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok a
mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló
programok, a tanulók fizikai állapotának 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:
• 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.
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A felmérések a tanulók állapotának rögzítését 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. 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.

4.8.Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
4.8.1. Az iskola egészségnevelési elvei
Az egészséges életmódra nevelés keretében fejlesztjük – elsősorban osztályfőnöki órákon,
másrészt a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás alkalmával – az
alábbi képességeket és készségeket:
• érzelmek alkotó kezelése,
• stresszkezelés,
• önismeret, önbecsülés megerősítése,
• 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.

4.8.2. Az iskola környezeti nevelési elvei
A környezeti nevelés csak az iskolai 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.
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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
• 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 továbbfejleszteni 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 továbbfejleszteni 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 természet közeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása
A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és egyéb
foglalkozásnak feladata.
Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
• a természetismeret tantárgy keretében közelebb visszük gyermekeinket az élő
természethez, ezért néhány napos megfigyelést teszünk velük. A tantárgyi
koncentráció kiaknázása (matematika, magyar, testnevelés, rajz, technika) segíti az
ismeretek megszilárdulását.
• A környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, kémia tantárgyak,
valamint az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
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•
•

a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:
• minden évben évfolyamonként a környezeti értékek felfedezése;
• a szárazelemgyűjtés, hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában;
a teljes körű egészségnevelési programban meghatározottak megvalósítása

4.9.
A gyermekek,
intézkedések

tanulók

esélyegyenlőségét

szolgáló

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak,
veszélynek vannak kitéve. Ezért iskolánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő
tanulók problémáit igyekszünk kezelni, törekszünk a tanulók veszélyeztetettségének
megelőzésére, illetve megszüntetésére. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:
• Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a
személyiségi jogok messzemenő figyelembevételével.
• A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
diákok segítésének formái:
• ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott
módon,
• kedvezményes ebéd biztosítása,
• 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 és a telephelyvezetők végzik, akik folyamatosan
kapcsolatot tartanak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal.

4.9.1.Csoportbontásra vonatkozó elvek
Iskoláinkban csoportbontásban tanítjuk az informatikát és az SNI-s enyhe értelmi fogyatékos
tanulóknak a közismereti tárgyakat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő
jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására.
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4.10. Záró rendelkezések
4.10.1. Legitimációs záradék
Az Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programját a nevelőtestület
felülvizsgálta és módosította: 2013. március 25-én.
Jelen pedagógiai program az intézmény fenntartójának, a Szeged- Csanádi Egyházmegyének
a jóváhagyásával lép hatályba, és a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetjük
be.
Módosítás csak a nevelőtestület elfogadásával és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
Az intézmény pedagógiai programja, nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető,
megtekinthető. Egy-egy példánya a következő helyeken található meg:
• az iskola fenntartójánál
• az intézmény vezetőjénél és az igazgatóhelyettesnél
• telephelyvezetőknél
• az óvoda vezetőjénél
• az iskola irattárában
• az iskola könyvtárában
• az iskola tanári szobájában
Az intézmény pedagógiai programjának egy példányát az iskola könyvtárában helyezzük el,
ahol azt a szülők és a tanulók helyben olvasással, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabadon
megtekinthetik.
Az pedagógiai programot az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk.
Az óvodapedagógus, pedagógus a szülők részére szülői értekezlet keretében, a tanulók részére
osztályfőnöki órán ad tájékoztatást a pedagógiai programról.
A szülők a megelőző tanév végén a honlapon, illetve az osztályfőnököktől tájékoztatást
kapnak azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más
felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz.
Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről,
valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások
csökkentéséhez.

Baks, 2013. március 22.

Somogyiné Utasy Ibolya
igazgató
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Ratifikációs záradék
I.
Jegyzőkönyv
A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját a nevelőtestület
..…… év ………….. hó ……….napján …… % arányban elfogadta.

2.

Angermayerné
Wittmann Orsolya Paula
Balog Tünde

3.

Balogh László

31.

4.

Bárkainé Bánfi Mária

32.

5.

Bernát Evelin

33.

1.

29.
30.

7.

Borosné Fülöp
Annamária Lídia
Cimberné Maszlag Anikó

8.

Cseppentő Rita Ildikó

36.

9.
10.
11.
12.

Dobos Péter Pál
Erdélyi Melinda
Fazekas Erika
Forgony Tiborné

37.
38.
39.
40.

13.

Gajdacsi Zoltán

41.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Gárdián Mariann
Horváthné Szél Beáta
Huszárné Katona Mária
Kasza Anikó
Kálmán Terézia
Kárisné Csatlós Györgyi
Klézli Tünde Erzsébet
Kordás Tímea
Kovács Andrea
Kovács Katalin
Kutasi Sándor
Losonczi Anna
Marácziné Faddi
Julianna
Mester-Szabó József
Zoltán
Mészáros Zsolt

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

6.

26.
27.
28.

Mészárosné Varga
Gabriella
Papp Lászlóné
Pálinkóné Herpai
Zsuzsanna
Pölös Gábor
Ráczné Surinya
Andrea

34.

Régi Ágnes

35.

Rózsa Erika
Székesiné Zsibók
Emese
Széplaki Ferenc
Széplakiné Dóra Ildikó
Szeri Ildikó
Szilvási Klára
Szűcsné Pávlicz Ágnes
Réka
Tápai Zoltánné
Dr. Thirring Ákosné
Tóth Istvánné
Tóth Marianna
Tóth-Mádi Etelka
Tóth Zoltán
Tóthné Kispál Ágnes
Vágó Tibor Péterné
Vágó Tibor Péter
Váradi Gáborné
Veres-Bózsó Erzsébet

115

A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programja

Ratifikációs záradék
II.
Jegyzőkönyv
A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját a nevelőtestület
..…… év ………….. hó ……….napján …… % arányban elfogadta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bánfi Tibor Antalné
Búzáné Huszka Ildikó
Czeigersmidt Roland
Forgó Piroska
Gyapjas Sándorné
Kisgyörgy Nóra
Makai Antalné

8.

Pinjung Emilné

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pozsárné
Mucsi Erzsébet
Ricza Mihályné
Szélesné
Szabados Judit
Szombathelyiné
Szabó Gyöngyi
Tomuszné
Fülöp Katalin
Túri Krisztina
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III.
Jegyzőkönyv
A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját a szülői
szervezet véleményezte.

Baks, ….… év ………. hónap ……. nap

……………………………..
Szülői közösség képviselője
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IV.
Jegyzőkönyv
A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját a szülői
szervezet véleményezte.

Baks, ….… év ………. hónap ……. nap

……………………………..
Szülői közösség képviselője
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