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A Mátyás Király Katolikus Általános Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A Mátyás Király Katolikus Általános Iskolában a 2018-2019-es tanévben bevezetésre kerül a
Komplex Alapprogram az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú „A köznevelés
módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex
Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című pályázat keretében. Ez teszi
szükségessé iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését az alábbiak
szerint:


1.1. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
1.1.1.

Az intézmény szervezeti egységei:

Szakmai munkaközösségek fejezet kiegészül:
A munkaközösségeken belül a kollégák segítik egymást a Komplex Alapprogram
módszereinek
alkalmazásában,
óratervek,
foglalkozás
tervek
elkészítésében,
megvalósításában óralátogatással, szakmai megbeszélésekkel.



4.2.1. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való
benntartózkodásának rendje:
A pedagógusok munkaidejének kitöltése fejezet kiegészül:

A kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött feladatokkal a tantárgyfelosztásban
tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozások:
a) Komplex Alapprogram alprogrami foglalkozások
b) Komplex Alapprogram – „Te órád”



5. A TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK fejezet kiegészül:

Alprogrami foglalkozások:
Az alprogramok a délutáni, komplex, képesség- és készségfejlesztő tartalommal megtöltött
foglalkozásaikat döntően nem egy adott tantárgy köré szervezik. Az adott alprogram,
specialitásának figyelembevételével támaszkodik, épít a DFHT-stratégiára, annak elemeire,
technikáira, módszereire, előtérbe helyezve a tudásban és szocializáltságban heterogén
tanulói csoport fejlesztését, különös tekintettel a kooperatív és a kollaboratív technikák,
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módszerek alkalmazására. A foglalkozásokon a tanítási-tanulási stratégia nemcsak a
tudásépítésben, hanem a személyiségfejlesztésben, tehetséggondozásban is szerepet játszik.
Minden tanórán kívül szervezett alprogram hetente legalább egyszer 45 percben minden
évfolyamon megjelenik. Az alprogramokat az erre pedagógus továbbképzés keretében
felkészített pedagógusok végzik. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató rögzíti a
tanórán kívüli órarendben. A foglalkozások az elektronikus naplóban kerülnek
dokumentálásra.
Te órád:
Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni igényekhez
igazított, szintén délután szervezett foglalkozások. A diákok által szabadon választható, a
tanuló érdeklődéséhez, és az iskola lehetőségéhez igazított foglalkozás. Ez lehet beszélgető
óra, játék, egyéni differenciálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás is, és akár egyéni, akár
kiscsoportos, akár osztály, korcsoport, érdeklődési kör szerint stb. szervezett foglalkozások.


2.sz. melléklet:
Tanár munkaköri leírás-mintája kiegészül:

-

-

-

A Komplex Alapprogram keretében óráinak 30%-ban alkalmazza a DFHT módszertanát,
komplex órát tart. Ezek tartására a tematikus tervek és óratervek alapján felkészül. az
osztályra/csoportra vonatkozóan alkalmazza az elkészült óraterveket, szükség esetén újat
készít. Vezeti a Ráhangolódó órákat.
A Komplex Alapprogram keretében ÉA, TA, MA, DA, LA alprogrami foglalkozásokat
tart, tanévre vonatkozóan a csoportjára szabott tematikus tervet és foglalkozásterv
illusztrációkat készít.
A Komplex Alapprogram keretében ”Te órád” foglalkozásokat tart, melyre elkészíti
tanévre szóló tematikus tervét és foglalkozásterveket.
A Komplex Alapprogram keretében aktívan részt vesz a pilot keretében megvalósuló
mérésekben, műhelyfoglalkozásokon, konferenciákon, továbbképzéseken.
A Komplex Alapprogram keretében szükség esetén mentorálja kollégáit, segíti a
bevezetést, megvalósítást.
A komplex alapprogram keretében tartott DFHT-val támogatott órákon, komplex órákon,
ráhangolódáson, alprogrami foglalkozásokon, „Te órádon” csak szóbeli vagy írásbeli
szöveges értékelés. fejlesztő értékelés alkalmazható.

Hernádkak, 2018. augusztus 30.
Bányai Éva
igazgató
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