Pedagógia program kivonat

4.2. A tanítási órán kívüli tevékenységek
Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli
tevékenységek segítik:
4.2.1. Hagyományőrző tevékenységek
-

-

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő
alkalmakkor:


október 23-a, a megemlékezést iskolai keretben szervezzük



március 15-e évfordulóján a mindenkori 5. osztály készül a megemlékezésre, melyet
települési szinten rendezünk meg.



Karácsonykor, a 7. és a 2. osztályosok készítik el és bonyolítják le az ünnepséget,
mely intézményünk legnagyobb, reprezentatív ünnepe



A farsangi vidám, télbúcsúztató ünnepre a 3. és a 6. osztály kötelezően, mindenki más
egyéni- és más csoportos jelenetekkel, műsorokkal készülhet



Anyák napja a település fenntartójával közös rendezvényünk, melyre a 4. és az
iskolától nemsokára búcsúzó 8. osztály készül ünnepi műsorral.



megemlékezünk a magyar kultúra és a költészet napjáról. Lehetőség szerint az
ünnepekhez tanulmányi kirándulás kapcsolódik



Fontos feladat iskolánk névadójának, Szabó Pál életének, írói munkásságának
megismerése. A temetőben lévő sírját ápoljuk, minden évben megkoszorúzzuk.
Munkásságával kapcsolatos pályázatokat, vetélkedőket szervezünk, azokon részt
veszünk. Az életéhez, környezetéhez fűződő emlékeket megtekintjük a Szabó Pál
Emlékházban

Vetélkedők, hagyománnyá vált rendezvények:
Sportnap októberben
Alsós mesemondó verseny
Farsangi jelmezverseny
Föld napja
Vers- és prózamondó verseny a felső tagozatban
Gyermekhét május vagy június hónap elején

4.2.6. Szakkörök, művészeti oktatás
Jellegüket tekintve lehet művészeti, technikai, szaktárgyi, de szerveződhetnek valamilyen
közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az
iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola vezetősége dönt.
A szakkör, művészeti oktatás megszervezését, vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az
iskola dolgozója, vagy akár önálló művészeti oktatási intézmény is. Szervezhető szakkör,
művészeti oktatás térítési díj hozzájárulással is.

4.2.7. Versenyek, vetélkedők, bemutatók
Iskolánk minden tanév elején meghatározza, hogy mely versenyekre nevez be, illetve milyen
versenyeket rendez az adott tanítási évben. Az iskolai forduló eredménye alapján a
legtehetségesebbeket az iskolán kívüli versenyekre is felkészítjük. Célunk, hogy lehetőség
szerint mindenütt megmérettessük tanulóinkat. Minél többen, minél többféle műveltség
területen, versenyen szerezzenek rutint olyan helyzetben is, mikor tudása, képessége
legjobbját kell, hogy megmutassa. Az intézmény törekedjen arra, hogy a versenyeztetés
anyagi feltételeit biztosíthassa.
4.2.9. Osztálykirándulások
Az iskola pedagógusai, a közösségfejlesztés, a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok
számára évente legalább egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az
osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a szervezéssel és a kirándulással felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. A gyerekek fegyelmezetlen magatartása kizáró ok
lehet. A szorgalmi időben, tanítás nélküli munkanapra szervezett tanulmányi kiránduláson
csak az iskola tanulói vehetnek részt. A felnőtt kíséretet az iskola pedagógusai biztosítják. Az
intézmény használja ki a pályázati lehetőségeket, melyek ilyen típusú rendezvények
lebonyolításához igényelhetők.
4.2.10. Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle
szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház és
múzeumlátogatások, táncos rendezvények, országjárás, stb.).
A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek
kell fedezniük.
4.2.11. Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon hétfőn, szerdán, ill. szombati
pihenőnapokon látogatható iskolai könyvtár segíti.

Munkaterv kivonat
Tanórán kívüli tevékenység
a)

Iskolai tevékenységi formák
 furulya kör
 foci
 könyvtár
 sportfoglalkozás
 versenyfelkészítés, versenyeztetés
 néptánc
 kézműves foglalkozás

b)

c)

d)

e)

f)

 honismereti programok
 bekapcsolódás országos programokba (pl. diáksport nap)
Pályázat továbbvitele
 magyar felkészítő 8. osztály
 matematika felkészítő 8. osztály
 ovi-suli program
 múzeumpedagógia
Pályázatban való részvétel:
 Arany János Gimnázium Öveges program
 TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 „KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” (fenntartási
időszak)
 Kistérségi egészségvédelmi program
Arany-út pályázat / Budapest-Nagykőrös/ beadva
Alapfokú művészetoktatás
 Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola Berettyóújfalu által 1-8. osztályos tanulók
számára Magyarhomorogon és Körösszegapátiban
Felzárkóztatás, tehetséggondozás
 tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felmérése, egyéni fejlesztési terv készítése
 A megújult „Út a középiskolába” Útravaló-Macika program keretében a 7-8.
osztályosok segítése (pályázat)
 Hátrányos helyzetű tanulók segítése iskolai program kidolgozásával
Az iskola által támogatott tanulmányi versenyek

Egyéni:
Simonyi helyesírási
Zrínyi matematika
Matematika Alapműveleti
Szavalóversenyek (Berettyóújfalu Könyvtár, Eminescu illetve Lucian Magdu –
román nyelvű)

Csapat:
Szabó Pál irodalmi
Bocskai műveltségi
Alsós komplex


g)

Sportversenyek
Futball
Bozsik Program
Nemzetiségi kupák
Atlétikai versenyeken
Egyéb szabadidős tevékenységek, rendezvények, megemlékezések

