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1. Az iskola nevelési programja 

 

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 
 
A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, nem állítható szembe egymással. Az 
oktatás a nevelés része. 
Alapelvek: 

 Tiszteletben kell tartani a tanulók személyiségét, figyelembe venni egyéni képes-
ségeiket. 

 Törekedni kell arra, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el. 

 Segíteni kell a gyermeket egyéni képességeinek kibontakozásában. 

 Diákokkal előre meg kell ismertetni a velük szemben támasztott követelménye-
ket, így tudhatják a velük szembeni elvárást. 

 A fiatalokat a felelős állampolgári létre, az egymásért való felelősségre, a család, 
haza, munka szeretetére és megbecsülésre kell nevelni. 

 Az értelem fejlesztésével együtt fontos az érzelmi és akarati élet formálása. 

 Meg kell tanítani a kudarcot is elviselni, feldolgozni és értékelni. 

 A nevelésen és az oktatáson sugározzon át a természethez való megváltozott vi-
szony, az ökológiai szempontok előtérbe kerülése, az élet és a természet szerete-
te, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése. 

 Tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejleszteni kell a tanulók alap-
készségeit. 

 Erősíteni kell a tanulók iskolához való kötődését. Ennek érdekében olyan légkört 
kell megteremteni, hogy az iskolában otthon érezhessék magukat a gyerekek. 

 Az iskolában olyan, - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományok-
ra vonatkozó – ismereteket kell közölni, melyek megalapozzák a tanulók széleskö-
rű műveltségét, elősegítik az értelmi, erkölcsi eligazodásukat az őket körülvevő vi-
lágban. 

 Erkölcsileg, szellemileg és testileg egészséges nemzedéket kell nevelni. 

 Fontos a pontosság, fegyelem és az önfegyelem gyakorlása. 

 A tanulóknak érezniük kell a felelősséget a Föld globális problémái iránt, és tuda-
tosítani kell bennük, hogy a mindennapi életben is figyeljenek környezetünk 
megóvására. 

 Törekedni kell a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, 
magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére. 

 Fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, valamint aktív részvétel a la-
kóhelyünk életében. 

 A 21. század követelményeihez igazodva kiemelten kezeljük a digitális kompeten-
cia fejlesztését, mely a tantárgyakon felülálló szemléletbe ágyazva kezeljük. 

 Fontos, hogy a tanítás-tanulás folyamatában elsajátítsák az egyéni tanulás mód-
szereit, biztosítjuk a metakognitív környezetet 

 Fontosnak tartjuk az óvoda – iskola kapcsolat erősítését, közös programok szerve-
zésével.  
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai 
 
 
Célok, feladatok: 
 
Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal 
támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. 
 
Gondoskodni kell: 
 

 az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál, 

 tanulási kudarcok megelőzéséről, 

 a sikeres beilleszkedés elősegítéséről, 

 a szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálásáról, 

 Önismeret fejlesztéséről, 

 Önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek kielégítésében 
(tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.), 

 a testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, különféle sportren-
dezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg, 

 a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztéséről, 

 arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi feladatok 
elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedés-
ben való fegyelmezett viselkedésre. 

 
Kiemelt tantervi feladat legyen: 

 információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása 

és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül 

képességeinek és a kapcsolatos tevékenységek körének integrálása útján a digitális 

kompetencia hatékony fejlesztése. 

 
 
Fontos: 
 

 a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasság-
ra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés, 

 az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, valamint a be-
széd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása. 

 Magyarország megismerése, szeretete és megóvása, 

 a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink meg-
ismertetése, átörökítése. 

 
A tanulók legyenek képesek: 
 

 az idejüket önállóan és hatékonyan beosztani, 

 saját képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni a tanulmányi követelményeket. 
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 
 
A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet ered-
ményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok hete-
rogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivi-
tásnak az ismeretszerzés folyamatában. Ennek néhány fontos eszköze a pedagógiai gyakor-
latból: 
 

 Az oktatás legfontosabb eszköze a tanmenet, amely az aktuális tanévre készül. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a tanmeneteknél a kulcskompetenciák fejlesz-
tésére. 

 

 Az eljárásoknak, eszközöknek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, 
értelmi fejlettségéhez, a képességekhez. 

 

 Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, tág teret kell adni az egyéni munka- 
módszereknek és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási straté-
gia kialakításához. 

 

 Az értékelésnek a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala, a 
problémákra adott válaszok minősége szerint kell történnie. 

 

 A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önisme-
retnek – az erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértéke-
lésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségek-
nek, az ítélőképességnek, az erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi 
intelligencia kialakításának. 

 

 Digitális alapú információkezelés, továbbá kommunikáció és hálózati együtt-
működés az interneten. 

 
 

Fontos: 

 a tanulási technikák és módszerek tanítása, átadása, folyamatos karbantartá-
sa, 

 az elektronikus médiumok alkalmazása az oktató-nevelő folyamatban. 
Módszerek: 

 a meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tuda-
tosítás, stb.), 

 a tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, érdekes, 
játékos módszerek, gyakorlás, stb.), 

 a magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, biztatás, elismerés, dicséret, 
stb.). 

 Alkalmazzuk a korszerű, IKT-ra alapozott módszereket és kialakítjuk a tanu-
lókban az IKT eszközök készségszintű használatát. 
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Speciális kompetenciák fejlesztése 
 

Az iskolai oktatásban kiemelt hangsúlyt kell fordítani a kulcskompetenciák fejlesztésére: 
  

anyanyelvi kommunikáció 
hatékony önálló tanulás kompetencia 
matematika kompetencia 
idegen nyelvi kommunikáció kompetencia 
természettudományos kompetencia 
digitális kompetencia 
szociális és állampolgári kompetencia 
kezdeményező és vállalkozói kompetencia 
esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia 

 

 Fel kell tárni az alkotó tevékenységre alkalmas tantárgyi tartalmakat, olyan tanórán kívüli 
szakköröket kívánatos szervezni és fenntartani, amelyek tartalma felhasználható az alko-
tó tevékenység működtetésére. A feladatokat úgy célszerű megszervezni, hogy azok egy-
re komplexebbé váljanak az alkotóképesség fokozatos fejlődésnek szolgálatában. 

 A tapasztalati alkotóképesség fejlesztésének fontos feladata, hogy valamennyi évfolyam-
ra megtervezzük a tárgyiasuló alkotás lehetőségeit, tartalmait, eszközeit. Valamint azt, 
hogy az ábrázolást és a fogalmazást alkotásként, az alkotóképesség alapvető eszközeként 
kezelve, az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy minden évfolyamon rend-
szeresen és gazdag tartalmi, műfaji változatossággal nyíljon lehetőség az alkotó ábrázo-
lásra és fogalmazásra. 

 Fontos feladatnak tekintjük a szabályhasználat és a szabályalkotás képességének, mint az 
alkotóképesség összetevőjének fejlesztését. Ennek érdekében rendszeressé kell tenni a 
leírt szabályok (programok, útmutatók, megoldási módok) szerinti önálló feladatmegol-
dásokat, vagyis a szabályhasználat gyakorlását. Az együttműködési képesség fejlesztését 
szolgáló csoportoktatás a szabályhasználó képesség gyakorlásának a fórumává is válhat. 

 Kiemelt feladatunk, hogy törekedjünk egyre jobban figyelembe venni és eredményesen 
kezelni a tanulók közötti fejlettségbeli, fejlődési, valamint a sajátos adottságbeli, érdek-
lődési, tanulási-stílusbeli különbségeket. Ennek érdekében szükséges, hogy a tanuló se-
gítséget kapjon, hogy adottságbeli lehetőségeinek legfelső határáig eljuthasson, hogy fel-
ismerje, kipróbálhassa, miben a legjobb, milyen tevékenységi körhöz van leginkább te-
hetsége. 

 Az osztályon belüli és az osztályok közötti kiscsoportok a tanulók közötti különbségek 
kezelésének, a lassabban fejlődők és a tehetségesek fejlesztésének sikeres eszközei. Nagy 
gondot kell fordítani arra, hogy a differenciáló kiscsoportok a tanulók aktuális felkészült-
ségének figyelembevételével szerveződjenek, és a lassú tanulóknak legyen esélyük a beil-
leszkedési minimum elsajátítására, a tehetségeseknek pedig adottságaiknak megfelelő 
fejlődésére. 

 A gyorsan fejlődő tehetséges tanulók kapjanak nagyobb önállóságot, alkotó jellegű tevé-
kenységet igénylő feladatokat, amelyek tudásuk gazdagítását, elmélyítését, képességeik 
fejlesztését szolgálják. 

 Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatásának célja és az ebből adódó feladatok: 
Képessé kell tenni őket a helyi tantervben meghatározott tantárgyak esetében a többségi 
osztályokkal való együtt haladásra gyógypedagógus segítségével, életvitelükben ne gátol-
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ja őket a sajátos fejlődésükből adódó maradványtünet; továbbtanulás speciális tantervű 
szakiskolában, aki képes, azt felkészíteni a város szakiskolájába történő beiskolázáshoz. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának, nevelésének célja és az ezekből adódó 
feladatok: (pszichés fejlődés zavarainak leküzdése, a másodlagos sérülések megakadá-
lyozása, csökkentése és képessé tenni őket az osztályközösségükkel való együtt haladás-
ra, életvitelükben ne gátolja őket a sajátos fejlődésükből adódó maradványtünet.) 

 A metakognitív környezet biztosításával erősítjük a gondolkodás tudatosságát. A problé-
mamegoldás és a kutató feladatok bármely tantárgy esetében jó alkalmat szolgáltatnak a 
metakognitív stratégiák fejlesztésére. A pedagógusok ráirányítják a tanulók figyelmét a 
feladatok megoldásának módjára. 

 Minden lehetséges esetben használjuk és fejlesztjük a résztvevők digitális kompetenciáit. 
Különösen kihasználjuk pl. a diák PC-k, az interaktív táblák és a saját fejlesztésű interaktív 
tananyagok adta lehetőségeket 
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1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A NAT-ban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő diffe-
renciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai 
és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataik-
kal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 
 
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok 
 
Feladatok: 
 
- Az intézményben színes, sokoldalú iskolai életnek, játéknak és munkának kell folynia: 

 változatos pedagógiai módszereknek, széles tevékenységkínálatnak kell lennie, ami-
ken keresztül a tanuló lehetőséget kap a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni 
tanulási módszerek, eljárások kialakítására. 

 
- Fejleszteni kell a gyermekek önismeretét, együttműködési készségüket, edzeni az akaratu-
kat. 
 
- Figyelmet kell fordítani: 

 a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítására, 

 az önismeret fejlesztésére (osztályfőnöki vagy önismereti órákon, iskolán kívüli lehe-
tőségek formájában), 

 az egészséges, edzett személyiség kialakítására, 

 az egészségnek, mint alapértéknek elfogadtatására, az egészségmegőrzés igényének 
felkeltésére, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzésé-
re. 

- Hozzá kell járulni az életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulások 
fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez: 

 a környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cse-
lekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására, 

 a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetésére, emlékeinek tiszteleté-
re, ápolására, megbecsülésére, 

 az alapvető állampolgári jogok megismertetésére. 
 

-A pedagógusnak, mint modellközvetítőnek, a személyiségformálás egyik legfontosabb esz-
közének kell lennie. 
 
- A pedagógiai munka középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, az egész szemé-
lyiség fejlődésének, fejlesztésének kell állnia. 
 
- Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy 
a pedagógusok oktató-nevelő munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 
igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 
teljesítményéhez. 
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Rendellenes személyiségfejlődésű, beilleszkedési és tanulási zavarokkal küszködő, illetve 
veszélyeztetett tanulók kezelése 
 
Feladatok: 
 
- Egyéni segítségnyújtást kell biztosítani a szociálisan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, ma-
gatartási, tanulmányi problémákkal küzdő tanulók részére. 
- Fejlesztő foglalkozást, szakkorrepetálást kell tartani az integráltan nevelt tanulók számára. 
- A nevelőknek az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben kell részesíteniük az egyéni ké-
pességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanu-
lók önálló és csoportos munkájára kell támaszkodniuk. 
- Fel kell használni a tanulási kudarcnak ki tett tanulók felzárkóztatására az egész napos isko-
la adta lehetőségeket. 
- Lehetőséghez mérten biztosítani kell a bontott csoportban vagy nívócsoportban történő 

oktatást. 
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1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltétele-

inek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselek-

vési program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egés-

zségi állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív 

részvételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rend-

szeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a neve-

lési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás ösz-

szekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más 

szakmai elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

 a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, baleset-

védelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési (modulsze-

rű) tantárgy hatékony (bensővé váló) oktatása. 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma. 

 A krónikus beteg egészsége. 

 Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

 A környezet egészsége. 

 Az egészséget befolyásoló tényezők. 

 Szájhigiénia. 

 A jó egészségi állapot megőrzése. 

 A betegség fogalma. 

 Megelőzhető betegségek. 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

 Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 

 A beteg ember táplálásának sajátosságai. 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséghez szükséges testmozgás. 
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 A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában. 

 A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. 

 Gerincvédelem, gerinckímélet. 

 Balesetek, baleset-megelőzés. 

 A lelki egészség. 

 Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek sze-

repe a másik önértékelésének segítésében. 

 A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 

 Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

 A társas kapcsolatok. 

 A nő szerepei. 

 A férfi szerepei. 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

 A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 

 A gyermekáldás. 

 A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

 A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés). 

 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és 

tanulási eredményességet elősegítő hatásai. 

 A média egészséget meghatározó szerepe. 

 Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. 

 Fogyasztóvédelem. 

 Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. 

 Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 

 Iskola-egészségügy igénybevétele. 

 Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 

 Otthoni betegápolás. 

 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén 

eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): 

 a tanulási eredményesség javítása; 

 az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

 a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

 a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek elsőd-

leges megelőzése; 

 bűnmegelőzés; 
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 a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

 az önismeret és önbizalom javulása; 

 az alkalmazkodó-készség, a stressz kezelés, a problémamegoldás javulása; 

 érett, autonóm személyiség kialakulása; 

 a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgás-

szervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

 a társadalmi tőke növelése.  
 

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap vala-

mely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai bale-

setek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, 

megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Lehe-

tőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön az ismeretek elsajátí-

tására. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó lá-

dával rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvé-

nyek (pl. hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: hogy a tanulók  

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfo-

galmakat; 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható kö-

vetkezményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel 
és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 
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 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismerete-
it;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos leg-
fontosabb alapismeretekkel.  
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 
elősegítése érdekében: 

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröske-
reszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélke-
dőkbe; 

 támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzé-
sekre való jelentkezését. 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységfor-
mák szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  
 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 
- légúti akadály 
- artériás és ütőeres vérzés 
- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 
- vegyszer okozta sérülések 
- savmarás 
- égési sérülések 
- forrázás 
- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 
- forrázás 

testnevelés - magasból esés 

 

 az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsőse-
gély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás balese-
teknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; 
valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe 
vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az 
elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

 
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

 szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 

 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulók-
nak az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Első-
segélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 
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 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalko-
zó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 
 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő fejlesztése, felkészí-
tése az életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan összefügg és nem választható el a kö-
zösségtől, a közösségi neveléstől. 
 
A kortárs csoport: 
 
- lehetőséget ad az én-érvényesítésre, 
- biztosítja a valakihez tartozás érzését, 
- emocionális biztonságot nyújt. 
 
Ha a diákok kötődnek az egyes iskolai közösségekben, lehetővé teszi az azokon keresztül 
közvetett módon megvalósuló oktatás és nevelés hatásának erősödését. Ezért is alapvető 
feladat a közösségben, illetve a közösség által történő nevelés megszervezése és irányítása. 
 
 
A család 
 
A legalapvetőbb közösség a család, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza, 
formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való viszonyát. Alapvető szociális 
kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell is fejleszteni, 
formálni, alakítani. Így nagyon fontos szerepet kap, az iskola, s az osztályközösség is.  
 
Közös cselekvés színterei: 
 
Szülői értekezletek 
Iskolai ünnepi rendezvények:  

 tanévnyitó, tanévzáró, ballagás 

 iskolai hangversenyek, kiállítások 

 jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása,  

 diák-önkormányzati rendezvények, kulturális bemutatók,  

 nyitott tanítási órák tartása,  

 fogadóórák 

 családlátogatások 
 

Pedagógiai tervezése:  
 

 éves iskolai programterv 

 munkaközösségek munkatervei 

 osztályfőnöki tanmenet 

 diákönkormányzat munkaterve 

 tanórán kívüli foglalkozások munkatervei 
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Az iskolai közösség 
 
A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelen-
ti. Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökre, 
a diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket, rendezvényeket 
szervező tanárokra. 
 
Közös cselekvés színterei:  

 iskolagyűlés 

 diákközgyűlés 

 iskolai tanulmányi és sportversenyek 

 iskolai rendezvények előkészítése, lebonyolítása 

 iskolai ünnepségek  

 az iskola udvarának szépítése, ápolása 
 

Pedagógiai tervezés: éves iskolai munkaterv 
 

 éves iskolai programterv 

 diákönkormányzat munkaterve 

 tanmenetek 
 

 
 
1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

Az osztályközösség 
 
A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, morális 
tényezőkön túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek. 
Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az 
életszemléletet kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, mi-
vel a kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben 
tölti, ezért nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás kö-
zött kialakuló kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira. 
 
 
Az osztályközösség feladata: 
 
- 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. Különö-
sen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok keresésében. Fontos a szerepe és 
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a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló támoga-
tásába, 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. 
 
 
Közös cselekvés színterei:  

 osztályfőnöki órák 

 szünetek 

 osztálytúrák 

 teadélutánok 

 farsangi szereplés 

 sportrendezvények 

 diák-önkormányzati osztályrendezvények 

 osztálydekoráció készítése 

 osztály kirándulás (tanulmányi, erdei iskola) 

 könyvtárlátogatás 
 

Pedagógiai tervezés:  

 az iskola éves munkaterve, 

 az iskola éves programterve, 

 a diákönkormányzat éves munkatervével összehangolva az osztályfőnök tanmenet-
ében 

 
 
1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 

Rendszeres és alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások formái 
a) Hagyományőrző tevékenységek 
 
- Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmak-
kor: 1848. március 15-e, 1849. október 6-a évfordulóján, karácsonykor, gyermeknapon, far-
sangkor, illetve a 8. osztályosok ballagásakor, tanévnyitó, tanévzáró 
- Az iskola névadójának, emlékének ápolása 
- Évente min 2 alkalommal jelenik meg az iskolaújság. 
- Iskolai rendezvények rögzítése fotón és videofilmen.  
- Közös programok szervezése a Hagyományőrző Egyesülettel, a Kiskunság Néptáncegyüttes-
sel pl. népművészeti tábor, jótékonyági est, bekapcsolódás projektekbe. 
 
b) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
 
- Fontos, hogy: 

 az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek 
fejlesztésére felzárkóztató óra szervezésre kerüljön, 
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 az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 
gondozását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggon-
dozó foglalkozások segítsék. 

 
 
c) Egész napos iskola: felügyelet nyújtása a rászoruló tanulók részére 
 
Az intézmény 1-8. osztályig biztosítja a tanulók teljes ellátását (tízórai, ebéd, uzsonna) és 
felügyeletét 17 óráig. Az egész napos iskola szerkezetileg és tartalmilag szorosan kapcsolódik 
a délelőtt folyó pedagógiai munkához.  
Speciális feladata a tanulás tanítása, a mentálhigiénés szokások ápolása, fejlesztése. A sok-
színű szabadidős tevékenység magában foglalja a játszóházat, sportversenyeket, mozi- és 
színházlátogatást, múzeumi foglalkozásokon való részvételt, stb. Fontos színtere a felzárkóz-
tatásnak és a tehetséggondozásnak. 
 
Felügyelet nyújtása a bejáró tanulók részére: 
 
A bejáró tanulók felügyelete naponta 11 órától 13 óráig tart. Ez alatt az idő alatt a tanulók 
igény szerint megebédelnek és a nevelők és pedagógiai asszisztensek felügyeletével a napkö-
zis tanulókkal együtt maradnak. 
 
d) Versenyek, vetélkedők 
 
A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 
versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában évente stb. rendszeresen kerülnek megszerve-
zésre. A legtehetségesebb tanulók városi, megyei és országos tanulmányi, művészeti verse-
nyeken is részt vesznek. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészí-
tését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 
A versenyek szervezését a munkaközösségek éves munkatervei és az iskola éves munka és 
programterve tartalmazza. 
 
e) Tanulmányi kirándulások 
 
Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az 
osztályok számára évente tanulmányi kirándulásokat szervezhetnek. 
Az iskola minden évben pályázatot nyújt be a HATÁRTALANUL! – tanulmányi kirándulás he-
tedikeseknek pályázati kiírásra. A pályázat részeként minden tanévben egy tanítási napon 
témanapot szervez a Nemzeti Összetartozás- Határtalanul! elnevezéssel. 
 
f) Erdei iskola 
 
Az erdei iskola a nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segíti az iskola falain 
kívül. Erdei iskolát a szülői szervezet és az egyes osztályok kérésére az iskolavezetés engedé-
lyével szervezhet a pedagógus. 
 
g) Iskolai könyvtár – könyvtárszoba 
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Az iskolai könyvtár, a tanulók és az iskola dogozóinak egyéni tanulását, önképzését szolgálja. 
Könyvtári foglalkozás szervezhető a városi és megyei könyvtárakban is tanórán és tanórán 
kívül. 
 
h) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 
 
A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola léte-
sítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép, zongora stb.) a tanulók – 
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. A használat idejéről és 
módjáról minden esetben az iskolavezetésével egyeztetni szükséges. 

 

 

1.4.3 A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabad-
idős tevékenységének megszervezésére az iskolában diákönkormányzat működik. 
Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 1-8. osztályokban megválasztott küldöttekből 
álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a diákok 
által jelölt és az iskola igazgatója által megbízott nevelők segítik. 
Működését a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata szabályozza. 
A diákönkormányzat éves munkaterv alapján működik. 

 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos lá-
togatások. (Előnyt élveznek a kunszentmiklósi helytörténeti gyűjtemények.) 
 
A szabadidős foglalkozások során a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a neve-
lőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi hely-
zetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, tábo-
rok, mozi, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.). A sza-
badidős rendezvényeken való részvétel lehet önkéntes/kötelező. 
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1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tar-

talmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 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, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, 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. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája so-

rán maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osz-

tály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
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 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulás-

sal kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására moz-

gósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldá-

sát.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek: 
 
- a tehetségkutatás, 
- a tanórán kívüli lehetőségek, 
- együttműködés külső szervezetekkel, 
- és a nyomon követés. 
 
A tehetség 
Valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyen tevékenység-
ben az átlagosnál magasabb teljesítményre képes. 
Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, hogy meg-
felelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről. 
E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb 
együttműködést tételezi fel a családdal és tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézmények-
kel és szakemberekkel. 
 
A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében: 
 
- a korai felismerés, 
- a tehetségek számbavétele, 
- a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés 
színtereinek meghatározása, 
- a hiányosságok, gyengeségek okainak felderítése, egyedi segítségnyújtás vagy szakmai irá-
nyítás, 
- az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányban szenvedő diák képességeinek fejlesztése. 
 
A tehetséggondozás szervezett formái: 
 
1. Tanóra keretén belül 
2. Tanórán kívül 
 
A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán belül 
 
A tanórán belüli tehetségfejlesztés módjai a következők lehetnek: 
 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés, 

 csoportbontás, nívócsoportos oktatás 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 
egyéni vagy csoportos használata, 

 a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal, 

 személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkal-
mazása, 

 a viselkedéskultúra fejlesztése. 
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A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül 
 
A tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei a következők lehetnek: 
- versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.), 
- a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók megfele-
lő fejlesztéséről, 
- tehetséggondozó szakkörök, 
- iskolai sportkörben: kézi-, kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságok, 
- szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás), 
- az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes, multimédiás 
tanuló programok). 
 
Iskolánk vagy más intézmények által szervezett tanulmányi versenyek: 
 

Saját szervezésű versenyek: 

 Csörgő Gyula terematlétikai verseny 

 „Varga-betű” – alsós tanulmányi verseny 

 Galambos Sándor történelem verseny 

 

Más intézmény által szervezett tanulmányi verseny: 

 Teleki Pál földrajz verseny 

 Dömsödi Kazinczy Szépkiejtési Verseny 

 Szabadszállási angol tanulmányi verseny 

 Kunpeszéri német tanulmányi verseny 

 Baksay Sándor komplex természettudományi verseny 

 Apostagi kreatív verseny 

 Solti atlétikai verseny 

 Tassi Kapkodd a lábad 

 Orchidea Pangea matematikaverseny 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

 Megyei vers és mesemondó versenyek 

 Zrínyi Ilona matematika verseny 

 Bolyai János matematika verseny 

 Kazinczy megyei szépkiejtési verseny 

 Diákolimpia versenyei (sakk, atlétika, kézilabda, szellemi diákolimpia, futball) 

 Művészeti iskola versenyei (Weöres Sándor színjátszó találkozó, egyéb színjáték ver-

senyek, néptánc – társastánc versenyei, Képzőművészeti versenyek) 

  

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programnak tartalmaznia kell: 
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 a diagnosztizálásra, 

 az egyéni felzárkóztató foglalkozások megszervezésének elvei és eljárási rend-
jére, 

 a tanórai differenciálásra és 

 a program eredményességének értékelési módszereire vonatkozó előírásokat. 
Abban a kérdésben, hogy a gyerek, a tanuló tanulási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadó, 
illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. 
A Köznevelési törvény biztosítja, hogy a tanulók képességeiknek, érdeklődésüknek, adottsá-
gaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek. 
Állapotuknak, személyes adottságaiknak megfelelő ellátásban, különleges gondozásban, re-
habilitációs célú ellátásban részesüljenek, életkoruktól függetlenül a pedagógiai szakszolgálat 
intézményéhez fordulhassanak segítségért. 
Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladat, amely speciális felzárkóztató progra-
mokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 
 
A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók leggyakoribb viselkedési tünetei: 
 

 hiperaktivitás, 

 szorongásos magatartás, 

 térlátás nehézségei (jobb-bal tévesztése, betűk felcserélése), 

 mozgáskoordináció zavarai, 

 a nyelvi működés zavarai (diszlexia, diszgráfia), 

 antiszociális cselekedetek, 

 alacsony önértékelés, 

 emlékezés zavarok, 

 a logikus gondolkodás problémái, 

 a spontán kíváncsiság hiánya. 
 
Nem minden viselkedési rendellenesség hátterében húzódik meg ugyanakkor tanulási nehé-
zség. 
Ezért mindig az adott eset elemzése dönti el, hogy melyik tényező a felelős. 
 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 az egyéni foglalkozások, 

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 
csoportos használata, 

 az egész napos iskola, 

 továbbtanulás irányítása, segítése, 

 a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelése. 
 
A tanulási kudarcot kiváltó okok sokfélesége jelzi, hogy a kezelés módszerei is sokfélék le-
hetnek. 
Minden alkalmazott eljárás személyfüggő. 
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1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: 
 

 szűrés, diagnosztizálás, 

 együttműködés a segítő szakemberekkel, 

 együttműködés a kortárs csoportokkal, 

 speciális programok meghatározása, kialakítása: pályaorientáció, drog- és al-
kohol prevenciós foglalkozások. 

Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenes-
séggel küzd, vagy fogyatékosságban szenved, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakér-
tői és rehabilitációs bizottság dönt. 
Az alkalmazkodási nehézségek megjelölésére több kifejezés szolgál. Használatos a beillesz-
kedési zavar, a magatartás rendellenesség, a nehezen nevelhetőség, a feltűnő viselkedés, 
elégtelen alkalmazkodás, az érzelmi zavar, a nevelési nehézség és hasonló elnevezések. 
E fogalommal jelölik mindazon gyerekeket, akik nem alkalmazkodnak az iskolai szabályokhoz, 
vétenek ellenük, illetve kivonják magukat hatásuk alól, magatartásukkal zavarják a tanárt és 
társaikat. Ide tartoznak azok is, akiknek magatartási stílusa közli negatív beállítódásukat az 
őket körülvevő társas/iskolai környezettel szemben. 
Nagyon fontos a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztése, 
mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. 
Az iskolai követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától eltérően 
szocializált gyermekek összetalálkozása egy sor tipikus nehézséget hoz felszínre. 
A nehezen kezelhető, szociálisan inadaptív gyerek nem azonos a rosszul nevelt gyerekkel. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek leggyakoribb ismerte-
tőjelei: 
 

 a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatási kö-
vetelményeknek, 

 passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak, 

 nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni, 

 testi és pszichés tünetei vannak, 

 személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és beszédza-
varok, hibás automatizmusok – pislogás, grimaszolás, étvágytalanság, hisztéri-
kus görcsök stb.). 

 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel, tanulókkal kapcso-
latos pedagógiai tevékenységek: 
 
- szoros kapcsolatot kell tartani a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval és 
gyermekjóléti szolgálattal, 
 
- fontos: 

 a helyzetfelismerés és helyzetértékelés, 

 a magatartási zavar feltárása, 
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 a kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel illetve gondvi-
selőkkel, 

 az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása, 

 a tanítási órán differenciált foglalkozás kialakítása, a képességek szerinti 

 csoportbontás, 
- együtt kell működni: 

 a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, 

 az osztályban tanító pedagógusoknak és a gyermekvédelmi felelősnek, 

 minden érintett szakembernek a szülőkkel; 
- törekedni kell arra, hogy: 
 

 a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli 

 tevékenységek során, 

 olyan speciális osztályfőnöki órák is legyenek, ahol személyiségfejlesztő 

 tréningeken keresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti képes-
sége, 

 felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások legyenek, 

 minél könnyebb legyen a felső és az alsó tagozat között az átmenet. 
 

 
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartá-
si rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján: 
 

 tanulmányait magántanulóként folytatja, illetve 

 a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a képzési kötelezettségnek, az önkor-
mányzat feladatellátása keretében, a szakértői véleményben megjelölt szakember 
biztosításáról – külön jogszabályban meghatározottak szerint – az iskolának, a fejlesz-
tő felkészítést nyújtó, illetve a szakértői véleményt készítő intézménynek kell gon-
doskodnia. 

 

1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: 
 

 prevenció, 

 együttműködés külső szervezetekkel, 

 az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének meghatá-
rozása. 

 
 
Valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 
tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszünteté-
sében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszo-
rosabb együttműködést feltételezi a családdal és a gyermek-és ifjúságvédelmi intézmények-
kel, szakemberekkel. 
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Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítése igazgatóhelyettesi munkaköri 
feladat. 
 
Az igazgatóhelyettes, mint gyermek-és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata: 
 
- a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése, 
- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 
amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 
- családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 
- a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének segítése, 
- a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapításának 
kezdeményezése, 
- tájékoztatást nyújtása a tanulók részére szervezett szabadidős programokról, 
- együttműködés: 

 a szabadidőt szervező kollégákkal, 

 az osztályfőnökkel és az osztályfőnöki munkaközösség vezetővel, 

 az Iskolai Diákönkormányzattal és a Diákönkormányzatot segítő tanárral, 

 a kollégiumi nevelőtanárokkal. 

 a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival 

 az iskolarendőrrel 

 a tankerület és a kormányhivatal illetékes munkatársaival 
 

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 
 
- a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel kísérése, 
- a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az isko-
laorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken, 
- a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása igényeik 
szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés stb.), 
 
- segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és anyagi 
helyzetétől függően, 
- a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának folyamatos 
ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése. 
 
Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: 
 
- a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 
- az okok feltárására, 
- az okok megszüntetésére. 
 
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola 
a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a 
súlyosabbá válásukat. 
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Az iskolai gyermekvédelem célja a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszé-
lyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében való 
segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel. 
 
Az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak megvalósítását: 
 
- az indulási hátrányok csökkentése, 
- a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének figyelemmel 
kísérése, 
- a felzárkóztató foglalkozások, 
- az iskolai étkezés lehetősége, 
- a tanulószobai és napközis foglalkozás, 
- az egészségügyi szűrővizsgálat, 
- az egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése, 
- a családi életre való nevelés, 
- a személyes és egyéni tanácsadás, 
- a szülőkkel való együttműködés, 
- a tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról, 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, alapítványi támogatások), 
- a szenvedélybetegségek megelőzése. 
 

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek a következők: 
 
- helyzetfeltárás, 
- a segítő tevékenység formáinak és működési rendjének (tanulószoba, felzárkóztató foglal-
kozások, kollégiumi elhelyezés stb.) megszervezése, 
- a külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása (szakszolgálatok), 
- az anyagi háttér 
- az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének kialakítását biztosító 
rendszerének felkutatása (táborozások, tankönyvellátás, ösztöndíjak, pályázatok nyomon 
követése) 
 
A tanulók előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoz-
nak jelentős – a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő 
– különbségek, hanem a szocializáció fokában, a viselkedésmódban, az udvariassági szabá-
lyok ismeretében és a higiénia terén is. 
A Köznevelési törvény szerint a pedagógus feladata, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjú-
ságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények 
megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. 
 
Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 
 
- csoportbontás, 
- étkeztetési támogatás, 
- a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek, 
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- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy cso-
portos használata, 
- a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal, 
- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az osz-
tályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.), 
- továbbtanulás irányítása, segítése, 
- rendezetlen családi helyzet esetén kollégiumi elhelyezés, 
- szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, 
hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek, 
- ingyenes, illetve kedvezményes táborok, mozi-, színház-, múzeumlátogatás szervezése a 
rászoruló tanulóknak. 
 
A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló pedagógiai tevékenységek: 
 
Egyre több tanuló kerül olyan anyagi helyzetbe, mely egészséges testi fejlődését, zavartalan 
tanulását hátráltathatja. Az iskola életében fontos feladat az esélyek kiegyenlítődése, a hát-
rányok csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítésre szoru-
lók elsősorban az alacsony jövedelmű, a munkanélküli, valamint a szociális ellátásban része-
sülő szülők gyermekei. 
 
Eszközeink a szociális hátránykompenzáció tevékenységeire: 
 
- a gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése, 
- a szociokulturális hátrányok enyhítése: 
_ a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása, 
_ tanácsadás a rászoruló gyermekeknek, szülőknek stb., 
_ felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése, 
_ pályaorientációs tevékenységek szervezése, 
_ felvilágosító és drogmegelőzési programok szervezése, 
- felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről, 
- tankönyvtámogatás, 
- kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel, 
- pályázatok figyelése, 
- szükség szerint segítségnyújtás a kollégiumi elhelyezésben, 
- a tanulási folyamat tervezésében minden tanuló tényleges részvételének biztosítása 
(csoport, páros, individuális munkaforma), 
- az érintett tanuló érdek-és esélyérvényesülésének elősegítése. 
Az egyenlő bánásmód és az esélyek egyenlő biztosításának módja a pedagógiai program ré-
szét képező Esélyegyenlőségi tervben megtalálható. 
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1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 
Az intézmény tanulói a törvény adta lehetőségekhez mérten részt vesznek az iskola döntése-

inek folyamatában.  Ezt a diákönkormányzat keretei között tehetik meg. Az intézményben 

diákönkormányzat működhet.  

Intézményünkben minden osztály maximum 2-2 tagot delegálhat az iskolai Diákönkormány-

zatba.  Ezek a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az őket érintő 

fontos kérdésekről, társaik véleményének kikérése után gyakorolják a véleményezési jogot 

és vezetőt választanak maguk közül, aki kapcsolatot tart iskolavezetéssel. A Diákönkormány-

zat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, 

önálló programokat szervezhet.  

A Diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről 

a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt.  

A Diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt felsőfokú végzettséggel rendelkező és pe-

dagógus szakképesítéssel rendelkező személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az 

igazgató bíz meg öt éves időtartamra. 

Az iskolai döntéshozatali folyamatban a Diákönkormányzat véleményét minden esetben ki 

kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 házirend elfogadása előtt. 

A tanulók nagyobb közössége – a tanulói létszám minimum 25% - a – véleményt formálhat az 

őket érintő kérdésben. Amennyiben egy adott ügy minimum ezt a tanulólétszámot érinti, ki 

kell kérni a diákönkormányzat véleményét a döntés előtt. 

A véleményeket, észrevételeket minden estben a Diákönkormányzat juttatja el az iskolaveze-

tésnek, írott formában a Diákönkormányzat vezetőjének aláírásával. 

 



31 

 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

1.8. 1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a taní-
tási órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely tanárukat 
megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az osztályközösségről 
információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok személyét érintő problémák-
kal elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok foglalkoznak.  
A diákok többségét, vagy jelentős részét érintő információk közlésére illetve cséréjére a kö-
vetkező fórumokat működteti az iskola illetve a diákönkormányzat:  
Iskolagyűlés  
A diákokat az intézmény vezetői és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az iskolával kap-
csolatos eseményekről, eredményekről, tervekről. A tájékoztatás elsődleges formája az isko-
lagyűlés.  
Diákközgyűlés  
A diákönkormányzat kezdeményezésére évente kötelezően összehívandó fórum, ahol a di-
ákönkormányzat a tanulók jelentős részét vagy egészét érintő problémákat, panaszokat vet-
het fel, azokra választ kérhet. A diákközgyűlés az a legmagasabb fórum, amelyen az intéz-
mény tanulói és diákönkormányzata minden olyan problémát fölvethetnek, amely a tanulói 
jogok érvényesülésével akár az intézményen belül, akár a jogi szabályozásban sérelmet, fe-
szültséget, méltánytalanságot okoz.  
Elektronikus napló adta lehetőségek  

- tanulmányi eredmények nyomon követése 

- hiányzások nyomon követése 

- egyéb értesítések (dicséretek, megrovások) 

- üzenetváltás lehetősége, mint a tanár, mint a DIÁK részéről 

 

1.8.2  A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

Az együttműködés és a véleményalkotás formái, lehetőségei, visszacsatolási módszerek: 
- szülők, 
- tanulók, 
- diákönkormányzat 
 
Élő munkakapcsolat van a tanári közösség és a szülők között a tanulók fejlődése érdekében, 
az iskola hagyományai, valamint a Köznevelési Törvény és a Szervezeti és működési szabály-
zat alapján. 
A Szervezeti és működési szabályzat több szintű együttműködést feltételez a szülők, a tanu-
lók és a pedagógusok közös részvételével a gyermek személyiségének és tudásának fejleszté-
se érdekében. Az együttműködéshez megfelelő kommunikációs formák működtetése szük-
séges. 
 
A szülők-pedagógusok együttműködése 
 
Cél, hogy a szülők lássanak bele az iskolai munkába, a közösségi életbe és lehetőségeik, el-
foglaltságuk függvényében vállaljanak részt benne azért, hogy folyamatosan nyomon követ-
hessék gyermekük nevelésének, oktatásának alakulását. 



32 

 

 
A pedagógus és szülők közötti együttműködési formái: 
 
1. Szülői értekezlet feladata: 
 
- a szülők és pedagógusok között folyamatos együttműködés kialakítása, 
- a szülők tájékoztatása: 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskola és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

 problémáiról, 
- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 
igazgatósága felé; 
 
2. Fogadó órák feladata: 
 
- a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló 
egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. Havonta 1 alkalommal meghatározott 
időpontban tartandó teljes nevelőtestülettel, de szülő és pedagógus előzetes egyeztetés 
után egyaránt kérheti a megtartását. 
 
3. Egyéni kapcsolatfelvétel 
 
4. Szülők közösségének részvétele az osztály életében 
 
5. Szülői közösségi választmány ülései 
 
6. Kunszentmiklósi Országjárók alapítvány kuratóriumi ülése 
- rászoruló tanulók kirándulásának, táboroztatásának támogatása 
 
7. Nyílt tanítási nap feladata: 
 
- a szülők betekintést nyerjenek az iskola nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerjék 
meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjanak közvetlenül gyermekük és az osz-
tályközösség iskolai életéről. 
 
8. Írásbeli tájékoztató (ellenőrző, üzenő füzet) feladata: 
 
- a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő esemé-
nyekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról; 
9. Rendezvények 
 
10. Diákcsere – testvériskolai kapcsolat 
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11. Hirdetőtábla 
 
12. Elektronikus napló szülői hozzáférésének lehetősége 
 
A szoftver segítségével a szülők naprakész információkkal rendelkeznek gyermekük tanulmá-
nyi eredményeiről, magatartásáról, hiányzásairól, az osztályközösséget érintő fontosabb 
eseményekről. 
Minden szülő kap egy felhasználónevet és egy jelszót, mellyel a rendszerbe beléphet. Azok a 
szülők, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, a könyvtárban ingyenesen hozzáfér-
hetnek gyermekeik elektronikus naplójához. 
 
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg illetve vá-

lasztott képviselők, tisztviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével 

vagy a szülői szervezettel. 
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1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

 1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

 

1.1 A vizsgaszabályzat célja 

A tanulmányok alatti vizsga helyi szabályainak kialakítása azokat a normákat tartalmazza, 

amelyek a vizsgán való részvétel és a vizsgázás valamint a vizsgáztatás – jogszabályi keretek 

között – meghatározható intézményi specifikumait érintik. A vizsgaszabályzat pontos infor-

mációkat nyújt a tanuló, a szülő és az iskola számára a lebonyolítás rendjéről, a követelmé-

nyekről és az értékelés módszereiről. 

 

1.2 A vizsgaszabályzat hatálya 

 

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.  

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

1.3 A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

 A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet 
tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  

 A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint 
az intézmény honlapján közzétesz.  

 A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, pec) és helyszínéről (cím, épület, terem 
száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a 
vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap 

 Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három év-
folyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet vizs-
gázni. 
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 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályo-
zó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető formanyomtatványon tör-
ténik, az igazgató által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A jelentkezési lapot 
a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja). Az osztályozó vizs-
ga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

 A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák 
meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel 
írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan 
megtekinthetők  

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított va-
lamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szak-
véleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt.  
 

Vizsgaforma, vizsgarészek 

- szóbeli vizsga 
- írásbeli vizsga 
- gyakorlati vizsga 

 
A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai 

 Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő 
esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyból 60 perc.  

 Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

 A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság 
előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki 
a tanulót előzőleg tanította. 

 Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.  

 A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen 
kell lennie. 

 A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozásá-
ra legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.  

 A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 
megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzat-
hat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.  

 A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

 Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg 
nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a 
vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, 
mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot 
kell adni, annak megismétlésére. 

 A vizsga a vizsgázó számára díjtalan 

 A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

 A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattá-
rában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  
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 A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.  

 A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 
szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészí-
tés) céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szü-
lő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentu-
mokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe 
kell venni.  

 Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli 
és aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszkö-
zölni. 

 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 
záradékokkal be kell vezetni. 

 Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 
teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

 

A gyakorlati vizsga szabályai 

Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő vizsgatantárgyak: 

 testnevelés, 

 informatika, 

 ének-zene, 

 rajz és műalkotások elemzése 

 technika 

 

A gyakorlati vizsga alkalmával követendő szabályok 

 A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára az igazgató hagyja 

jóvá. 

 A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyő-

ződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg foly-

tatható. 

 A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról. 

 A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatá-

rozott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje 

nem számít bele.  

 A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 

megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 

 Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizs-

gázónak fel nem róható okból kieső idő. 

 A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel 

kell értékelni. 
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2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 

Az értékelés rendje 

 

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követő-

en a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozá-

sos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maxi-

mális pontszámot egyaránt meg kell jelölni.  

Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli 

maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével - a teljes vizsgára kapható 

pontszám 60%–ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes 

pontszám 80%-ával azonos. 

Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a gyakorla-

ti vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább 40%-ával 

egyezik meg. 

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért pont-

számok összege alapján az osztályzat a követezőként határozandó meg: 

 1– 32% – elégtelen 

 33–50 % – elégséges 

 51–75 % – közepes 

 76–90 % – jó 

 91–100 % – jeles. 

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell alkal-

mazni. 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, 

akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 

Ha a tanuló egy évfolyam anyagából március 1-je utáni időpontban tesz osztályozó vizsgát, 

és a tantárgyból tanév közben – tanára megítélése alapján – elegendő osztályzattal rendel-

kezik, akkor a vizsga anyaga a tanév végéig még hátra lévő tananyagra korlátozódik. Ebben 

az esetben a vizsga értékelésében 20%-os súlyt képvisel az osztályozó vizsga, 80%-os súlyt 

pedig a tanévben szerzett osztályzatok számtani közepe. 

 

 

2.1 Magyar nyelv és irodalom 

 

Irodalom – felső tagozat 

Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárnak tíz 

tételből álló tételsort kell összeállítania. Minden tétel minimum három feladatból áll: stílus-
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történeti, alkotóval kapcsolatos és irodalomelméleti ismeretre kérdez rá. E kérdések nem 

feltétlenül egyetlen alkotóhoz kapcsolódnak, a vizsga során az adott évfolyam anyagában 

szereplő ismeretanyagról ad számot a vizsgázó. 

Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 50 pont, ezen belül 10 pont stílustörténet, 10 

pont irodalomelmélet, 20 pont az alkotóról adott felelet, 10 pont az előadásmód és forma 

értékelése.  

Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 

Magyar nyelv – felső tagozat 

Írásbeli vizsgaforma, amely 75%-ban az adott évfolyam tananyagát kéri számon. 

Az írásbeli feladatlap nyolc feladatból áll, amelyben a szövegértési feladatban szereplő fela-

dattípusok illetve gyakorlati jellegű feladatok szerepelnek (tesztes, nyitott mondatok, láncfe-

ladatok). Az írásbeli vizsgán szerepelnie kell legalább egy gyakorlati írásbeliséggel kapcsola-

tos feladatnak, amelyben a fogalmazási készség mellett a helyesírás is szerepet kap.  

Értékelés: maximálisan 50 pont szerezhető, az elkövetett helyesírási hibákért pontlevonás jár  

(három helyesírási hibaként 1-1 pont; a helyesírási hibák számítása az általános elvek alapján 

történik). Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

 

Alsó tagozatban csak komplex írásbeli vizsga van, mely szövegértést, helyesírást, a nyelvtani 

szabályok alkalmazását kéri számon. 

 

2.2. Történelem 

A történelem vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.  

Az írásbeli vizsgarész egy rövid válaszokat igénylő részből, feleletválasztós részből és 3-4 

mondattal megválaszolható nyílt végű kérdésekből áll. A rövid választ igénylő kérdések to-

pográfiai, kronológiai és fogalomhasználati kérdéseket tartalmaznak. A nyílt végű kérdések 

egyetemes történeti és magyar történelmi témát egyaránt kell, hogy felöleljenek.  

Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húzni a tanulónak.  

A vizsga pontjainak megoszlása: 

Írásbeli vizsgarész: 60 pont, ebből a rövid választ igénylő feladatokkal 30 pontot, a kifejtendő 

feladatokkal 2 x 15 = 30 pontot lehet elérni. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. Az 

összes elérhető pontszám 100 pont. 

 

2.3. Idegen nyelv 

A felső tagozaton (5 – 8. évfolyam) az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből 

áll. 

Az írásbeli vizsga a következő részekből áll: 

 Nyelvhelyesség és olvasásértés  

Az írásbeli vizsga 45 perces, az elérhető pontszám 60 pont. 
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A szóbeli vizsga három részből áll: kötetlen beszélgetés meghatározott témában, egy szituá-

ció eljátszása és képleírás. Mindhárom feladatot tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. A szóbe-

li vizsgán 40 pontot lehet elérni. 

Alsó tagozaton 4. évfolyamon az írásbeli vizsga elsősorban az idegen szavak ismeretét, egy-

szerűbb nyelvhelyességi feladatok megoldását követeli meg. A szóbeli vizsga pedig egyszerű 

szituációs játék a tanár aktív közreműködésével. 

 

2.4. Matematika 

A matematika vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll.  

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább öt, de legföljebb hét feladatból 

áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%–át érinti. 

A feladatok közül két feladat az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét 

ellenőrzi, legalább három (egy vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga tárgyát képe-

ző időszak legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két feladat 

könnyebb (rutinfeladatok), legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való. 

 

2.5 Fizika 

A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes 

pontszám 60%–át, a szóbeli vizsgára 40%–át lehet adni. Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, 

amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%–át érinti. A 

feladatok közül két feladat az alapfogalmak, törvényszerűségek, egyszerű összefüggések is-

meretét ellenőrzi, további három feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb 

feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül egy feladat könnyebb (rutinfeladatok), 

két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való. 

A fizika szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll, mind-

két része egy–egy fizikai jelenség legfontosabb fogalmainak és az azzal kapcsolatos kísérle-

teknek az bemutatását, a témakörrel kapcsolatos összefüggések, tételek ismertetését tar-

talmazza. 

 

2.6 Biológia 

A vizsga egy 45 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes 

pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezetei-

nek legalább 75 %-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni. A fe-

ladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 ábraelemzés 

 rövid válaszos feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok. 

A szóbeli vizsgán tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt.  

A szóbelin elérhető pontszám 40 pont. 
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2.7 Kémia 

A kémia vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a 

teljes pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezetei-

nek legalább 75 %-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni. A fe-

ladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 rövid kiegészítendő típusú feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok 

 legalább két számítási feladat. 

A szóbeli vizsgán tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt 

A szóbelin elérhető pontszám 40 pont. 

 

2.8 Földrajz 

A földrajz vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a 

teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfonto-

sabb fejezeteinek legalább 75%-át. 

A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell: 

 alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző, 

 alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó, 

 természeti és/vagy társadalmi-gazdasági jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos fe-

ladat. 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. 

 

2.9 Testnevelés 

A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból teljes mértékben a helyi 

tanterv az adott tanévben, a tananyagban szereplő követelményeire épül. A tanulók – az 

úszás és a küzdősportok kivételével – a gyakorlati követelményeket mutatják be sportágan-

ként. A gyakorlati vizsga sportágankénti bemutatásának teljes hossza 120 perc. A gyakorlati 

bemutatás a következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, gimnasztika, labdajátékok 

közül választhatóan egy sportág a kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgás közül. Az alsó 

tagozatban a labdajátékokból nincs gyakorlati vizsga. 

 

2.10 Ének–zene 

Az ének-zene írásbeli és gyakorlati vizsga. A vizsga ének-zene tantárgyból a helyi tanterv tan-

évben, a tananyagban szereplő követelményeire épül. 

Az írásbeli vizsgán a tanuló a zeneelméleti felkészültségéről tesz tanúbizonyságot. Az írásbeli 

vizsgán elérhető pontszám 30 pont.  

A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított, (legalább 5 

népdalból vagy műdalból álló listából) a vizsgabizottság választása alapján egy éneket el kell 



41 

 

énekelnie. Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság. 

A maximálisan elérhető pontszám 30 pont. 

 

2.11 Informatika 

Az informatika vizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll. Idő-

tartama 45 perc. 

A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: 

Legalább két, de legföljebb három (egyenként esetleg több részből álló) feladatból áll, ame-

lyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A felada-

tok közül egy feladat egy összetett problémamegoldást ellenőriz. A másik (vagy másik két) 

feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusaiból könnyebb fela-

dat megoldását várja el (rutinfeladatok). 

A következő segédeszközöket lehet használni a gyakorlati vizsgán: számítógép. 

 

2.12 Rajz és műalkotások elemzése 

Felső tagozaton az írásbeli vizsga min. öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tan-

év legfontosabb művészettörténeti ismeretét érinti. A feladatok közül négy feladat a művé-

szettörténeti ismeretek, alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, egy fela-

dat pedig a vizsga tárgyát képező időszak építészeti, szobrászati, festészeti, vagy iparművé-

szeti alkotásának elemző bemutatását kéri számon. Az írásbeli vizsga időtartama 30 perc, a 

kapható pontszám 40 pont. 

A rajz és vizuális kultúra gyakorlati vizsgán hat tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. A 

gyakorlati vizsga részét képezi egy minimum öt darabból álló portfolió benyújtása a tanuló 

éves (féléves) munkáiból. A gyakorlati vizsgarészre a tanuló 60 pontot kaphat, ebből 20 pont 

a benyújtott portfolió maximális pontszáma. A gyakorlati vizsgához szükséges eszközök: A4-

es rajzlap, puha grafit, színes ceruza, zsírkréta, körző, egy derékszögű és egy bármilyen vo-

nalzó. 

Alsó tagozaton csak gyakorlati vizsga van. 

 

2.13. Környezetismeret (alsó tagozat) 

A vizsga egy 45 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes 

pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezetei-

nek legalább 75 %-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni. A fe-

ladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 ábraelemzés 

 rövid válaszos feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok. 

A szóbeli vizsgán tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt.  

A szóbelin elérhető pontszám 40 pont. 

 



42 

 

2.14. Etika 

Csak szóbeli vizsga van, mely kötetlen beszélgetés a tanév során érintett témakörök egyiké-

ből. 

 

2.15. Hon és népismeret 

Az írásbeli vizsga egy rövid válaszokat igénylő részből, feleletválasztós részből és 3-4 mondat-

tal megválaszolható nyílt végű kérdésekből áll.  Elérhető pontszám: 50 pont 

Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. 

 

2.16. Technika 

A vizsga írásbeli és gyakorlati részből áll. 

A 30 perces írásbeli vizsgán a tanulók az elméleti tananyagból írnak 10 kijelölt tétel témakö-

réből egy esszét. Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 50 pont. 

A gyakorlati vizsgán a tanulók az előzetesen megjelölt 5 gyakorlati feladat közül egy gyakor-

lati feladatot oldanak meg 45 perc alatt. 

Alsó tagozaton csak gyakorlati vizsga van. 
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1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 
A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával a beiratkozása napjától tanulói jogvi-

szonyban áll.  

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.  

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.  

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.  

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló joga-

it az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes 

jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon teszi közzé az intézmény. 

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkakö-

zösség, annak hiányában az osztályfőnök véleményének kikérésével – az intézmény vezetője 

dönt. 

Iskolaváltás esetén azokból a tantárgyakból, melyet a tanuló előző iskolájában nem tanult, 

különbözeti vizsgát köteles tenni. A vizsgát félévkor, vagy tanév végén teheti le a tanuló. 

 

 

1.11  A felvételi eljárás különös szabályai 

 
Az intézményben külön felvételi nincs, a jelentkező tanulók a létszámhatárok figyelembe 

vételével felvételre kerülnek. A nem a beiskolázási körzetből érkező tanuló esetén a jó ta-

nulmányi eredménnyel rendelkező diák előnyt élvez. 
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2. A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve 

Bevezető gondolatok: 

Az általános iskola helyi tantervét a Magyar Közlöny 177. számában jelent meg a 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről alapján 

készítette el a szakmai munkaközösségek aktív közreműködésével. A központilag előírt té-

makörök és követelmények mellé bekerültek a helyi sajátosságok. Ezek főleg szűkebb hazánk 

– Kunszentmiklós és környéke – legfontosabb tudnivalóihoz, nevezetességeihez, hírességei-

hez, hagyományaihoz, földrajzához, helytörténetéhez kapcsolódnak. Az iskolánk helyi tan-

tervét a Nemzeti Alaptanterv szellemében alkotta meg. A helyi tanterv megalkotásánál dön-

tő szempont volt az intézmény sokszínűsége (általános iskola és alapfokú művészeti iskola) 

és a sajátos helyzete (hátrányos helyzetű tanulók – közöttük sok cigány származású – magas 

száma).  

Az általános iskola helyi tantervét kiegészíti az integrációs és a képesség-kibontakoztató fel-

készítés pedagógiai rendszerének helyi programja. Ennek keretében a hátrányos helyzetű 

tanulóknak olyan környezetet teremtünk, amelyben biztosítható hátrányaik csökkentése.  

A helyi tanterv megalkotásánál szintén fontos szerepet játszott az egész napos iskola oktatá-

si programja. Ez ötvözi az általános iskolát és a napközi otthont, feltételrendszerével pedig 

alkalmas a hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatására – nevelésére. Az egész napos 

iskola biztosítja a tantárgyi oktatás mellett a tehetséggondozás, felzárkóztatás, szabadidős 

foglalkozások és a mindennapos testnevelés időkeretét is.  

A választható órakeretben elsősorban a tehetséggondozás, felzárkóztatás, gyakorlás a fő 

szempont, és nem az új tananyagtartalmak elsajátíttatása. Ezért a választható keretből az 

idegen nyelv (4.o) a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a technika és a földrajz, a bio-

lógia, a kémia, a technika és az informatika óraszámát emeljük meg. Német nyelvből a cél: 

legalább 1 csoport indítása 4. évfolyamtól felmenőben. Ezért a 3. osztálytól szakköri formá-

ban a német oktatás a nyelv megszerettetését tűzi ki fő feladatául. A többi tantárgynál az 

ismeretek alaposabb elsajátíttatása, a gyakorlás és az alkalmazás szintjének elérése a cél. 

Ezért nem is jelenik meg új rész a követelményekben.  

Kiemelt szerepet tulajdonítunk a felső tagozaton a technika tantárgy oktatásának, hiszen a 

tanulási problémával küszködő gyermekek számára óriási motivációt jelent a gyakorlati okta-

tás. További segíti a pályaorientációs célok megvalósítását, a közösségformálást és a komp-

lex személyiségfejlesztést is. 

 

Iskolánk részt vett a HEFOP 3.1.3 és a TÁMOP 3.1.4 pályázatokon. Vállalta, hogy felmenő 

rendszerben minden évfolyamon bevezeti a kompetencia alapú oktatást szövegértés – szö-

vegalkotás, matematika – logika, élő idegen nyelv (angol) és a szociális kompetenciák terüle-
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tén. A tankönyvválasztásnál is figyelemmel vagyunk arra, hogy csak olyan tankönyvekből 

tanítsunk, melyek megfelelnek a kompetencia alapú oktatás követelményeinek.  

Emellett nagy szerepet szánunk a digitális eszközök (CMPC, digitális tábla) és a tanulást köz-

vetlenül segítő saját készítésű interaktív tananyagoknak, ill. szoftvereknek. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékosok helyi tanterve az emberi erőforrások miniszterének 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról alap-

ján készült. 

 

A helyi tantervekbe mellékletként bekerültek a következő tanulásszervezési eljárások: 
 
Saját kidolgozású jó gyakorlataink:  
Lehet könnyebb a matematika! 5. 
Lehet könnyebb a geometria! 5. 
 
További interaktív feladatbankunk a következő tantárgyakból: 

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 angol és német nyelv 

 történelem 

 természetismeret 

 földrajz 

 biológia 

 kémia 
 

Témahét:  Felső – Kiskunság szűkebb hazám (saját innováció) 
Megvalósítás: az óvoda és az általános iskola kooperatív együttműködése, a 
tanórai és a tanórán kívüli keretekben. 
 

Három hetet meghaladó projekt: Karácsony (4 hét) (saját innováció), Vízprojekt 
 Megvalósítás: az általános iskola minden csoportja, osztálya a tanórai és a 
tanórán kívüli keretekben. 
 

Moduláris oktatás: Szentmiklós holdudvarában (saját innováció), mely beépült a magyar 
nyelv és irodalom helyi tantervébe. 
 

 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi tábláza-

tok tartalmazzák. 
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Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek (angol, német)       2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének 2 2 2 2 

Rajz 2 2 2 2 

Technika  1 1 1 1 

Testnevelés 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 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek (angol, német) 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Etika 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Rajz 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika  1 1 1   

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Technika Emelt óra-

számú A 

változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 
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Az enyhén értelmi fogyatékosok kerettanterve 
 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 
 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 4 

Etika /Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 2 2 2 2 

Ének 2 1 2 2 

Rajz 1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Technika  1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5 – 8. évfolyamon 
 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv (angol, német) - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika /Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem  2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz  - 1 1 2 

Ének 2 2 1 1 

Rajz 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika 1 1 2 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a követke-

ző évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6+0,5 

Idegen nyelvek (angol, német)       2+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 

Etika /Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1+0,5 

Ének 2 2 2 2 

Rajz 2 2 2 2 

Technika  1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Informatika 0 0 0 0+1 

Szabadon tervezett órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4+0,5 3+0,5 4 

Idegen nyelvek (angol, német) 3 3 3 3 

Matematika 4 3 +1,5 3+0,5 3+1 

Etika /Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1+0,5 

Kémia     1+0,5 2 

Biológia     2 1+0,5 

Földrajz     1+0,5 2 

Ének 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Rajz 1+1 1 1 1 

Informatika  0+1 1 1 1 

Technika  1 1+1 1+1 0+1  

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 
és követelményei megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben megha-
tározott tananyaggal és követelményekkel. 
Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló idő-
keretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagó-
gusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a 
tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.  
A testnevelés tantárgyba integrálásra került az 1-4. évfolyamon a néptánc tananyaga is heti 1 
tanítási órában. 
A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, 
illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az 
egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói (nagy részben a MO-
ZAIK Kiadó) által összeállított kerettantervi ajánlásokat használják fel.  
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A választott kerettanterv feletti óraszám – enyhén értelmi fogyatékosok oktatása 
 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 7+1 

Matematika 4+1 4+1 3+1 4+1 

Etika /Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 2 2 2 2 

Ének 2 1 2 2 

Rajz 1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Technika  1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4+1 4+1 

Idegen nyelv (angol, német) - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika /Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem  2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4+1 4 

Földrajz  - 1 1 2 

Ének 2 2 1 1 

Rajz 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika 1+1 1+1 2  1+1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 
és követelményei megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben megha-
tározott tananyaggal és követelményekkel. 
Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló idő-
keretnek csak a kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagó-
gusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a 
tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel.  
 

2013. szeptember 1-től az enyhén értelmi fogyatékosok oktatását összevont gyógypedagógi-

ai osztályokban képzeljük el. A részintegráció azonban továbbra is biztosított. Az enyhén ér-

telmi fogyatékos tanulók a készségtantárgyak óráin (ének, technika, testnevelés, vizuális ne-
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velés), erkölcstan/hit és erkölcstan órán a normál tanterv szerint tanuló diákokkal közös cso-

portban tanulnak. A részintegrációs órák éves tervezése, szervezése az iskola tantárgyfelosz-

tásában és munkatervében kerül kifejtésre. 

 

 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 
Az iskolai tanítást és tanulást segítő könyvektől meg kell követelni: 
 

 a nyelvi helyességet, 

 a gyermekek korának megfelelő stílust, 

 a gyermeklélektani és pedagógiai szempontok érvényesülését. 
 

A tankönyvek, taneszközök: 

 ne legyenek ellentétesek az alkotmány és a törvények szellemével, 

 ne tartalmazzanak tudományos tévedéseket. 

 A tankönyvek és segédletek feleljenek meg a kompetencia alapú oktatás követelmé-

nyeinek, tartalmazzák a kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges feladatrendszert. 

 

Egyéb elvárások: 

 Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott tan-
eszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásá-
hoz, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek. 

 A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is 
szükségük van. Ezek a testnevelés, a rajz, valamint a technika. 

 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 
tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs mun-
kaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alap-
ján. 

 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. 

 Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatások-
ból egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be. Ezeket a taneszközöket a szociá-
lisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

 A tankönyv (és egyéb segédlet) ára ne rójon aránytalan terhet a szülőkre. 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

 a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a magyar nyelv 

és irodalom tantárgy tanítására meghatározott órakeretben; 

 a taneszköz segítségével a magyar nyelv és irodalom kerettantervben megadott 

fogalomrendszer jól megtanulható, elsajátítható legyen, 
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 a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására. 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

 amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, soroza-

tok tagjai; 

 amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre 

(pl. munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

 amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán se-

gíti az órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédle-

tekkel; 

 amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diá-

kok otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal. 

 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében fontos feladat a tanulók között tapasztalható különösen 

jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása; helyes magatartás-

formák megismertetése és gyakoroltatása;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátítása; a mentális képességek célirányos fejlesztése;  

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív ta-

nulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesít-

mény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül 

a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megala-

pozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  
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 bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat; 

 a mozgásigény kielégítése, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztése; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozása; 

 

 

 

 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástar-

talmak megalapozásának folytatása.  

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kí-

vánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköz-

tárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése, 

az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a ba-

rátságban, a csoportban; 

 bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők fi-

gyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduk-

tív útjának bemutatása, 

 

 

 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozá-

sa, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megala-

pozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kí-

vánunk hozzájárulni, 
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 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők fi-

gyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduk-

tív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív ta-

nulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük;  
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2.5 Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

Az iskola nemcsak a testnevelés tantárgyra a kerettantervben előírt tananyagot tanítja, ha-

nem más műveltségterületi oktatást is folytat. 

A NAT. I.2.1 pontja részletezi:  

„A heti öt órából legfeljebb heti két óra a NAT Testnevelés és sport műveltségterületében 

jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri 

sportok, természetjárás, kirándulás), vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének 

megfelelően különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar törté-

nelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok).” 

Ennek alapján iskolánk a heti 5 órás testnevelés keretében beépítette az 1 – 8. évfolyam 

testnevelés helyi tantervébe heti 1 órában a néptánc oktatását, melyet néptáncpedagógus 

végzettségű szakemberrel lát el. 

Emellett biztosított az évfolyamok tanulói részére az iskolai sportkör. 

 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

 
A választható tantárgyak, egyéb foglalkozások esetében diákjainknak lehetőséget adunk, 
hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a 
tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus 
vezetésére. 

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 tekinte-
ni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

 

2.7 Projektoktatás 

 
A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll.   

A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválaszolása, hanem a lehető leg-

több vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémá-

hoz kapcsolódik.  

A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A tervezés két fő szin-

ten történik:  

 Az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során meghatározott ismeretekhez és 

képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat.  
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 A másik szint az egyes projektek megtervezését jelenti, amelyhez a tanári motiváció 

és segítség tudatos jelenléte szükséges.   

     Lényeges vonása, hogy megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete, az eltérő képes-

ségek egyenértékű szerephez jutnak a közösen választott feladat közös megoldásában. Koo-

perativitása a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul 

meg, a tanár irányító szerepe az együttműködésben szinte észrevétlenül működik. 

 A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokfé-

leségét. 

Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a korábbi 

élményeik, tapasztalataik, tehetségük és ambícióik szerint válasszanak részfeladatot. Ez kü-

lönösen fontos a mi integrációs nevelést felvállaló iskolánkban. Mindenki egyéni képességei-

nek, előzetes ismeretinek megfelelően vállalhat feladatokat, járulhat hozzá az eredményes-

séghez.  

      

Legfőbb jellemzők:  

 Az iskola hagyományos időkereteit felbontja. 

 Túllép(het) az iskolai élet hagyományos helyszínein. 

 Sokszínű tevékenykedtetés jellemzi, az eltérő képességű tanulók mindegyikének 

ad a képességeinek megfelelő feladatot, így motiváltabbá válnak a tanulók.  

 Az ismeretanyag megismerési módozatai eltérnek a hagyományostól, a passzív  

tanulói megközelítés háttérbe szorul. 

 Főként a kooperatív technikákra épít, ezáltal kiválóan alkalmas a szociális kompeten-

ciák fejlesztésére is (együttműködés, felelősségvállalás, szolidaritás, stb.). 

 

A projekt szakaszai:  

 Témaválasztás 

 Tervkészítés 

 Szervezés 

 Adatgyűjtés 

 A téma feldolgozása 

 Produktum összeállítása  



58 

 

 Értékelés, továbbfejlesztés 

 Produktum bemutatása 

 Projekt lezárása 

 

 

A projekt értékelése 

Az értékelést a tevékenységcsoportok végzik külön-külön, és a teljes résztvevői kör összesíti: 

 A produktum értékelése (a kitűzött célnak való megfelelés) 

 A folyamat értékelése (a résztvevők aktivitás szerinti szórása, motivációs hatás) 

Aki részt vesz az értékelésben: 

Tanuló: 

 önértékelés: egyéni- páros- kiscsoportos / belső értékelési szempontok alapján, 

 mások értékelése: egyéni- páros- kiscsoportos, 

 projektfolyamat értékelése. 

Pedagógus:  

 csoportok értékelése,  

 egyének-párok értékelése, 

 projektfolyamat értékelése  

 

Projektjeink 

 Adventtől – Karácsonyig 

 Víz projekt – a Víz Világnapjához kapcsolva 

 Szűkebb hazám – Felső Kiskunság 

 Nemzeti Összetartozás – Határtalanul! 

 tantárgyi mini projektek 

 

Célok és feladatok 

 Közösségerősítés, beilleszkedés segítése közös tevékenységi keretben, 

 Kommunikációs képességek, beszédkészség fejlesztése, 

 Az alkotó kedv és öröm felélesztése, 

 Sokféle munkafolyamat megismerése és a kreatív gondolkodás fejlesztése, 
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 Önértékelés és önismeret gazdagítása, 

 Kitartás, döntésekért hozott felelősségvállalás fejlesztése, 

 Komplex gondolkodási mód kialakítása, 

 Alakuljon ki a tanulókban az egyéni és csoportos munkavégzésben az igényesség, 

 A projekt elméleti részeinek gyakorlatban való megtapasztalása, 

 Esztétikai és művészi érzék fejlesztése, 

 Források tudatos kezelése, az IKT használata. 

 

Projektek hasznosulása 

Tanítványaink a megszerzett ismereteken túl a munkavégzéshez és a mindennapi élethez 

nélkülözhetetlen képességre tesznek szert, úgymint a mások és másság elfogadása, együtt-

működés, felelősségvállalás, önértékelés, kommunikációs és informatikai készségek, amelyek 

mind hozzájárulnak a későbbi tanulmányaik sikerességéhez, a jó értelemben vett érvényesü-

léshez. 

 

 

 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Általános célok: 

 Intézményi szinten az összetartó, szolidáris, hátrányos megkülönbözéstől mentes is-
kola működése; 

 Az együttműködések megtartása, fejlesztése a hátrányos/halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, tanulók érdekében az iskola komplex tevékenységrendszerében; 

 Az egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű tanulók számára; 

 A szociális háló működtetése, a mindenkori jogszabályoknak megfelelő juttatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása; 

 A tervezett esélyegyenlőségi célok elérése érdekében kommunikációs terv elkészíté-
se; 

 A minőségi nevelés-oktatás biztosításával a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása; 

 A közoktatási intézmény alapdokumentumainak módosítása az esélyegyenlőségi 
programmal együtt. Ez az előírt véleményezési körök teljesítésével szolgálja az érin-
tettek tájékoztatást, a tervek széles körű megismertetését; 

 

Szakmai célok: 

 Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése a minőségelvű nevelő-oktató 
munkában. 
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 A partnerség továbbépítése, bővítése és kapcsolattartás a szülőkkel, segítőkkel, a 
szakmai és társadalmi környezettel.  

 A közoktatási intézmény tartalmi szabályozó dokumentumainak áttekintése és az 
esélyegyenlőségi szempontok koherenciájának megteremtése a Város hasonló tar-
talmú dokumentumaival. 

 A pedagógusok szakmai képzettségének tovább emelése a módszertani kultúrát, taní-
tási gyakorlatot megújító, kompetencia alapú oktatást elterjesztésével. 

 A tehetséggondozás folyamatában a hátrányos helyzetű tanulók részvételi arányának 
szinten tartása lehetséges növelése szakköri munkában, megyei/országos tanulmányi 
versenyeken, az iskolán kívüli segítő programokba. 

 

Infrastrukturális fejlesztés céljai 

 

 Akadálymentesítés a közoktatási intézményekben; 

 A kötelező taneszköz jegyzékben előírt felszerelések beszerzésének folytatása az 
ütemezésnek megfelelően, az elhasznált, elvavult eszközök folyamatos cseréje; 

 Az infrastrukturális fejlesztések, felújítások bővítések, korszerűsítések folytatása; 
 
Intézkedések: 
 
Évenkénti feladatok: 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók adatainak pon-
tosítása egyeztetése, domináns területeken bontása és elemzése különös tekintettel 
a tanévvégi eredményekre;  

 Osztályfőnökök felkészítése az esélyegyenlőségi programból adódó feladatokra;  

 A 8. évfolyamos tanulók továbbtanulási mutatóinak elemző értékelése; 

 A lemorzsolódás adatainak elemzése; 

 Intézményi továbbképzési tervek megvalósulásának vizsgálata; 

 Együttműködések felülvizsgálata a társszervezetekkel, társadalmi és civil szervezetek-
kel; 

 A közoktatási intézmények tartalmi szabályozó dokumentumainak áttekintése és az 
esélyegyenlőségi szempontok koherenciájának megteremtése; 

 
Középtávú feladatok: 

 A kompetencia alapú oktatás-nevelés elterjesztésének támogatása az intézmény egé-
szében óvodától felmenő rendszerben; 

 A partneri kapcsolatok továbbépítése, bővítése és kapcsolattartás a szülőkkel, segí-
tőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel; 

 A pedagógusok szakmai továbbképzése, a módszertani képzettség pedagógiai kultúra 
növelése a bázis intézményi szerep megtartásával; 

 A hátrányos helyzetű és tehetséges tanulók segítőprogramokhoz való csatlakozásá-
nak támogatása; 

 Az időben megkezdett fejlesztés biztosítja a gyermekek eredményes iskolai munkáját, 
a sajátos nevelési igényű, részképesség zavarral küzdő gyermekek fejlesztését; 
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Hosszú távú feladatok: 

 A fent jelzett célok megvalósítása a napi munka részeként pedagógiai gyakorlattá vá-
lik, az intézmény teljes körű befogadó szemlélettel rendelkezik 

 A tehetséggondozás folyamatában a hátrányos helyzetű tanulók részvételi arányának 
szinten tartása lehetséges növelése művészetoktatásban, szakkörökben, járási, me-
gyei, országos tanulmányi versenyeken; 

 Akadálymentesítés a közoktatási intézményekben; 

 A kötelező taneszköz jegyzékben előírt felszerelések beszerzésének folytatása az 
ütemezésnek megfelelően, az elhasznált, elvavult eszközök folyamatos cseréje; 

 Az infrastrukturális fejlesztések, felújítások bővítések, korszerűsítések folytatása; 

 A szociális háló működtetése, a mindenkori jogszabályoknak megfelelő juttatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása; 

 

2.8.1 Az iskola integrációs pedagógiai rendszere 
 
Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, intézkedések  

Kiindulópontja, hogy a gyermekek, tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, személyiség 

jegyeik széles skálán mozognak, nem korlátozódnak valamely tantárgyban elért iskolai 

eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzár-

kóztatással és a tehetséggondozással. A differenciálás mindenki számára a saját komplex 

személyiség struktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását 

jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit.  A nevelés, 

az oktatás igazodik a gyermekhez.  

 

Az IPR működtetésének jellemzői   

 a be- és elfogadó szemlélet,  

 a gyermek- és tanulóbarát környezet,  

 az integrációt támogató új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása a ne-

velés – oktatás folyamatában 

 a széleskörű tevékenységformák biztosítása, 

 az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, 

 a kapcsolatfejlesztés, a párbeszéd jellemzi intézményünket.  

 

Az IPR működésének megnyilvánulási formái intézményi szinten  
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 a hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek, iskolai tanulásszer-

vezési eljárások alkalmazása a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon (Pl. diffe-

renciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, projektoktatás, drámapedagógia,)  

 az infó-kommunikációs eszközök intenzív használata,  

 a gyermek- és tanulóbarát intézményi környezet megléte (hagyományos helyett cso-

portmunkára alkalmas osztálytermi be- és elrendezés);  

 tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős programok biztosítása, 

 a szülők és az iskola partneri kapcsolatának tovább építése,  

 a társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés erősítése.  

 

Az IPR működésének megnyilvánulási formái az egyén szintjén:  

 valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek bevonása a programba, 

 a feltérképezett hátrányok enyhítésére kidolgozott egyéni fejlesztési tervek készítése, 

 a differenciált tanórai tanulásszervezés, valamint a fejlesztő, felzárkóztató nevelés – 

oktatás, 

 az érintettek bekapcsolódnak a tanórán kívüli, továbbtanulást segítő lehetőségekbe 

(napközi otthonos foglalkozás, tanulószoba)  

 a háromhavonkénti értékelő megbeszélés, amelybe minél több érintett fél bevonása 

indokolt.   

 az intézményfokozatok közötti átmenet pedagógiai segítése: óvoda-iskola, illetve ál-

talános iskola-középiskola között (egymás munkájának megismerése, tanítási tartal-

mak összehangolása, tanulók átadás-átvétele intézményváltáskor, nyomon követés), 

 esetmegbeszélések, 

 az inkluzív intézményi pedagógiai attitűd, a befogadó szemlélet erősítése a gyerme-

kekben, tanulókban, a szülőkben az eltérő szociális hátterű, a sajátos nevelési igényű 

és a roma gyermekek, tanulók iránt.  

 

A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei  

Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek  

Az önálló tanulást segítő fejlesztés  
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 a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok az önálló tanulási 

képességet kialakító programok  

 a tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő foglalkozások 

 tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek  

 

Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

 tantárgyi képességfejlesztő programok 

 kommunikációs képességeket fejlesztő programok 

 komplex művészeti programok  

 

Szociális kompetenciák fejlesztése 

 közösségfejlesztő, közösségépítő programok 

 mentálhigiénés programok 

 előítéletek kezelését szolgáló programok  

 

A szociális és életvitel kompetenciák körébe olyan attitűdök, készségek és képességek tar-

toznak, amelyek egyaránt alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társa-

dalmi beilleszkedésének. E terület lényeges elemei az önbizalom, az öntudatos és a környe-

zetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a tolerancia és az őszinte 

kommunikáció. A társas viselkedés terén az empátia, a kommunikációs és kooperációs kés-

zség, a vitázó és érvelő képesség, a konfliktustűrő, kezelő, megoldó képesség. Éppen ezért az 

integráció társadalmi jelentősége szempontjából alapvető jelentőségű képességterületről 

van szó, ami nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknek fontos; a nem hátrányos helyzetű 

tanulók éppen a heterogén osztályok révén sajátíthatják el a tolerancia, az előítélet mentes-

ség elengedhetetlen kompetenciáit. 

 

Az integrációt segítő programok  

 egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív tanulásszervezés 

 projektmódszer 

 drámapedagógia  
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Az integrációt segítő programok szervezeti keretei: 

 egész napos iskola 

 tanórák 

 egyéb foglalkozások (napközi, tanulószoba, felzárkóztató – tehetséggondozó foglal-

kozások stb.) 

 

A korszerű tanulásszervezési formák alkalmazása a tanórákon jelentősen növeli a sikeres 

integráció esélyét, hiszen ez adja a tanítási folyamatnak azt a keretét, melyben lehetőség van 

az eltérő fejlettségű, motiváltságú tanulók minél sikeresebb fejlesztésére. A korszerű tanu-

lásszervezési formák alkalmazása során lehetőség van - a frontális módszerrel szemben – a 

tanórán minden tanuló megszólítására, aktivizálására, az egyéni haladás biztosítására. 

A tanári együttműködés formái  

 értékelő esetmegbeszélések 

 problémamegoldó fórumok  

 hospitálásra épülő együttműködés  

 

A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei  

 a szöveges értékelés 

 egyéni fejlesztési tervek 

 

 

1. 6. Elvárható eredmények  

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a nevelési - oktatási intézményben 

megfelel a jogszabályban előírtaknak.  

 Az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettség-

gel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére. 

 Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe. 

 Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. 

 Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.  
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A program működtetésének eredményei  

 Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

száma.  

 Csökken az intézményben az iskolarendszerű oktatásból kikerülők száma. 

 Csökken az iskolai hiányzások óraszáma. 

 Csökken a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében a magántanulók száma. 

 Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók száma. 

 Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos át-

lagot meghaladó mértékben javulnak. 

 

Az intézményi IPR program működtetésével kapcsolatos éves feladatok   

 HHH gyermekek, tanulók létszámadatainak (csoportok, osztályok), jogosultsági fel-

tételeinek áttekintése (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 

alátámasztó határozat érvényessége), a szükséges osztályszervezési intézkedések 

megtétele.  

 Éves integrációs cselekvési ütemterv elkészítése.  

 Munkacsoportok megerősítése, szükség esetén újak felállítása. 

 Munkacsoportok munkaterveinek elkészítése az éves integrációs cselekvési ütemterv 

lebontása alapján. 

 A cselekvési ütemtervben meghatározottak alapján a bevont pedagógusok körének, 

feladatainak (eszközrendszer programjainak, programelemeinek, tevékenységeinek) 

meghatározása, megbízások kiadása konkrét feladat-meghatározással. 

 Tanulói hátrányok feltárása, fejlesztendő területek beazonosítása, eszközrendszer 

elemeinek hozzárendelése. 

 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése. 

 Egyéni fejlesztés megkezdése, fejlesztési naplók vezetése. 

 Eszközrendszer egyéb programjainak, programelemeinek, tevékenységeinek meg-

kezdése, folyamatos dokumentálás. 

 Alátámasztó dokumentumok folyamatos vezetése.  

 Háromhavonkénti értékelés megszervezése, lebonyolítása. 
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 Mérések, értékelések elvégzése. 

 A program éves működtetésének hatékonyságvizsgálata, értékelése, feladatok meg-

határozása. 

 Önértékelés elkészítése. 

 Támogatás esetén pénzügyi elszámolás. 

 

 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái – Az 

iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele 

 
• NTK. 57. § (1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt ta-

nulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére 
legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, 
akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Eb-
ben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. 

• (2) Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az 
léphet, aki - jogszabályban meghatározottak szerint szervezett - művészeti alapvizsgát 
tett. 

• (3) A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb 
idő alatt is teljesítheti. 
 

A tanulói teljesítmény értékelésének formái 
 
Magatartás: (valamennyi évfolyamon):   példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) 
Szorgalom:   (valamennyi évfolyamon):   példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) 
 
A tantárgyi tudás minősítése  
 

 az 1. évfolyamon félévkor és évvégén, továbbá a 2 – 4. évfolyamon félévkor szöveges 
értékeléssel is ki kell fejezni a tanuló előrehaladását és fejlődését 

 a 2. évfolyamon, év végén, a 3 – 8. évfolyamokon: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégsé-
ges (2), elégtelen (1) 
 

Kivétel:  Az osztályfőnöki esetében írásbeli minősítés nincs. 
 
A tanulói teljesítmények értékelése az 1-4. évfolyamokon 
 
Félévkor és év végén a tanulók minősítése: 

 kiválóan megfelelt 

 jól megfelelt 

 megfelelően teljesített,  

 felzárkóztatásra szorul.  
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Utóbbi esetben a szöveges értékelésben ki kell térni arra, hogy a tanulónál mely tantárgy 
mely tantárgyrészében milyen elmaradások tapasztalhatók. Az értékelést a szülővel szóban is 
ismertetni kell, megbeszélve a fejlesztés, felzárkózás módját. 
Azok a tanulók, akiknek az elért teljesítménye nem biztosíték arra, hogy a következő év ma-
gasabb követelményeit teljesíteni tudják – a szülővel egyeztetve, szülői kérésre évfolyamot 
ismételhetnek. 
 
A szöveges értékelés dokumentumai 
 

 napló  

 elektronikus napló 

 törzslap  

 bizonyítvány  

 tájékoztató füzet 
 

 
Osztályzatok megállapítása a 2 – 4. évfolyam végén 
 
A 2 – 4. évfolyam tanév végi osztályzatainak megállapítása megegyezik az 5-8. évfolyam ér-
tékelési rendjével. 
  
A félévi, év végi osztályzatok megállapítása az 5-8. évfolyamon, a beszámoltatás formái, 
rendje, korlátai, a beszámoltatásnak a tanuló tudásának értékelésében betöltött szerepe, 
súlya 
 
Az egyes tanulók osztályzatát a tantestület osztályozó értekezleten áttekinti és a pedagógus, 
illetve osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfo-
lyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen 
eltér a tanév közben adott érdemjegyek átlagától, a tantestület tájékoztatást kér az érintett 
pedagógustól ennek okáról s indokolt esetben a döntés megváltoztatását kérheti. 
Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését és a nevelőtestület ennek indoklásával nem 
ért egyet, az osztályzatot az érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 
 
Az osztályzatok megállapítása az évközi tanórán szerzett érdemjegyek alapján történik kivé-
ve, ha  

 a tanuló összes hiányzása eléri a Házirendben rögzített mértéket, 

 a tanuló egy tantárgy óráiról való hiányzása meghaladja a 25 %-ot. 
 
 
Az érdemjegyek, osztályzatok megállapításának iskolai szabályai 
 
A munkaközösségek a tantárgyi tantervekben rögzítik, hogy  

 milyen írásbeli beszámoltatási formákat alkalmaznak (teszt, feladatlap, leíró jellegű), 

 van-e egyeztetés tantárgycsoportokon belül, egységesek-e a módszerek, 

 az értékelés szempontjait ismerik-e a tanulók a megíratás előtt, 

 pontozással vagy globálisan értékelik-e a tanuló munkáját, 

 minden produktum értékelése bekerül-e a naplóba. 
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Az 1-6. évfolyamon az év eleji felmérések csak diagnosztikus jellegűek, az elért %-os teljesít-
mény kerül a naplóba. 
 
Egy-egy tantervi egység lezárása témazáró dolgozatokkal történik (a kivételeket a szaktárgyi 
programok tartalmazzák.)  
 

 Az évenkénti témazáró dolgozatok száma a tantárgyi tantervekben rögzített. 

 A témazáró dolgozatokat egy évig őrizni kell. 
 

 A témazáró dolgozat jegye - átfogó jellege miatt - kétszeres súllyal veendő figyelem-
be. A megkülönböztető szín: piros. 

 

 A javítás tekintetében a mérlegelés joga a szaktanárt illeti. Az eredeti érdemjegy is 
kétszeres súlyozással érvényes marad. 

 

 A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal egyeztetni kell legalább egy héttel a 
megíratás előtt. Az esetleges ütközések elkerülése végett az időpontot az osztályt ta-
nító pedagógusokkal egyeztetni kell. Egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozat 
íratható. Az őszi-, téli- tavaszi szünet (továbbiakban hosszú szünet) utáni első tanítási 
napra témazáró dolgozat nem kerülhet. 

 6. osztályig a témazáró pótlásának módjáról és időpontjáról a körülményeket mérle-
gelve a szaktanár dönt. 

 A 7 – 8. évfolyamokon amennyiben a tanuló nem írta meg a témazárót, a tanár há-
rom lehetőség közül választhat:   

- pótlólag megíratja; 
- elegendő információ birtokában – minimum két érdemjegy a témában – té-
mazáró jeggyel értékeli a hiányzó tanuló teljesítményét.  
- nem zárja le az adott témát. 

 
Az iskolai szintű tudásszint mérés - a pedagógiai szakaszhatárok végén, illetve a tantárgyi 
programokban megjelölt helyeken - a témazáró dolgozattal azonos módon kétszeres súllyal 
számítandó.   
A folyamatos szóbeli számonkérés segíti a kifejezőkészség fejlődését, a tantárgyi szaknyelv 
elsajátítását. Kellő gyakorisággal való alkalmazása nélkülözhetetlen. 
Figyelembevétele egyszeres súllyal történik. 
A bejegyzésnél használt színe: fekete. 
 
Egy-egy anyag vagy rövidebb tematikus egység számonkérése írásban is történhet.      
Egyszeres súllyal veendő figyelembe.  
A bejegyzésnél használt színe: fekete 
A pluszmunka, szorgalmi illetve önként vállalt feladatok elvégzése 0,5- ös súllyal értékelhető. 
Az elektronikus naplóban használt szín: zöld 
  
 
A házi dolgozat értékelésének jelölése: fekete jegy, mely egyszeres súllyal számít a kijelölt 
tantárgy minősítésébe.  
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Az érdemjegyek, osztályzatok megállapításának további szabályai 
 

 Egy-egy félév során a tanulónak háromnál kevesebb érdemjegye nem lehet a két, 
vagy ennél több heti óraszámú tantárgyak esetében. 

 Érdemjegy csak konkrét tanulói teljesítményre adható.  

 Az érdemjegy nem lehet a fegyelmezés eszköze. 

 A negyedik évfolyamon idegen nyelv tantárgyból elért teljesítmény miatt a tanuló 
nem utasítható évfolyamismétlésre vagy javítóvizsgára. 
 

Az értékelés tartalmi jegyeit a tantárgyi tantervek tartalmazzák. 
 

 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választá-

suk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) ma-

ximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet 

több 1-1,5 óránál. 

 

 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban 20 fő csoportlétszám felett csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, 24 fő 

felett az informatikát.  

Azokban a felsős osztályokban, ahol az SNI tanulók aránya meghaladja a 25 %-ot, megvizsgál-

juk a csoportbontás lehetőségét magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantár-

gyakból. A maximum 15 fős csoportok létrehozása az adott tanév tantárgyfelosztásának 

függvénye. A csoportbontás nemcsak osztály, hanem évfolyam szintjén is megtörténhet.  

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

Szintén a felső tagozaton nívócsoportos oktatást szervezünk az évfolyam tanulóiból. A cso-

portok osztályokon átívelőek.  

 
A nívócsoportok szervezésének elvei: 
 

 a csoportszervezés alapja a tanulók adott tantárgy(ak)ból mutatott teljesítménye; 

 a csoportok év közben is oda – vissza átjárhatók; 
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 a csoport létszáma nem lehet 10 fő alatti; 
 
Az egyéb foglalkozások formái az iskolában: 

 egész napos iskolai osztály nem kötelező tanórai tevékenységei 

 napközi 

 tanulószoba 

 tehetséggondozó szakkör 

 felzárkóztató foglalkozás 

 sportfoglalkozás 

 rehabilitációs célú foglalkozás 

 SNI fejlesztés 

 énekkar 

 tanulmányi kirándulás 

 erdei iskola 

 projektek, témahetek tanórán kívüli tevékenységei 

 osztályok, csoportok tanórán kívüli fakultatív tevékenységei (kerékpártúra, gyalogtú-
ra, múzeumlátogatás stb.) 

 
Az egyéb foglalkozások szervezése: 
 

 A foglalkozásokra jelentkezni kell, a szülők nyilatkozatban vállalják a foglalkozásokkal 
járó kötelezettségek teljesítését. (pl. egész napos iskola, napközi, tanulószoba, szak-
kör, sportfoglalkozás), vagy  

 szakértői vélemény alapján kötelező a foglalkozásokon való részvétel (pl. rehabilitáci-
ós foglalkozások, fejlesztések) 

 az énekkarra a kijelölés a pedagógus feladata, a részvétel azonban önkéntes; 

 a foglalkozások időtartamát, gyakoriságát a hatályos törvények, az iskola nevelőtestü-
lete, az osztályfőnökök, ill. szaktanárok határozzák meg.  

 a foglalkozások szervezésének speciális eseteit az intézmény munkaterve tartalmaz-
za. 
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2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

 

A köznevelésről szóló törvény 80.§ (1) bekezdése alapján országos mérés, értékelés kereté-
ben gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgá-
latot a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban kell megszervezni a ko-
rábbi években rendelkezésre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok 
alapján. 

 
A szempontok az alábbiak: 
 

Tevékenység Módszerek, eszközök Mérésértékelés 
Aerob álló képesség Cooper - teszt 12 perces futás, 10 

méteres pontosság-
gal Gyorsasági erő Helyből távol ugrás 

Tömött labdadobás hát-
ra 

Centiméteres pontossággal  
5 cm-es pontossággal 

Erő Karhajlítás, nyújtás fekvő-
támaszban 

Hány db-ot tud a tanuló 
szabályosan megcsinálni 

Erő-állóképesség Hanyattfekvésből felülés 
Hason fekvésből 
törzsemelés 

Négy perc alatt mennyit 
tud megcsinálni a tanuló 

 

Értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló önmagához képesti fejlődé-

sét. Általános vizsgálati szempontok 

 A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat céljá-
val, gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

 A teljes próbarendszert két héten belül kell elvégezni. 

 A vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvé-
gezni. A próbákat az év folyamán kétszer, ősszel és tavasszal kell elvégezni. 

 Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok 
alapján történik. 

 A motorikus próbákat sportöltözetben, jól szellőző, nagy teremben, illetve szabad-
téren célszerű végrehajtani. 

 Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze 
meg. 

 Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül a di-
namikus erő mérésére alkalmazott próbák közül több, (legalább három) kísérleti le-
hetőséget kell biztosítani, melyből a legjobb teljesítmény alapján kell a pontérté-
keket a táblázatban megkeresni és az adatlapra feljegyezni. 
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A pontérték táblázatok a szakminisztérium kiadványában találhatók. 
 
A 2014-2015-ös tanévtől bevezetésre kerül a NETFIT® (a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 
Teszt) 
 
A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 
profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 
 Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 
 Testmagasság mérése 
 Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 
 Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

 

Vázizomzat fittségi profil: 
 Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 
 Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 
 Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 
 Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 
 Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 

Hajlékonysági profil: 
 Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgáster-

jedelem 
 
A NETFIT® helyes felhasználásakor az alábbi alapelveknek kell megfeleltetni az alkalma-
zott módszereket: 
 

 Fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet megteremtése. 
 A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll rendel-

kezésre. Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az 
évközbeni alkalmazással folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik. 

 A NETFIT® felmérések előtt fontos a diákok felkészítése az „éles” teszthelyzetre 
 Nem szabad elfelejteni, hogy a teszteredményeket a testnevelésórán végzett 

„munka” mellett számos genetikai és környezeti tényező befolyásolja, amelyre a 
diákoknak nincs ráhatásuk. 

 Az egyes felmérések alkalmával (kivéve a kötelező mérést) nem szükséges minden 
egyes NETFIT® tesztelemet elvégeztetni a diákokkal. 

 A NETFIT® folyamatos alkalmazása lehetőséget teremt az eredmények port-
fóliószerű gyűjtésére és speciális szempontok szerinti összeállítására, amely kiváló 
tanulást támogató eszközzé formálja azt. 

 A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos 
végrehajtási módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények ér-
telmezése, az öntesztelés és önértékelés módja, az önálló edzésprogramok tervei, 
a társaknak nyújtott megfelelő segítség mind-mind képezhetik a szummatív értéke-
lés alapját. Megfelelő szempontrendszer alapján így alkalmasak osztályozásra, 
szöveges értékelésre, vagyis beszámíthatók a féléves és év végi értékelésbe egya-
ránt. 

 
A NETFIT® fittségmérési rendszer az 5 – 8. évfolyamon kerül bevezetésre. 
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2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

Az egészségnevelés célja, hogy elősegítse az egészséggel, betegséggel kapcsolatos ismeretek 

elsajátítását, az egészséges életmód értékeinek megismertetését és azok elfogadását. Az 

egészségnevelés a prevenciónak nagyon fontos eszköze. Az egészségügyi alapellátásban az 

egészségnevelésnek és a tanácsadásnak voltaképpen az emberek egészséggel-betegséggel 

kapcsolatos minden problémájára ki kell terjednie. A tevékenység ne csak az orvosi rendelő-

ben és a tanácsadóban folyjon, de az iskolában is.  

 

Az iskolai nevelés feladata, hogy olyan szokásrendszert alakítson ki növendékeinél, amely 

egészséges természettel ruházza fel őket.  

 

Az iskolaorvosi felmérések bizonyítják, hogy egészségnevelésre szükség van. Az egészségne-

velés egy nagy terület, amelynek színtere a tanórai és a tanórán kívüli időszakra egyaránt 

jellemző. 

 

A tanórák keretében folytatott egészségnevelő tevékenység célja, hogy a tanulók  

 

 értsék az egészséges életmód fogalmát 

 kialakítani bennük az egészséges életmód iránti fogékonyságot 

 meg tudják különböztetni a káros és egészséges környezeti és életmódbeli hatásokat  

 ismerjék az egészséget károsító szokások élettani hatásait  

 ismerjék az egészségük érdekében megvalósítható életviteli változtatások módjait és 

lehetőségeit  

 

 

Az iskolánk egészségnevelésének főbb területei: 

 Táplálkozás 

 Mozgás, sport, szabadidő helyes eltöltése  

 Szenvedélybetegségek 

 Környezetvédelem 

 Elsősegélynyújtás 
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2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 

Iskolánk pedagógiai programjának mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, 

amelyeket a környezeti nevelési program kidolgozásánál figyelembe kell venni. 

 

Helyzetelemzés, helyzetkép 

Az iskola 

Az iskola helye és épületei 

Jelenleg két iskolaépületben folyik a tanítás. Mind a két épület a város központi részén he-

lyezkedik el. Az épületek komoly felújítást igényelnek.  

A tantermek és az udvarok felszereltsége tanulóbarát, a kor követelményeinek megfelelő. 

 

Az iskola működése környezeti nevelési szempontból 

Jelenleg az iskola minden pedagógusa foglalkozik környezeti neveléssel a tanítási órákon 

vagy a tanórán kívüli tevékenységekben. Az iskola nagy projektjei mellett, mint a Szűkebb 

hazám – Felső Kiskunág, Víz Világnap, az osztályok kisebb mini projekteket is megvalósítanak. 

Külön figyelmet fordítunk a pályakezdő kollégák és pedagógiai asszisztensek programokba 

való bevonására.  

A környezeti nevelés éves programjai a munkatervben fogalmazódnak meg, részletesen le-

bontva, pedig a szakmai munkacsoportok munkatervében találhatók. 

 

 

A környezeti nevelés színterei az iskolánkban 

Tanítási órákon 

A tanórákon az adott témához rendeljük a környezetvédelmi ismereteket. Az óra jellege ha-

tározza meg, hogy melyik témát hogyan dolgozzuk fel. Rendszeresen alkalmazzuk a kompe-

tencia alapú programcsomagok illeszkedő moduljait. Kiemelt szerepet kapnak a hétköznapi 

élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a tanulóknak közvetlenül is köze van. Rend-

szeresen alkalmazzuk az IKT adta lehetőségeinket, amely jól kiegészíti a gyakorlati tevékeny-

ségeket, megfigyeléseket, kísérleteket. 
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Kooperatív módszerek alkalmazás lehetőséget biztosít a közösen végzett eredményes munka 

megtapasztalására. 

 

Nem hagyományos tanórai keretben 

     Az iskolaotthonos szabadidős tevékenységek, a napközi otthonos és tanulószobai foglal-

kozások szervesen kapcsolódnak a tanórai tevékenységekhez, kiegészítik azokat. Itt több 

lehetőség nyílik az iskolaépületből kilépve a közvetlen környezet tanulmányozására, megfi-

gyelésére.  

     A felső tagozatos tanulók olyan tantárgyi versenyeken vesznek részt, ahol a környezetvé-

delem is szerepet kap. 

     Rendszeresen kiemelt szerepet kap a Víz Világnapja, ahol a tanulók pályázatokba kapcso-

lódnak be és projekteket valósítanak meg. 

     Minden tanévben papírgyűjtést szervezünk, amely kapcsolódik a környezettudatos szem-

léletmód kialakításához. Segíti a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának megértését. 

     Rendszeres bekapcsolódunk a „Tiszta városért” mozgalomba, ahol a közvetlen környeze-

tünk takarításával, növényeinek ápolásával foglalkozunk. Kiemelve azt a fontos szerepet, 

hogy ez a tevékenység ne csak egy napra korlátozódjon. 

     Az osztályok, csoportok gyalogos és kerekpáros túrák alkalmával megfigyelik a városunk 

közvetlen környezetében látható élőhelyeket, az emberek okozta természetkárosításokat és 

azok helyreállítására tett munkálatokat. Kiemelve annak fontosságát, hogy az ember a ter-

mészet része, ezért kötelessége annak védelme. 

 

Erőforrások 

Nem anyagi erőforrások 

Iskolán belüli együttműködés 

- Pedagógusok 

Az iskola minden pedagógusának a feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munká-

jával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés illesz-

kedjen, oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, a munkaközösségek folyama-

tos kapcsolattartására van szükség. Azok a kollégák, akik pályakezdőként vagy újként kerül-

nek az iskolába és folyamatosan kapcsolódnak az iskola környezet nevelési munkájába a ta-

pasztaltabb kollégák és a mentoraik adnak tanácsot, javaslatot. 
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- Diákok 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse erre a 

társait. Ebben kiemelkedő feladata van a diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, 

valamint a környezet védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló di-

ákcsoportoknak. Minden tanuló feladat a környezetvédelemhez kapcsolódó iskola projek-

tekben való feladatvállalás. 

- Tanárok és diákok 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanítóikkal, tanáraikkal való közös 

munka során a tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy 

szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában a témanapoknak, témahétnek, pa-

pírgyűjtési akciónak.  

A pedagógusok és tanulók együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai kör-

nyezet létrehozásában és megőrzésében. Fontos szerepet kap az iskolaudvarokban a nö-

vényzet ápolása, védése. 

A tanórák környezet nevelési tartalmát az egyes munkaközösségek határozzák meg, össz-

hangban a nevelési célokkal, az iskolai projekteket is fegyelembe véve. 

      -    Pedagógusok és szülők 

Az iskolai környezeti nevelés területén nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus 

együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék azt a környezettudatos magatartást, 

amit az iskolánk közvetíteni kíván. Célunk, hogy az elsajátított ismereteket, viselkedési for-

mákat otthon is alkalmazzák a tanulók. Az egyes témákhoz választott módszerek választásá-

nál figyelembe vesszük azt a szociokulturális környezetet ahonnan a tanulók érkeznek. 

- Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

 Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti neve-

lési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük 

a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és kétoldalas 

fénymásolás, digitális információáramlás). Lehetőségekhez mérten újrahasznosított papírt 

használunk. A keletkezett papírhulladékot szelektíven gyűjtjük.   

Célunk olyan tisztítószerek használata, amelyek az egészségre nem ártalmasak.  

 

Iskolán kívüli együttműködés 

      -    Fenntartó 
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 Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és költségvetés-

ét, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül – a kör-

nyezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az intézményvezető 

feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megte-

remtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező támogatáson túl is finanszírozza az isko-

lai környezeti nevelési programokat.  

     -    Környezeti neveléssel foglalkozó intézmények 

A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a külön-

böző intézmények meglátogatása. Városunkban lehetőség van múzeumlátogatásra, ahol a 

tanulók a közvetlen környezetünk múltjával, jelenével, természeti értékeivel ismerkedhet-

nek. 

Iskola projektek, témahetek alkalmával rendszeresen kapcsolatban vagyunk a KNP és a 

BÁCSVÍZ Zrt. munkatársaival. 

- Civil szervezetek 

Iskolánk pedagógusai rendszeresen részt vesznek az iskolánk alapította országjárók csoport-

jának programjain. Ezzel is példát mutatva a tanulóknak, hogy a természeti szépségeink meg-

ismerése, a természetben való tartózkodás annak károsítása nélkül milyen fontos minden 

ember számára. 

- Hivatalos szervek 

A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi 

szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk 

az iskolai környezet kialakításában. 

 

Anyagi erőforrások 

Az intézmény nem önálló gazdálkodási szervezet. Jelenleg a működtetés a város önkormány-

zatának, a fenntartás pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a feladata. 

Saját rendszeres bevétellel nem rendelkezik az iskola. Anyagi erőforrásokhoz az önállóan 

vagy a szülőkkel szervezett programokon keresztül jutunk. Ilyenek: jótékonysági est, farsangi 

bál, papírgyűjtés. Ennek felhasználásáról a szülők, DÖK és a tantestület közösen dönt. A dön-

tések hozatalánál fontos tartjuk a környezetvédelmi szempontokat. 
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Alapelvek, jövőkép, célok 

 

Alapelvek, jövőkép 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk:  

- a fenntartható fejlődés, 

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések, 

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései, 

- alapvető emberi szükségletek, 

- emberi jogok, 

- esélyegyenlőség biztosítása, 

- biológiai és társadalmi sokféleség, 

- az ökológiai lábnyom. 

Fontos, hogy minden tanuló tudatában egységes rendszer alakuljon ki, ismeretei folyamato-

san egymásra épüljenek. 

 

Hosszú távú célunk, hogy tanítványaink környezettudatos felnőttekké váljanak.  

Ennek érdekében a tanulókban ki kell alakítani: 

 - környezettudatos magatartást és életvitelt; 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt; 

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak megőr-

zését  

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét,  

- a rendszerszemléletet; 

- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését; 

- az egészséges életmód igényét kialakítani és elsajátíttatni az ehhez vezető módszereket. 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a tanulókban. 

Ezek közül a legfontosabbak: 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás, 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, 

- szintetizálás és analizálás, 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés, 
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- kreativitás, 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód, 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás, 

- kommunikáció, média használat, 

- konfliktuskezelés és megoldás, 

- értékelés és mérlegelés készsége.  

 

Az iskolai környezeti nevelés szemlélete 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, társadalmi területeken is. 

A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását a nevelésben - oktatásban is el kell kez-

denünk. Tanulóink számára olyan nevelést – oktatást kell biztosítani, ahol az ismeretek elsa-

játítása mellett az erkölcsi nevelés és a környezettudatos szemléletmód kialakítása is kiemel-

kedő szerepet kap. 

Iskolánkban magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos tanulók aránya. Fontos, hogy 

ismerjük tanulóink családi hátterét, hogy ezek figyelembevételével határozzuk meg a céljain-

kat és a lehetőségekhez képest a szülőkkel is beszélgessünk a környezeti nevelés fontosságá-

ról.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségi szintjéhez igazítjuk a környezeti nevelésük-

höz kapcsolódó célokat és feladatokat. 

Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást 

kialakító, döntéshozásra, konfliktus – kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakí-

tanunk. 

Tanítási órákon és szabadidős tevékenységeken megismertetjük a tanítványainkkal a termé-

szetet, egyszerű természetvizsgálatokat végzünk. Megtanítjuk őket arra, hogy a természet-

ben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhat-

nak majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

 

Célok, tervek 

Új terv: 

- egy iskola nap tervezése az egész iskola számára, ahol minden osztály gyalogos vagy kerék-

pár túrán vesz részt. 
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Hagyományok ápolása: 

- A témahéten belül a nemzeti park és városunk közvetlen természeti környezetének 

megismerése 

- Osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában, 

- Víz világnapi rendezvények 

- Mini projektek a környezetvédelemhez kapcsolva 

- Papírgyűjtés 

- Anyag és energiatakarékosság tanítási órákon és foglalkozásokon 

 

Tanítási órák és egyéb foglalkozások céljai: 

- Minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (például: ember és környezet kap-

csolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei); 

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése az órákon, foglalkozásokon (a környezet-

szennyezés hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre); 

- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, probléma-

megoldó gondolkodást fejlesztő feladatok); 

- természetvédelmi versenyekre felkészítés; 

- multimédiás módszerek alkalmazása,  

- a számítógépek, tanulói laptopok használata,  

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 

Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások 

A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. 

Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. Minden lehetőséget 

meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az 

őket körülvevő világról. 

 

Lehetőségeink: 

- tanulmányi kirándulások, akadályversenyek, városismereti játékok stb.;, 

- kézműves foglalkozások: egy-egy ünnephez kötött, tábori időben stb., 
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- „akciók”: pályázatok, újságkészítés, kiállítás-rendezés, filmkészítés,   

- iskolarádió működtetése, 

- „látogatás”: múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, valamint szeméttelep, 

szennyvíztisztító stb., 

- versenyek, 

- szakkörök, 

- iskolazöldítés, folyosók, virágládák,  

- témanap, témahét (virág, ritmus, szivárvány, víz, kő stb.); 

- DÖK - nap, 

- „jeles napok”, 

- projektek, 

- Zöld Napokon – néhány jeles nap megünneplése, a naphoz kapcsolható programok,  

 

 

 

 

 

Módszerek 

 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van 

szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a környezeti nevelési 

céljainkat képesek leszünk megvalósítani.  

A módszertani ismereteink bővítésében fontosnak tartjuk a kiépülő referencia intézményi 

kapcsolatokat a horizontális tanulási lehetőségeket. 

Néhány, munkánk során alkalmazott módszercsoport 

- kooperatív technikák; 

- játékok; 

- drámapedagógia 

- projektmódszer; 

- terepgyakorlati módszerek; 

- kreatív tevékenység; 

- közösségépítés; 
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Taneszközök 

 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek a 

környezeti nevelési munkához szükségesek. Ismeretek feldolgozását segíti a tanulói lapto-

pok, interaktív táblák rendszeres használat.  

Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva 

a fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni. Célkitűzéseink között szerepel a környezeti neve-

léshez kapcsolódó pályázatokon való indulás, ahol a tanulók környezettudatos szemléletének 

alakítása mellett lehetőség adódik eszközök és anyagok beszerzésére.  

 

Kommunikáció 

 

A környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – nélkülözhetetlenek a kom-

munikáció legkülönbözőbb módjai. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy diákjaink nagy-

számú írott, hallott és látott média-irodalomban kritikusan, a híreket okosan mérlegelve tud-

ják feldolgozni. Fontos számunkra, hogy képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni, az 

értékes információkat meg tudják az értéktelentől különböztetni. 

Végzett munkájukról számot kell adniuk írásban és szóban egyaránt – ezen képesség napja-

inkban nélkülözhetetlen. 

 

Iskolán belüli kommunikáció formái 

 - kiselőadások tartása,  

- házi dolgozat készítése, 

- poszterek készítése és bemutatása, 

- iskolarádió felhasználása híradásra, 

- faliújságon közölt információk készítése, 

- szórólapok készítése.  

 

 Iskolán kívüli kommunikáció formái 
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 - környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból, környezeti problémákról 

megjelent, életkoruknak megfelelő cikkek olvasása, értelmezése 

- környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása, értékelése, 

- a környezet állapotfelmérésének értékelése, kapcsolatfelvétel az illetékesekkel, 

- a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, 

 

Minőségfejlesztés 

 

Az iskolai környezeti nevelési munkájának mérése, értékelése több szempontból eltér az 

iskola életének más területén alkalmazottaktól. Az intézményi szintű mérés – értékelés ki-

dolgozása a mérés – értékelés munkacsoport feladata. 

A célokhoz kapcsolódó tartalmakat, ismereteket az egyes tantárgyak helyi tantervébe építjük 

be és kapcsoljuk hozzá a követelményeket.  

 

Továbbképzés 

Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell 

tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismereteket. Az IKT folyamatos fejlődése, térhódítá-

sa egyre jobban érezhető az iskolákban, alkalmazása megkönnyíti az egyes témákhoz tartózó 

tartalmak sokrétű megközelítését. Ezért ezen a területen is folyamatos ön és csoportos to-

vábbképzésekre van szükség.  

A tervezett referencia intézményi kapcsolatokkal létrejövő, szakmai fórumok is lehetőséget 

biztosítanak a környezeti neveléssel kapcsolatos tapasztalatcserére, a horizontális tanulásra.  

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

2.14.1 A magatartás értékelésének elvei 

 

A magatartás szöveges értékelésének szempontjai az alsó tagozaton 1. évfolyamon és 2. 

évfolyamon félévkor 

 Társaival való kapcsolata udvarias, segítőkész, passzív, durva. 

 Felnőttekkel való kapcsolata tisztelettudó, udvarias, passzív, tiszteletlen. 

 Viselkedése a tanítási órákon fegyelmezett, kötelességtudó, figyelme 
könnyen elterelődik, fegyelmezetlen. 

 Közösségben kezdeményező, néha kezdeményező, visszahúzódó. 

 Szabadidőben önálló tevékenységre képes, tanító hatására képes, közös-
ség hatására képes. 
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 Munkafegyelme, feladattartása jó, megfelelő, változó. 

 Étkezési szokásokat ismeri és betartja, ismeri, de nem mindig képes annak 
megtartása, nem ismeri. 

 Iskolán kívüli - szervezett iskolai programon való magatartása fegyelme-
zett, megfelelő, fegyelmezetlen. 
 

A magatartás értékelésének, minősítésének szempontjai 2. évfolyamon, tanév végén és a 3 

– 8. évfolyamokon 

   
               

Magatartás 
 

 Példás (5):  Aki magatartásával példát mutat. Közösségben tevékeny, kezdeménye-
ző, társaival szemben segítőkész. Kötelességtudó, tiszteli nevelőit és társait. A házi-
rend szabályait betartja, igazolatlan órája, büntetése nincs. 
 

 Jó (4):  Akinek magatartásával szemben kifogás nincs. Közösségének hasznos tagja, de 
nem feltétlen kezdeményező. Kötelesség- és tisztelettudó. A házirend szabályai ellen 
általában nem vét, osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése nincs, maxi-
mum 3 órát mulaszthat igazolatlanul. 
 

 Változó (3):  Akinek a magatartása ellen kifogás merült fel, de szándékos rendbon-
tás nem jellemzi. Nem megbízható, rendszeretete labilis. A házirend szabályait több 
alkalommal figyelmen kívül hagyta. Osztályfőnöki intése van, maximum 10 órát mu-
lasztott igazolatlanul. 
 

 Rossz (2):  Akinek a magatartása az eddigi kategóriákba nem sorolható be. 
 

 

 

 

 

 

 

2.14.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 

A szorgalom szöveges értékelésének szempontjai az alsó tagozaton 1. évfolyamon és 2. 
évfolyamon félévkor 
 

 Feladattudata kiváló, kifogástalan, jó, megfelelő, nincs. 

 Önálló munkavégzése képes, segítséggel képes, csak segítséggel képes, egye-
lőre még nem képes. 

 Órai aktivitása kiváló, aktív, jó, visszahúzódó, érdektelen. 

 Felszerelése hiánytalan, időnként hiányos. 
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 Taneszközei tiszták, rendezettek, rendszertelenek, piszkosak. 

 Házi feladatok elvégzése rendszeres, időnként hiányos, rendszerint hiányos. 

 Felkészülése folyamatos, időszakos, néhány alkalommal elmarad, nem készül. 

 Képességeihez viszonyított teljesítménye kiváló, nagyon szorgalmas, jó, meg-
felelő, gyenge. 

 Szabálytudata, szabálytartása mindig megtartja, jó, esetleges, ritkán tartja 
meg. 
 

A szorgalom értékelésének, minősítésének szempontjai az 2. évfolyamon, tanév végén és a 

3 – 8. évfolyamokon 

 

Szorgalom 
 
Példás (5):  Akinek kötelességtudata kifogástalan, felszerelésében hiányosság nincs.  Fela-
datát mindig a legjobb tudása, képessége szerint igyekszik elvégezni.  Képes önálló munka 
végzésére, tanítási órákon aktív. Füzetei, munkái rendesek, tiszták. Kötelességtudó. 
 
Jó (4):  Aki iskolai és otthoni munkáját jól teljesíti. 
Felkészülése folyamatos, órákon többnyire aktív, felszerelése, munkája rendes.  Eredményei 
megfelelnek képességeinek. Kötelességtudó. 
 
Változó (3):  Akinek az iskolai és otthoni munkájában ingadozik a szorgalma, feladat-
végzésben figyelmetlen, pontatlan, önállótlan. Felszerelése és házi feladata sokszor hiányos. 
Írásbeli munkája kifogásolható. Eredményei elmaradnak a képességeitől. Kötelességtudata 
labilis. 
 
Hanyag (2):  Akinek a szorgalma az eddigi kategóriákba nem sorolható be. 
 

2.14.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

A minősítő értékelés sajátos eszközét jelenti kialakult gyakorlatunk és nevelési elveink szerint 

a szaktanár, osztályfőnök, igazgató dicsérő-elmarasztaló rendszere. Ennek az értékelési rend-

szernek az elemeit az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Ugyanak-

kor fontos kiemelni, hogy bizonyos esetektől eltekintve (hiányzások szankcionálása, verse-

nyek jutalmazása) a konkrét intézkedéskor döntő szerepe van az osztályfőnök pedagógiai 

koncepciójának, pedagógia elveinek, következetességének, személyiségének. 

 

A jutalmazások és elmarasztalások iránt támasztott követelményeink: 

 megfontoltan, de a szükséges esetekben késedelem nélkül alkalmazzuk azokat, 

 mindig személyre szabottak legyenek, 

 szigorúan következetesek legyenek, 

 vegyék figyelembe az általa kiváltható hatásokat, 

 a fentiek szerint a várhatóan leghatékonyabb eszközt alkalmazzuk 
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3. Az alapfokú művészetoktatási programja 

 
 
 

3. 1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény céljai, feladatai: 
 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti nevelés és oktatás folyik. A tananyag 
a különböző művészeti területek azon alapvető témáit foglalja magába, amelyek segítségével 
megalapozhatjuk a tanulók művészetek iránti fogékonyságát. Segíti a tanulók önkifejező ké-
pességeit. Gazdagítja ismereteit. Fejleszti értelmi, érzelmi képességeit. A művészetoktatás a 
készség- és képességfejlesztést az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként 
kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. A szakmai képzés 
célja olyan ismeretek átadása, melyek alkalmazásával a növendéket amatőr művészeti tevé-
kenységre is alkalmassá teheti.  
.Az alapfokú művészeti oktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, ösztönöz, illet-
ve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra.  
Az alapfok 6. évfolyamának elvégzése után a tanuló művészeti alapvizsgát tehet. 
A művészeti alapvizsga évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít.  
A művészeti alapvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint kell szervezni. 
 
Kiemelt célok: 
 

 Művészeti ismeretek nyújtása a tanulók által választott tanszakokon, 

 A tanulók kreatív személyiségének gazdagítása pozitív élményekkel, 

 A művészet iránti nyitott magatartás kialakítása, 

 A művészetek befogadására, értésére nevelés, 

 A kreativitás fejlesztése 

 A szép, az esztétikum felismerése, 

 A tehetségek fejlesztéséről és a tanulók képességeinek maximális kibontakoztatásáról 
való gondoskodás, 

 A művelődés iránti igény felkeltése és ébrentartása, 

 A művészi értékek iránti tisztelet felébresztése, 

 A művészetek ismeretének belső igénnyé válása, 

 Az önképzés művelése,  

 Az amatőr művészeti életbe való bekapcsolódás. 
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3. 2. Az egyes művészeti ágak oktatásának cél- és feladatrendszere céljai,  
 

A táncoktatás feladatai: 

 

Feladat az iskolai rendszerű táncoktatás. Ennek keretén belül: 

 Fejlessze a tánc iránt érdeklődő tanulók mozgáskultúráját, ügyességet, magabiztossá-

got, 

 Járuljon hozzá a tanulók személyiségének nyitottá válásához az alkotó tevékenysé-

gek, művészetek iránt, 

 Fejlessze mozgáskultúrájukat, fizikai állóképességüket, ritmusérzéküket, hallásukat, 

tér – és formaérzéküket, 

 Alapozza meg a táncművészeti alapismereteket, 

 Fordítson figyelmet a színpadi megjelenítésre figyelembe véve a tanulók életkori sajá-

tosságait,  

 Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakoztatásának, kreatív megnyilvánulásának, 

 Járuljon hozzá a tanulók ízlésének, kritikai érzékének fejlesztéséhez az igazi értékek 

felismerése révén, 

 Irányítsa a tehetséges növendékeket hivatásos pályára, valamint az amatőr táncélet-

be való bekapcsolódásra. 

 

A képzőművészeti oktatás feladatai: 

 

 A képzés keretén belül sajátítsák el a tanulók a vizuális megjelenítés síkbeli és térbeli 

alapjait, 

 Ábrázolási készségük olyan fokra jusson el, hogy képesek legyenek saját gondolataik 

és érzéseik kifejezésére, 

 A választott képzőművészeti területen belül szerezzék meg a mesterségbeli tudás 

alapelemeit, 

 A műalkotások elemzése járuljon hozzá a tanulók történeti-, esztétikai- és ember-

ismeretének gyarapodásához, 

 A művészeti tevékenység eredményeként a tanulók váljanak befogadókká, formálód-

jon ízlésviláguk, tegyenek szert a világban való eligazodás képességére, fejlődjön kri-

tikai érzékük, 

 A gyermeki személyiség általános fejlesztése mellett a képzés legyen alkalmas a mű-

vészeti pályára való hatékony felkészítésre, 
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 Ösztönözze a tanulókat rendszeres kiállítás-és múzeumlátogatásra, a rádió és televí-

zió képzőművészeti műsorainak figyelemmel kísérésére és alkotótáborokban, pályá-

zatokon való részvételre. 

 

A drámajáték feladatai: 

 

 A közösségben végzett tevékenység során fejlődjön a tanulóközösség iránt érzett fe-

lelőssége, ön-és emberismerete, önálló alkotóképessége, mozgásának és beszédének 

tisztasága. 

 Ismerjék meg és sajátítsák el a színművészet kifejező eszközeit-mozgás, beszéd-, a 

színpadtechnika legfontosabb elemeit és a dramaturgia alapszabályait, 

 Ismerjék meg a színháztörténet azon fejezeteit, amelyek gyakorlati munkájuk során 

szerzett tudásukhoz kapcsolódik, 

 Kapjanak képet a kortárs színművészet legjelentősebb törekvéseiről, 

 Ismerkedjenek meg a különféle színházi mesterségekkel, 

 Fejlődjön ízlésük, hogy egy-egy látott előadást szakszerűen, kritikusan, koruknak 

megfelelően tudjanak elemezni, 

 A képzés végére a közösség érettsége illetve az egyes tanulók képessége érje el azt a 

szintet, hogy differenciált feladatvállalással és kevés tanári segítséggel létre tudjanak 

hozni egy színvonalas előadást, 

 A képzés során szerzett ismeretek és élmények ösztönözzék a tanulókat arra, hogy az 

alkotó tevékenység lehetőségét a színjáték területén – vagy más művészeti ágban- 

életük további részében is igényeljék. 

 

 

A zeneművészet ág feladat és célrendszere: 

 

A zeneművészeti ágban a képzés döntően egyéni foglalkozás keretében történik. /főtárgyi 

hangszeres órák/ 

A csoportos foglalkozásokon /pl. szolfézs/ is jóval kisebb a csoportok létszáma, mint az álta-

lános iskolai osztályokban. 

E két okból kitűnik, hogy olyan iskolatípusról van szó, ahol a tanár és tanuló kapcsolata a ta-

nulás-tanítás kölcsönhatásában közvetlenebb. Ehhez járul még az, hogy a megoldandó fela-

dat a zenei szépség közös felfedezése. 
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A felfedezőút a tanár számára is mindig az újdonság erejével hat, hiszen a mű, a tanítandó 

anyag esetleg lehet azonos, de az ismeretet befogadó tanuló személyisége, érdeklődése vál-

tozó. Ez az izgalmas ebben a folyamatban. 

Ez hat serkentőleg a pedagógus munkájára, a tanuló pedig szintén örömet lel a közös felfe-

dezésben. Az elsajátítandó anyagon kívül is személyesebb kontaktus alakulhat ki a zenetanár 

és a tanuló között, hiszen a nevelési-oktatási folyamat „négyszemközt” zajlik. Ebben a szituá-

cióban a zenetanárok jobban megismerhetik a tanulót, akinek mindig lehet és van is olyan 

problémája, melyet esetleg nagyobb közösség előtt nem szívesen tár fel. 

Különösen jellemző lehet ez a zárkózottabb, visszahúzódóbb természetű gyerekek esetében. 

A szolfézs órákon történő közös éneklés, a ritmusok felfedezése észrevétlenül is maradandó 

élményt jelent a zenét tanuló számára. 

Természetesen a választott hangszertől függően a kezdő lépések megtételénél más-más 

akadályt kell leküzdeni a hangszerét kézbe vevő tanulónak. 

 

A fa –és rézfúvós hangszerek tanításának vannak olyan közös jellemzői, mely azonos felada-

tot ró a hangszert tanítókra. 

Ez a közös jellemző az élet nélkülözhetetlen eleme a levegő. 

Hihetetlennek tűnik, de az egyszerűnek látszó probléma a tanulás kezdetén sok gondot 

okozhat. 

A helyes légzés elsajátítása nélkül reménytelen a biztos hangindítás, az intonálás, a szép fra-

zeálás. Minden ember úgy születik, hogy helyes a légzése. Amikor azonban felemelkedik, 

megtanul járni és iskolába megy, elromlik e veleszületett csodálatos adottság. 

El kell tehát sajátítani a hasi vagy rekeszlégzést, ez kellő gyakorlással és odafigyeléssel sikerül 

is. 

Érdemes a légzéssel kapcsolatban az alábbiakra gondolni. 

Senkinek nem kell félni attól, hogy tüdőtágulása lesz a fúvós hangszer tanulásától. Ugyanak-

kor kísérletekkel bizonyított tény, hogy azok a tanulók, akik például ének-zenei általános is-

kolába járnak, és naponta volt énekórájuk: az ő esetükben a légzéssel kapcsolatos problémák 

fel sem merültek. Sőt! Kitartásban, ügyességi versengésekben jobb eredményt mutattak fel 

egy adott kontroll csoporttal szemben. Bármelyik fúvós hangszer tanulásához nem elhanya-

golható tény, az alkati adottság. Ezért jó, ha egy-két évet furulyázik a tanuló mielőtt komo-

lyabb fúvós hangszert tanulna. 
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A furulya tanulása során kiderülhet, hogy: 

 milyen a tanuló manuális készsége, kézügyessége, 

 fejlődik –e a több irányba figyelés képessége, 

 megfigyelhető, hogy milyen a szorgalma, 

 fejlődik e memória képessége, 

 végső soron kiderülhet, hogy valóban van e vonzódása a zenetanulás iránt. 

A fentiek miatt tartjuk fontosnak a furulya tanulását, mint előkészítő hangszert. 

 

A fuvola, mint mindenütt a világban a legnépszerűbb fúvós hangszer, különösen a lányok, 

nők körében. 

Amikor meg tudja bárki a hangszert szólaltatni, akkor az „emberi” hangon szólal meg és nem 

hat zavarólag környezetére, továbbá maga a megszólaltatás eredménye önmagában is siker-

élményt nyújt, mivel egyetlen fúvós hangszer, amelyet haránt-helyzetben tartunk magunk 

előtt. 

Amikor ezt a hangszert ajánljuk azoknak, akik különben más hangszert szeretnének tanulni, 

szinte mindig ez a válasz: „nem akarom, mert nem látom az ujjaimat” 

A hangszer tanításával az a célunk, hogy minél több tanuló kapjon olyan indíttatást, hogy ifjú 

és felnőtt korában is szeresse hangszerét és e hangszerre írott műveket. Hallgassa szívesen a 

fuvolairodalom remekeit és legyen felnőtt korában is aktív fuvolás. 

 

A klarinét tanulása, mint „nádas” hangszer kicsit kényesebb a többi hangszerhez képest. 

Ennél a hangszernél fokozottan kell figyelni a: 

 tanuló fogazatára, 

 kézalkatára, /a két kisujj eléri-e a billentyűket/ 

 alkati adottságára. 

 

A szaxofon a klarinét rokon hangszere, az átállás igazán nem nagy gond néhány éves klariné-

tozás után. 
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A rézfúvós hangszerek népszerűségében a trombita vezet. Minden gyerek trombitálni akar, 

aki valamilyen fúvós hangszer tanulása felé hajlik. 

Ez valójában nem baj, de tudnia kell mind a tanulónak, mind a szülőnek, hogy adott esetben 

váltani kell mélyebb hangolású hangszerre. 

E hangszerek lehetnek: 

 kürt, /tenorkürt, baritonkürt/ 

 harsona, 

 tuba 

 

A rézfúvós hangszert tanulóknál is szükséges az ép fogazat és szükséges az ajkak megfelelő 

izomzata. 

A tanulás folyamán a magasabb hangok megszólaltatásánál lehet probléma. Ekkor szokták a 

mélyebb hangolású hangszert ajánlani a főtárgy tanárok. 

A rézfúvós hangszerek tanulásánál is előnyös a furulyás előképzettség, de van rá példa, hogy 

előképzettség nélkül is rendkívül jó eredményt lehet elérni. 

A rézfúvós hangszerek tanulásánál is elérendő cél: 

 a kamarazenei, 

 a zenekari munkába történő bekapcsolódás, 

 a szakirányú továbbtanulás. 

 

A magánének tanítás legfőbb feladata és sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett 

az énekhang /mint hangszer/ kiépítése, képzése a legnagyobb figyelem közepette alakuljon.  

A magánének tárgy tanításának célja, hogy 

 adjon helyes alapot a tanuló hangi adottságai és zenei képességei kifejlesztéséhez, 

 felkészítse a tanulókat a társas muzsikálásra, 

 nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 

Meg kell alapozni a helyes légzési módot, ki kell fejleszteni az intonációs készséget, a hang-

terjedelem egységes hangszínét /sonorus hang/, törekvést a dinamika állandó használatára.  

 

A szintetizátor tanításának feladatai: 
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 ismertesse meg a növendékkel a hangszer sajátosságait és alakítsa ki a hangszer biz-

tonságos kezelését, 

 alapozza meg a biztos technikai tudást a zeneelmélettel való szoros összefüggésben, 

 adjon teret, lehetőséget a zenei fantázia kibontakoztatására, kreativitásra,  

 a klasszikus zeneelméleti rendszeren keresztül vezesse rá őket a tánc- és jazz-zenei 

összefüggések logikájára, 

 ismertesse meg a főbb tánc- és jazz-zenei stílusok sajátosságait, összevetve azokat 

klasszikus zenetörténeti előzményeikkel, 

 biztosítson olyan szilárd elméleti, technikai, gyakorlati tudásanyagot, amely a számí-

tógép és MIDI - berendezések zenei alkalmazási területén is használható, 

 adjon lehetőséget arra, hogy a fiatalok rajongása a szintetizátor iránt ne korlátozód-

jék csak a könnyűzene (tánczene, jazz) pólusára, hanem a szerzett zenei műveltség 

bármikor komolyzenére váltható legyen. 

 

A szolfézs kötelező tantárgy, tehát valamennyi hangszert tanuló diáknak kötelező a szolfézs 

órák látogatása. 

A szolfézs tantárgyat általában Kodály Zoltán nevéhez és munkásságához szokás kapcsolni. 

Tény, hogy Kodály elsősorban a minden ember torkában ott lévő hangszeren tudta elsősor-

ban elképzelni a zenei képzést. Ezért írta tudatosan kizárólag énekhangra zenepedagógiai 

műveinek sokaságát és a sok szép kórusművét. 

Az iskolánkban egyetlen tanulónak sincs félnivalója e tárgy tanulásától. 

A tantárgyat tanítók hihetetlen türelemmel csiszolják, formálják a gyermekek éneklési kés-

zségét, ennek is köszönhető, hogy a tanulók örömmel vesznek részt a kötelező tárgyi órákon. 

Mint elméleti tárgy nélkülözhetetlen a hangszeres tanuláshoz. A hangszertanuláshoz ugyanis 

itt tanulják meg a nélkülözhetetlen elméleti anyagot. 

Csak azt tudod szépen eljátszani hangszeren, amit el is tudsz énekelni. /Kodály után szaba-

don/ 

„Az a jó zenész, aki hallja, amit lát, és látja, amit hall” /Kodály/ 

Senki ne gondolja tehát, hogy ez egy „száraz” tantárgy. Az elkerülhetetlen elméleti anyag 

elsajátítása mellett a főszerep a felszabadult éneklés. 
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Miután régen eltűntek azok a családi és egyéb alkalmak, amikor az otthoni munkát a spontán 

éneklés kísérte, így az iskolákra és a zeneiskolára maradt az a nemes feladat, hogy egy-egy 

kisgyermek fedezze fel saját és mások énekének szépségét. 

A kötelező szolfézs után a hangszeres 5-6 osztályban és azt követően választhatja a tanuló a 

KÓRUST. 

 

A kamarazene, mint az együttmuzsikálás öröme, mindig is központi helyet foglalt el iskolánk 

oktató-nevelő programjában. Az együttmuzsikálásban részt vesznek természetesen a főtárgy 

tanárok is, hiszen órákon is kamarazenélés folyik. Ide tartozik a zongora négykezes játék, a 

kétzongorás kamarazenélés. 

A kamarazenélés inspirálóan hat a hangszeres tanulók előmenetelére. 

 

 

A zenetörténet – zeneirodalom újonnan bevezetésre kerülő tantárgy. 

Bízunk abban, hogy a szándékaink szerint jól elkészített tantervünk kínálta zenei, történeti, 

irodalmi és képzőművészeti anyagvonzóvá teszi ezeket a tantárgyakat is. 

A fúvószenekar a fúvós tanszakok erősödésével jöhetett létre 2ooo-ben. 

Az elmúlt évben már megmutatta magát az együttes, itt sok fiatalnak teremtünk hasznosan 

eltölthető időt. 

Célunk a minél több fiatalt megmozgató rendezvényeken való részvétel, hogy mások is ked-

vet kapjanak a családias együttlétre. 

 

 

3. 3. A művészetoktatási iskola személyiségfejlesztő szerepe: 
 

A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a személyiségformá-

lás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja nemzeti és egyetemes kultúra és a 

mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti nevelés biztosítja a ta-

nulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művé-

szeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejező formákat, amelyek a 

képzőművészetben, táncművészetben, színművészetben megjelennek. 

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérte-

ti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészeti nevelés megalapozza a 
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tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igé-

nyét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, 

magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői. 

A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az aka-

rati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

 

3. 4. A pedagógussal szemben támasztott elvárások: 
 

 ismerje a részképesség - zavar tünet együttesét; 

 tudjon differenciáltan oktatni, nevelni; 

 semmiféle hátrányos megkülönböztetés, degradáció nem érheti részéről a tanu-

lót; 

 az értékelésnél vegye figyelembe a tanulók eltérő képességeit; 

 a teljesítmény mérésénél adjon előnyt a hátránnyal küzdőknek, önmagához ké-

pest is nézze a fejlődést; 

 a hátrányt nem jelentő képességterületen erősítse a tanuló kiemelkedési lehető-

ségeit; 

 nevelje a közösséget a képességek különbözőségének tolerálására. 

3. 5. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

 Feladat a hátrányos helyzetben lévő és a veszélyeztetett tanulók nyilvántartása, segí-

tése.  

 Segítségnyújtás a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség okainak megszüntetésé-

ben. 

 A szociálisan hátrányos helyzetű családok esetében együttműködés az Önkormányzat 

Szociális- és Népjóléti Bizottságával, a Vöröskereszt helyi szervezetével. 

 A veszélyeztetett tanulók problémáinak megoldásában együttműködés a Gyermekjó-

léti Szolgálattal. 

 A többoldalú támogatásra (anyagi, jogi, egészségügyi) szoruló család esetében 

együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 Szükség esetén együttműködés a Rendőrséggel. 

 Az ifjúságvédelmi feladatokat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálja. 
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3. 6. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 
 

A szülőkkel való együttműködés hagyományos formái: 

 

- fogadóóra 

- szülői értekezlet 

- találkozás 

- levélváltás, ellenőrző, telefon 

 

Előremutató formák: 

 

- jótékonysági estek szervezése, jegyeladás 

- gyermeknap, pedagógusnap, farsang szervezése a szülői szervezet bevonásával 

- közös múzeumlátogatások és kirándulások 
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4. Az alapfokú művészetoktatási intézményegység helyi tanterve 

 

A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete módosította az alapfokú mű-
vészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletet. 
A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. melléklete szerint – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet 
hatálybalépését megelőzően – folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly 
módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig 
be tudják fejezni. 
E rendeletnek – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét első alka-
lommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmaz-
ni. 
 
Hatálybalépés: 
 

Tanévek Módosított tanterv (2011.) Régi tanterv 

2011 – 2012-es tanév Előképző 1. Előképző 2. – továbbképző 4. 

2012 – 2013-es tanév Előképző 1.- előképző 2. Alapfok 1. –. továbbképző 4 

2013 – 2014-es tanév Előképző 1.- alapfok 1. Alapfok 2. – továbbképző 4. 

2014 – 2015-es tanév Előképző 1.- alapfok 2. Alapfok 3. – továbbképző 4. 

2015 – 2016-es tanév Előképző 1.- alapfok 3. Alapfok 4. – továbbképző 4. 

2016 – 2017-es tanév Előképző 1.- alapfok 4. Alapfok 5. – továbbképző 4. 

2017 – 2018-es tanév Előképző 1.- alapfok 5. Alapfok 6. – továbbképző 4. 

2018 – 2019-es tanév Előképző 1.- alapfok 6. Továbbképző 1. – továbbképző 4. 

2019 – 2020-es tanév Előképző 1.- továbbképző 1.  Továbbképző 2.  – továbbképző 4. 

2020 – 2021-es tanév Előképző 1.- továbbképző 2. Továbbképző 3. – továbbképző 4. 

2021 – 2022-es tanév Előképző 1.- továbbképző 3. Továbbképző 4. 

2022 – 2023-es tanév Előképző 1. továbbképző 4. Tanulmányok befejezésének lehetősége 

2023 – 2024-es tanév Előképző 1. továbbképző 4. Tanulmányok befejezésének lehetősége 

2024 – 2025-es tanév Előképző 1. továbbképző 4. Tanulmányok befejezésének lehetősége 

2025 – 2026-es tanév Előképző 1. továbbképző 4. Tanulmányok befejezésének lehetősége 

2026 – 2027-es tanév Előképző 1. továbbképző 4. Tanulmányok befejezésének lehetősége 

 
A szemléltető táblázat nyomon követi a bejövő és a kimenő évfolyamokat. 
 

4. 1. A Táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 
 
 
Az alapfokú táncművészeti oktatás követelményei, és tantervi programja lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóké-

pességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és 

formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, hatá-

rozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá 
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váljon a közösségi alkotó tevékenység és művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreati-

vitását, improvizációs képességét, készségét. 

 

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző 

műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a külön-

böző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe 

veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasz-

talataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képessé-

geiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól 

függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területe-

ken szerezhetnek jártasságot. 

 

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncmű-

vészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyo-

mányainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével lehetőséget teremt a tanulók 

számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 
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4. 2. A Táncművészeti képzés struktúrája, tanszakai 
 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 

 

A táncképzés tanszakai: 

Társastánc tanszak 

Néptánc tanszak 

A táncművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele 

mellett a tanulók más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhatnak, illetve azok központilag 

meghatározott kötelező tanítási óráin is részt vehetnek. 

A társastánc óraterve: 

Évfolyamok 

Tantárgyak Előképző Alapfok Továbbképző 

  1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Társastánc     4 3 3 3 3 3 2-3 2-3 3 3 

Gyermektánc 2 2                     

Klasszikus balett       1 1 1 1 1        

Történelmi t.t.                 1 1 1 1 

Tánctörténet                 1 1     

Szab. vál. tant.      2  2  2 2 1 2  1  1  2  2 

Összesen 2 2 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A tanszak tantárgyai: 

Kötelező tantárgyak: 

 Társastánc 

 Gyermektánc 

 Klasszikus balett 

 Történelmi társastánc 

 Tánctörténet 

 

Szabadon választható tantárgy: 

A tanszak bármely tantárgya 
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A néptánc óraterve: 

 

 

Tantárgy Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Népi játék, nép-

tánc 

2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Folklórismeret     1 1 1 1     

Tánctörténet         1 1   

Köt. vál. Tant.           1 1 

Szab. vál. tant. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen: 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
A tanszak tantárgyai: 
 
Kötelező tantárgyak: 

 Népi játék, néptánc 

 Folklórismeret 

 Tánctörténet 

 

Kötelezően választható: 

 folklórismeret 

 népi ének 

 tánctörténet 

 kinetográfia 

 
Szabadon választható: 
A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. 
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4. 3. A táncművészeti képzés struktúrája, tanszakai a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alap-
ján  
 
A képzés ideje:  12 év 

Évfolyamok száma:  12 név 

A táncképzés tanszakai: 

Társastánc tanszak 

Néptánc tanszak 

 
A társastánc tanszak óraterve: 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 2–3 3–4 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tan-
tárgy 

    1  1 1   1 1 

Kötelezően 
választható 
tantárgy  

  1 1 1 1   1 1   

Választható 
tantárgy 

2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A tanszak tantárgyai: 

Főtárgy:  

 Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon)  

 Társastánc (1–6 alapfokú és a 7–10 továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak: 

 Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) 

 Társastánctörténet (5– 6. alapfokú évfolyamon, 9.– 10 továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy – az összevont osztályokban: 

 Viselkedéskultúra, 

 Társastánctörténet 

Választható tantárgyak: 

 Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

 Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7–8 továbbképző évfolyamon) 

 Társastánc (1–6 alapfokú és a 7–10 továbbképző évfolyamon) 
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A néptánc tanszak óraterve: 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tan-
tárgy 

    1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 
választható 
tantárgy  

  1 1     1 1   

Választható 
tantárgy 

2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A tanszak tantárgyai: 

 
Főtárgy: 

 -Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

 -Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

 -Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

 -Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

 -Folklórismeret 

 -Tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

 -Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

 -Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 -Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 -Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 
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4. 4. A Táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 

Fejlessze 

 a tanulók mozgáskultúráját, 

 testi-lelki állóképességét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

 

Neveljen 

 egészséges, jó tartású jó mozgású tanulókat, 

 a táncművészetet értő közösséget, 

 táncot szerető fiatalokat. 

 

Készítsen fel 

 szakirányú továbbtanulásra. 

 

Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehet-

séges tanulók művészi pályára való irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcso-

lódásra ösztönzése. 

 

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI 

A tanulók értékelése során a minimális követelmények az alábbiak: 

 a tananyag-elsajátítási mechanizmus fejlődése, 

 technikai biztonság, 

 pontos kivitelezés, 

 esztétikus megjelenítés, 

 a tantárgy elvárásainak megfelelő stílusú előadásmód, 

 a zene és a tánc összhangja, 

 a tudatos testhasználat, 

 saját mozgásanyag gazdagodása, 

 mozgáshatárok fejlődése, 

 erőnlét. 
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A számonkérés javasolt formája a tanszakok programjába kerül meghatározásra. 
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4. 5. Képzőművészeti oktatás célrendszere és funkciói 
 

 „ A festészet néma kötészet: a költészet beszélő festészet.” 

(Szimonidész) 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esz-

tétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett a 

látás kiművelésére és tudatosítására, bővítésére a képi műveltséget, a képi emlékezetet és 

képzeletet.  

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képzőművészeti tevékenységek 

iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző mű-

vészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben 

segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajá-

tosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalatira építve gyarapítja ismereteiket, 

fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú évfolyamokon a tanulók képes-

ségeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szak-

irányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

A képzőművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommuni-

káció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt 

értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében 

és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 
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4. 6. A Képzőművészeti képzés struktúrája, tanszakai 
 
A képzés ideje: 8 év 

Évfolyamok száma: 8 év 

 

Tanszakok: 

Képzőművészet:  

-festészet 

Iparművészet:   

- kerámia 

Óraterv 

Tantárgy Évfolyamok 
Előképző Alapfok 

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

Vizuális alapism. 2-4 2-4       

Rajz-festés-mintázás   2 2 2 2 2 2 

Műhely előkészítő   2 2     

Műhelygyakorlat     2 2 2 2 

Szabadon választha-

tó 

  2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés tantárgyai: 

 Vizuális alapismeretek az előképző komplex művészeti tantárgya 

Kötelező tantárgyak: 

 Rajz-festés-mintázás 

 Műhely előkészítő 

 Műhelygyakorlat 

 

A kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

 Képzőművészet: festészet 
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 Iparművészet: kerámia 

Szabadon választható az alapfok felsorolt tantárgyai 

 

A képzőművészet, iparművészet területén a helyi lehetőségektől függően a fenti műhelyek 

közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat. 

A képző- és iparművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembe 

vétele mellett a tanuló más művészeti ág  képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok közpon-

tilag meghatározott kötelező tanítási óráin részt vehet. 

 

4. 7. A képző-és iparművészeti képzés struktúrája, tanszakai a 3/2011. (I. 26.) NEFMI ren-
delet alapján  
 
A képzés ideje:  8 év 

Az évfolyamok száma: 8 év 

Tanszakok: 

 -Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

 -Grafika és festészet tanszak (4. alapfokú évfolyamtól az alapfok 6. évfolyamáig) 

 -Szobrászat és kerámia tanszak (4. alapfokú évfolyamtól az alapfok 6. évfolyamáig) 

 

Óraterv 

Tantárgy Évfolyamok 
Előképző Alapfok 

(1.) (2.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy   2 2 2    

Kötelezően választható tantárgy      2 2 2 

Választható tantárgy (2) (2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (2-4) (2-4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés tantárgyai: 



107 

 

Főtárgy: 

 -Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

 -Vizuális alkotó gyakorlat (1–6. évfolyam) 

 

Kötelező tantárgy: 

-Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

 

Kötelezően választható tantárgyak a 4. alapfokú évfolyamtól az alapfok 6. évfolyamáig: 

Grafika és festészet tanszakon Grafika és festészet műhelygyakorlat 

Szobrászat és kerámia tanszakon Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat 

 

Választható tantárgyak: 

 -Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

 -Népművészet (1–6. évfolyam) 

 -Művészettörténet (3–6. évfolyam) 

 
4. 8. A képzőművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 
 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyomá-

nyok értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátos-

ságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és készítse fel a tanult mű-

vészeti kifejező eszközök alkalmazására. 

 

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI 

  A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdem-

jeggyel értékeli. 

  A félévi és év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján szükséges meghatározni. 
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A tanév során a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplés is értékelhető. 

  Az elméleti tárgyak számonkérési módja szóbeli és írásbeli forma. A tanulók munkáját fé-

lévkor ellenőrzőben, év végén bizonyítványban osztályzattal kell minősíteni. Az értékelésre 

vonatkozó javaslatok az egyes tantárgyak, illetve tanszakok anyagában találhatók.  

 
 
4. 9. A drámajáték oktatás célrendszere és funkciói 
 

 

„A színház az egyik legkifejezőbb és leghasznosabb eszköz egy ország építésére. Légsúlymérő, 

amely egy ország nagyságát vagy hanyatlását jelzi.” 

 (Lorca) 

 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó drámajáték nevelés lehetőséget biztosít a 

színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, 

művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság meg-

szerzésére és gyakorlására – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, 

előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. 

 

A képzés lehetővé teszi a drámaoktatás területén a minél változatosabb dramatikus tevé-

kenységformákban való részvételt, a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megisme-

rését, az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését. Segítségével lehetővé válik, 

hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is 

alkalmazni tudják, egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, il-

letve a létrejött előadást bemutathassák. 

 

4. 10. A drámajáték képzés struktúrája, tantárgyai 
 

Óraterv: 

 

Tantárgy Évfolyamok 
Előképző Alapfok 

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

Drámajáték 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Beszédgyakorlat   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mozgásgyakorlat   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kötelező választ-

ható 

  1 1 1 1 1 1 

Összesen: 2 2 4 4 4 4 4 4 

 

 

A képzés tantárgyai: 

Kötelező tantárgyak: 

 -Drámajáték 

 -Beszédgyakorlat 

 -Mozgásgyakorlat 

 

Kötelezően választható: 

 -vers és prózamondás 

 

4. 11. A színművészeti képzés struktúrája, tantárgyai 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alap-
ján  
 
A képzés ideje:  8 év 

Az évfolyamok száma: 8 év 

Tanszak: 

Színjáték tanszak 

 

A színjáték tanszak óraterve: 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

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

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően választha-

tó tantárgyak 
  1 1 1 1 1 1 
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Választható tantár-

gyak 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés tantárgyai: 

Főtárgy:      

 dráma és színjáték 

Kötelezően választható tantárgyak:   

 beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

 mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

 zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

 színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a színjáték tanszak bármelyik tantárgya 

 

4. 12. A dráma oktatás általános fejlesztési követelményei 
 

A dráma területén készítse fel a tanulókat: 

 drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 

 különböző színészi technikák tudatos alkalmazására 

 színházi improvizációra, 

 a más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás 

során, 

 színházi előadások elemzésére, értékelékelésére 

 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

 a színházi alapfogalmakat, szakkifejezéseket 

 a drámai-színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

 a legfontosabb történeti és kortárs színházi stílusokat, 

 a színházi műfajokat, 

 napjaink színházi struktúráját. 
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ÉRTÉKELÉSI MÓD 

Az előképző és az alapfok első két évfolyamának végén nem javasolt vizsga tartása. Ugyanígy 

nem javasolt az sem, hogy a tanulók az említett évfolyamok végén szükségszerűen közönség 

előtt, produkciós munka eredményeképpen kapjanak értékelést. Ezzel együtt nem zárható ki 

annak lehetősége, hogy kötetlenebb formában – pl. nyílt nap keretében, a műhelymunka 

szokásos menetét bemutató formában – a tanulók már ezen évfolyamokon is – közönség 

előtt- adjanak számot tudásukról. 

 

 

 

A 3. évfolyamtól kezdődően a tanulók értékelése a következőkből tevődhet össze: 

 

 a főtárgyat irányító tanár(ok) folyamatos szóbeli értékelése 

 a főtárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés 

 a tanév végén szervezett nyilvános tanszaki bemutató 

 

A tanszaki bemutató során a tanulók a főtárgyat irányító tanár(ok) irányításával olyan cso-

portos és egyéni kreatív gyakorlatokat végezhetnek, amelyek kapcsolódnak az év során ta-

nultakhoz, illetve elvárják és lehetővé teszik az elsajátított ismeretek és készségek kreatív 

alkalmazását. 

A tanszaki bemutató végén javasolt, hogy a tanár szóban is értékelje az egyes tanulók egész 

éves, illetve a tanszaki bemutató során tapasztalt aktivitását, ismeretszintjét, képességeinek 

fejlődési ívét stb. 
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4. 13. Zeneművészeti ágban tanított tantárgyak, hangszerek 

 
 

Főtárgyak:  

 fafúvó (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon) 

 rézfúvó (trombita, kürt, harsona, tuba) 

 magánének 

 szintetizátor - keyboard 
 
 
Szolfézs előképző: az osztályt a hangszeres tanulás megkezdése előtt kötelező elvégezni /ált. 
iskolai tanuló 1-2 osztályos/ 
Nem kötelező elvégezni, amennyiben a tanuló kizárólag fúvós hangszer tanulására jelentke-
zik, vagy később jelentkezik a művészeti iskolába. Ebben az esetben a szakos nevelő alkati 
adottságai, és képességei alapján bírálja el a jelentkezőt. 
Heti óraszám /csoportos/ 2 x 45 perc 
Kis előképző 6 éves kortól 
Előképző 7 éves kortól 
 
Kötelező tárgy: a szolfézs szorosan kapcsolódik a hangszerhez 
Csoportos óra: csoportlétszám: max. 15 fő /átlaglétszám 9 fő/ 
Heti óraszám: 2 x 45 perc 
 
Kötelezően választható tárgy: 

 elméleti szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, heti min. 1 x 45 perc 

 gyakorlati: második hangszer,   heti min. 1 x 3o perc 
Kamarazene /négykezes/   heti min. 1 x 45 perc 
Kórus 

 
Választható tantárgyak: 
Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus 
Megjegyzés: 
a/ iskolánkban a főtárgy és a kötelezően választható – és választható – tárgyak heti óraszá-
mának el kell érni a 15o percet. /kivétel szolfézs előképző/ 
b/ a második hangszer választásának lehetősége mindenkor függ a választott tantárgyat taní-
tó pedagógusok óraszámától.  
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4. 14. Furulya 
 
 
A tantárgyat előkészítő hangszerként tanítjuk. 
Éppen ezért csak az előképző évfolyamokat oktatjuk ezen a hangszeren. 
Furulyaoktatásban, iskolánkban 6 – 9 éves korosztály vesz részt. 
Ezután a tanulók a 2.1. pont alatt felsorolt tantárgyak közül választhatnak főtárgyat. 
/hangszert/ 
 
 

Óraterv 

 

Tantárgyak 

  

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy /2/ /2/ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy köte-

lezően választható 

tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 

A főtárgy lehet egyéni és csoportos 

Csoportlétszám max.: 3 fő 

Egyéni foglalkozás heti 2 x 3o perc 

Csoport óra: 2 x 45 perc 

Korrepetíció /zongorakíséret ideje/ heti 5 perc 

Kötelező tárgy: szolfézs heti 2 x 45 perc 

 

Megjegyzés: 

 

1. 

a/ A furulya tantárgyat az igényeknek megfelelően a fúvós tanárok megosztva tanítják. 
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b/ Az igazgató, mint több szakos nevelő mindig a felmerülő problémák oldásában segít, tehát 

adott esetben több tantárgyat is tanít. 

2. 

Az új tantervek bevezetésével megnövekedett a fúvós és vonós tanulók korrepetíciós 

/zongorakísérettel való gyakorlás/ időkerete. 

Az 1999/2ooo. tanév érintett tanulóinak korrepetíciós ideje: 

- régi szerint: 37o perc/hét /6 óra 1o perc/ 

- új szerint: 624 perc/hét /1o óra 24 perc/ 

A korrepetíciót végző nevelők e tevékenységét beszámíthatják a heti kötelező óraszámba. 

A korrepetíciós feladat lényegesen nem változtatja meg az óraszámot. 

3. 

A régi tantervek szerint a furulya oktatása során egy csoportban 6 fő tanuló lehetett maxi-

mum. 

Az új tanterv meghagyta a csoportos oktatás lehetőségét is, a csoportlétszám azonban 3 főre 

csökkent./ A tanterv szerint lehet egyéni foglalkozás is heti 

2 x 3o percben. 

Az 1999/2ooo. tanév furulyás tanulóit figyelembe véve ez az óraszám az alábbiak szerint vál-

tozik: 

1999/2ooo. tanévben – 42 tanuló 9 csoportban – 18 óra 

Az új tanterv szerint – 42 tanuló 14 csoportban = 1.26o perc /21 óra/ 

A furulya tanszak tanulólétszáma előrelátó tervezéssel szabályozható! 
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4. 15. Fuvola 
 
 
A tantárgyat valamennyi évfolyamon tanítjuk. 
A tanulás kezdetén hangszert biztosítunk a tanulónak. 
A tanulás megkezdése előtt kötelező elvégezni a szolfézs előképzőt, majd a furulya első 
/második/ előkészítő osztályát. 
A hangszertanulást az alkati adottságok meghatározzák. 
A hangszer tanulásának megkezdése előtt ki kell kérni a szakos tanár véleményét. /kézalkat, 
fogazat, ajkak/ 
Tisztítókendőről a szülőnek kell gondoskodni. 
 

Óraterv 

 
Tantárgyak 

  

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy /2/ /2/ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy köte-
lezően választható 
tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 

 
Főtárgy egyéni 
„A” tagozat heti 2 x 3o perc 
„B” tagozat heti 2 x 45 perc 
Kötelező tárgy: „A” tagozaton a 4 évfolyam végéig heti  2 x 45 perc 

„ B” tagozaton a 1o évfolyam végéig 
Kötelezően választható és választható tárgy az 5 évfolyamtól 
Korrepetíció /zongorakíséret/ ideje „A” tagozaton, első évfolyamon 5 perc 

2-3 évfolyamon 1o perc 
4 évfolyamtól 15 perc 
„B” tagozaton, 1-2 évfolyamon 1o perc 
3-4 évfolyamon 15 perc 
5 évfolyamtól 2o perc     

 
 

4. 16. Klarinét 
 
A tantárgyat valamennyi évfolyamon tanítjuk. 
A tanulás kezdetén hangszert biztosítunk. 
A nádat a zeneiskola hangszerhasználati bérleti díjából az iskola biztosítja. 
A tantárgy tanulása előtt kötelező elvégezni a szolfézs előképzőt. 
Ajánlatos furulyán egy vagy két év előkészítő tanulás. 
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A hangszertanulást az alkati adottságok nagymértékben meghatározzák, ezért a hangszer 
tanulásának megkezdése előtt ki kell kérni a szakos tanár véleményét. 
/kézalkat, fogazat, ajkak/ 
 
 

Óraterv 

 
Tantárgyak 

  

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy /2/ /2/ 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy köte-
lezően választható 
tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 

Főtárgy egyéni  „A” tagozaton heti 2 x 3o perc 
                          „B” tagozaton heti 2 x 45 perc 
Kötelező tárgy:   „A” tagozaton a 4 évfolyam végéig heti  2 x 45 perc 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 
Korrepetíció /zongorakíséret/ ideje: „A” tagozaton 1 évfolyam végéig 5 perc 

2 évfolyam  1o perc 
3 évfolyamtól  15 perc 

„B” tagozaton 1 évfolyam  1o perc 
2 évfolyam  15 perc 
3 évfolyamtól  2o perc 

Kötelezően választható és választható tárgy 5 évfolyamtól a képzés végéig. 
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4. 17. Szaxofon 
 
A hangszert valamennyi évfolyamon tanítjuk. 
A hangszer kölcsönzése mindenki számára adott. 
A hangszer tanulását alkati, fiziológiai adottságok miatt 12 – 14 éves kor előtt nem ajánlatos 
elkezdeni. 
A szaxofon tanulása előtt kifejezetten hasznos, ha elsősorban klarinétot tanul a zenét tanuló. 
Más fúvós hangszeren való tanulás is előnyös lehet. 
A tanulást a hangszer kisebb változatán érdemes elkezdeni. /Esz-alt/ 
 

Óraterv 

 
Tantárgyak 

  

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy /2/ /2/ 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy köte-
lezően választható 
tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 
 

Főtárgy egyéni „A” tagozaton 2 x 3o perc 
„B” tagozaton 2 x 45 perc 

Kötelező tárgy: „A” tagozaton 4 évfolyam végéig heti  2 x 45 perc 
„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

Amennyiben a tanuló valamely hangszeren már végzett zeneiskolai évfolyamokat, úgy a kö-
telező tárgyból végzett évfolyamokat be lehet számítani. 
 
Korrepetíció /zongorakíséret/ „A” tagozaton 1 évfolyamig 5 perc 

2 évfolyam 1o perc 
3 évfolyam 15 perc 

„B” tagozaton 1 évfolyam 1o perc 
2 évfolyam 15 perc 
3 évfolyamtól 2o perc 

Kötelezően választható és választható tárgy az 5 évfolyamtól a képzés végéig. 
 
 
 

4. 18. Trombita 
 
A hangszert valamennyi évfolyamon tanítjuk. 
A tanulás kezdetén hangszert biztosítunk. 
A hangszertanulás előtt kötelező elvégezni a szolfézs előképző osztályát, majd egy-két év 
furulya előkészítő osztályt /esetleg más hangszert/ 
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A tantárgy tanulása előtt ki kell kérni a szakos tanár véleményét. /alkat, fogazat, ajkak/ 
Fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy a tanulás során jelentkező probléma miatt 
/magas hangok megszólaltatása/ sor kerülhet másik /mélyrézfúvós/ hangszer ajánlására. 

 
 

Óraterv 

 
Tantárgyak 

  

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy /2/ /2/ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy köte-
lezően választható 
tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 
Főtárgy egyéni „A” tagozaton heti  2 x 3o perc 

„B” tagozaton heti 2 x 45 perc 
Kötelező tárgy: „A” tagozaton 4 évfolyam végéig heti  2 x 45 perc 

„B” tagozaton a 1o évfolyam végéig heti 2 x 45 perc 
Korrepetíció /zongorakíséret/ ideje: „A” tagozaton 1 évfolyamig  5 perc 

2 – 3 évfolyam 1o perc 
4 évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton 1-2 évfolyam 1o perc 
3-4 évfolyam 15 perc 
5 évfolyamtól 2o perc 

Kötelezően választható és választható tárgy az 5 évfolyamtól a képzés végéig. 
 

 
4. 19. Kürt, harsona, tuba 

 
Képzési idő: 10 év 
„A” tagozaton: 2+8 évfolyam 
„B” tagozaton (3)+ 7 évfolyam 
 
 Az évfolyamok az előképző, az alapfok és a továbbképző évfolyamait foglalják magukban. 
 

Óraterv 

 
Tantárgyak 

  

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 
 

Továbbképző 

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

Főtárgy /2/ /2/ 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy köte- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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lezően választható 
tárgy 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 

Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégezni, azonban 1-2 évi furulyázás, vagy más 
fúvós hangszeren való előjáték alapot adhat a rézfúvós hangszereken való továbbtanuláshoz. 
 
A rézfúvós hangszereken egyéni oktatás folyik! 
 
Korrepetíció: a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kiegészítő foglalkozás. 
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4. 20. Magánének 
 

Képzési idő: 7 év 
„A” tagozaton 1+6 évfolyam 
„B” tagozaton 2+5 évfolyam 
 
Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégezni. 
 

Óraterv 

 
Tantárgyak 

  

Évfolyamok 

Elő-
képző 

Alapfok 

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

Főtárgy /2/ 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy kötele-
zően választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 

Kötelezően választható tárgyak: 
 

 Elméleti: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 

 Gyakorlati: második hangszer, kamarazene, kórus, népzene 
 
Az elméleti és kamarazenei tárgyak csoportos foglalkozások 

 
 
 

4. 21. Szintetizátor - keyboard 
 

Képzési idő: 8 év 
 

„A” tagozaton 2+6 évfolyam  

„B” tagozaton (3)+5 évfolyam  

 (Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző és alapfok évfolyamait. A 
képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A „B” tagozat záró-
jeles számjegye az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti . A „B” tagozatra a tanu-
lót az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani.) 
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Óraterv  

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző Alapfok 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
vagy köte-
lezően vá-
lasztható 
tárgy 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Választható 
tárgy 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Összesen: 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégezni. 
 

Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2X30 perc (egyéni)  

 „B” tagozaton minimum 2X45 perc 

Kötelező tárgy: A képzési idő minimum 2X45 perc 

 „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

 „B” tagozaton z utolsó évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: „A” tagozaton, az 5-6. évfolyamon  elmélet: minimum   1X45 
perc 

Választható tárgy: Az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton elmélet: minimum 1X45 perc, gyakorlat: minimum 1X45 perc (csoportos) vagy 
minimum 1X30 perc (egyéni) 
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4. 22. Kamarazene 
 

/főtárgyként csak továbbképző évfolyamokon/ 
 
 

Kamarazene főtárgyat csak az a tanuló választhat, aki a Közoktatásról szóló törvény 31. § /2./ 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően az alapfokú évfolyamok elvégzése után művészeti 
vizsgát tesz. 
A főtárgy jellegénél fogva legalább kettő azonos képességű és azonos hangszeres tudású 
tanuló alkothat egy csoportot. /csoportlétszám: 2-8 fő, max: 15 fő/ 
 

Óraterv 

 
Tantárgyak 

  

Évfolyamok 

Továbbképző 

1. 2. 3. 4. 

Főtárgy 2 2 2 2 

Kötelező hangszer 1 1 1 1 

Kötelezően választható tárgy 1 1 1 1 

Választható tárgy 2 2 2 2 

Összesen: 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 
 

Főtárgy kamarazene: 
Kötelező hangszer: az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer. 
Főtárgy: heti 2 x 45 perc 
Kötelező hangszer: minimum 1 x 3o perc 
Korrepetíció /zongorakíséret/ heti minimum 15 perc 
Kötelezően választható tárgy: 1 x 3o vagy 1 x 45 perc 
Választható tárgy: 1 vagy két foglalkozás 
Zenekar, kórus: minimum 2 x 45 perc 
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4. 23. A zeneművészet képzés struktúrája, tanszakai a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alap-
ján 
 

Klasszikus zene 
 

„A” tagozat 
 
Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  
 
Kötelező tantárgy: szolfézs „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) Ha a 
tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 
akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
 
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, ze-
neelmélet, kamarazene, zenekar, kórus. 5–10. évfolyamig, csoportos foglalkozás: 2x45 perc  
 
Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, 
improvizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, 
elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 
 
Korrepetíció ideje: 
Hangszeres tanszakok: (minimum) 
Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc 
2–3. évfolyam 10 perc 
4. évfolyamtól 15 perc 
Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 
 
 
Óratervek az „A” tagozaton  
 
Hangszeres tantárgyak óraterve 
(2)+6+4 évfolyam furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona-tenorkürt–
baritonkürt, tuba.  
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 
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Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
  
 
Magánének óraterve 
(1)+6 évfolyam 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2   

Kötelezően választható tan-
tárgy 

     2 2 

Választható tantárgy (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
 
Óratervek a „B” tagozaton: 
 
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. : „B” tagozaton 
2x45 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy: szolfézs 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy: zongora a 3. évfolyamtól 
Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, 
zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népze-
ne. 
Korrepetíció ideje: 
Hangszeres tanszakok: 2. évfolyam 15 perc 

3–4. évfolyam 20 perc 
5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak: A teljes képzési időben minimum 30 perc 
 
A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik.  Az előkép-
ző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
Hangszeres tantárgyak óraterve 
(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona-tenorkürt–
baritonkürt, tuba 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően     0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 
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választható 
tantárgy 

Választható 
tantárgy 

(2) (2) (2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
 
Magánének óraterve 
(1+1)+5 évfolyam 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (1) 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tan-
tárgy 

   1 1 1 1 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
 
Zeneismeret tanszak – csoportos képzés 
 
„A” TAGOZAT 
 
Főtárgy: szolfézs 
Kötelező tantárgy: szolfézs 
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, 
zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció, elektroakusztikus–
zene tantervi programjainak tantárgyai 
 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy  

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(1–
2) 

(1–
2) 

1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A képzés évfolyamainak száma: 
(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 
 
 
Elektroakusztikus zene  
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Billentyűs tanszak tantárgya a szintetizátor–keyboard 
 
Óraterv az „A” tagozaton 
 
Főtárgy: szintetizátor–keyboard „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy: szolfézs „A”  tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc 
Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfo-
lyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
Kötelezően választható tantárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, zene-
ismeret, kamarazene, második hangszer, magánének (kamarazene: 2– 8 fő) 
Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 
zeneelmélet, kamarazene, második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene tantár-
gyai  
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
 
(2)+6+4 évfolyam: szintetizátor–keyboard 
 

Tantárgy évfolyamok 

előképző alapfok továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(0–
2) 

(0–
2) 

0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–
6) 

(4–
6) 

4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
Óraterv az „B” tagozaton 
 
Főtárgy: szintetizátor–keyboard 
Kötelező tantárgy: alapfokú évfolyamokon szolfézs, továbbképző évfolyamokon szolfézs, 
vagy zeneelmélet „B” tagozaton 2x45 perc 
Kötelezően választható tantárgy: zongora  
Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 
zeneelmélet, kamarazene, második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene prog-
ramjainak tantárgyai 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
 
(2+2)+4+4 évfolyam: szintetizátor–keyboard 
 
Tantárgy évfolyamok 
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előképző alapfok továbbképző 

(1) 2 (1) (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) 
(2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

  
  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 
tantárgy 

(0–
2) 

(0–
2) 

(0–
2) 

(0–
2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–
6) 

(4–
6) 

(4–
6) 

(4–
6) 

5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 
4. 24. Művészeti iskolai tanulói jogviszony, felvétel 

 
 
A tanuló az intézményegységgel tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszonyt évente je-

lentkezési lap kitöltésével kell megújítani. Az új tanulók felvétele elbeszélgetés, vagy átvétel 

útján történik, melyről az intézményegység-vezető és az oktató közösen dönt. 

A tanulóknak tanszakokra a jelentkezési lap kitöltésével kell jelentkezniük, melyet kiskorú 

tanuló esetén szülői aláírással kell ellátni. A jelentkezési határidő minden tanév szeptember 

15., azonban az intézmény az év közbeni felvételi kérelmet is elbírálhatja. 

 

A tanuló felvétele 

Az óvodás tanulók felvétele egyedi elbírálás alá kerül. 

Az intézményegységbe történő felvételt minden év májusában kell meghirdetni. Az esetlege-

sen üresen maradt helyekre minden év szeptemberének első hetében pótfelvételt kell hir-

detni.  

Az új tanuló felvétele születési anyakönyvi kivonat adatai alapján történik. 

A művészeti iskola tanulóinak felvétele művészeti iskolás bizonyítvány alapján történik. 

A tanuló felvételi lapot tölt ki, melyet a gondviselő szülőnek kell aláírnia. 

A új tanuló tanulói jogviszonya a felvételi bizottság határozata után jön létre. 

Az új tanuló osztályba sorolásáról a szaktanárok felvételi vizsga alapján tesznek javaslatot 

szeptember 15-ig a művészeti iskola vezetőjének, az egyeztetés után a felvételi bizottság 

határozatáról a szülőt írásban értesíteni kell szeptember 20-ig. 
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A szaktanárok szeptember 20-ig elkészítik a csoportbeosztásokat, szeptember 28-ig elkészítik 

a munkanaplót és a statisztikát, melynek alapján a művészeti isk. vezetője elkészíti a tan-

tárgyfelosztást.  

A felvett tanulókat a beírási naplóba kell vezetni. Az újonnan felvett tanulókról személyi la-

pot kell kitölteni (törzslap). 

Amennyiben az újonnan felvett tanulók egy már meglévő csoporthoz csatlakoztak törzslapja-

ikat új törzslap borítóba kell a régi lapokhoz csatolni. 

A tanuló főtárgy, kötelező tárgy, és választható tárgy osztályba történő sorsolása eltérhet 

egymástól. 

Az ÁMK igazgatójának engedélyével óvodás korú tanulók is részt vehetnek művészeti kép-

zésben (normatívában nem részesülnek). Ezen tanulók számára  a tanév befejeztével igazoló 

lapot kell kitölteni a művészetoktatásban való részvételről, de ez a lap a tanuló tanulmányi 

előmenetelét nem értékeli. 

 

Felvétel a zeneművészeti ágra 
 

„Az alapfokú művészeti intézménybe jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amelyik javaslatot 

készít az igazgatónak a kérelem elbírálásához, továbbá arra, hogy melyik évfolyamra vegyék 

fel a jelentkezőt.” /11./1994. /VI. 8./ MKM r. 17. § 

/4. bek./ 

A zeneművészeti ágra történő felvételt a következő tanévre június hónap első hetében tart-

juk. 

A felvételi időpontjáról az iskola a helyi sajtón keresztül, valamint plakátokon keresztül érte-

síti a lakosságot. 

A. A zeneművészeti ágon a jelen program szerint valamennyi tantárgy esetében  

 kötelező elvégezni a szolfézs előkészítő osztályt. E korcsoport számára /ált.  

 isk. 1 és// vagy 2. osztálya/ nem tartunk felvételi vizsgát, csak zenei képesség 

 vizsgálatot, mely a hallás és ritmuskészségre terjed ki. 

 A kijelölt bizottság javaslata alapján az intézmény igazgatója dönt a felvételről. 

 A döntésről készült határozatot el kell helyezni az iskola hirdetőjén. 

B. A később jelentkezők felvétele 
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 Azok a jelentkezők, akik nem jártak előképzőbe, de mégis szeretnének hang- 

 szeres képzésben részesülni, számukra az A. pontban megfogalmazott  

 képességvizsgálatot tartjuk. Ebben az esetben a bizottság munkájában rész kell venni 

olyan szakos nevelőnek is, amely hangszerre a tanuló jelentkezik. 

 A gyakorlat szerint ilyen jelentkezőkre az általános iskolai tanévkezdést követően le-

het számítani, ezért minden tanév első hetében tartunk pótfelvételt. 

 Erről a szokásos módon értesítjük a lakosságot. 

C. Amennyiben olyan tanuló jelentkezik zeneoktatásra, aki nem iskolai képzés 

 keretében tanult hangszert /nem tud bizonyítványt felmutatni/, úgy meg kell 

 győződni a jelentkező hangszeres tudásáról. 

 A meghallgatás alapján tesz javaslatot a bizottság, hogy mely évfolyamra  

 nyerjen a jelentkező felvételt. 

 A meghallgatásnak ki kell térni a kötelező tárgyra /szolfézs/ is. A bizottságban jelen 

kell lennie olyan szakos nevelőnek, mely szakra a tanuló jelentkezett. 

D. A felvételi bizottság munkáját a szakmai munkaközösség-vezető segíti. 

4. 25. A tanulók értékelése, beszámoltatás, vizsga 
 
 
Az előképzős tanulók értékelése félévkor és év végén kiválóan megfelelt, jól megfelelt, meg-

felelt minősítéssel történhet.  

Az alapfok tanulóinak teljesítményét, előre menetelét tanítási év közben rendszeresen – ha-

vonta – érdemjeggyel kell értékelni, félévkor és év végén osztályzattal kell minősíteni. 

Az osztályozás a tantervi követelmények és a tanuló gyakorlati és elméleti eredményeinek 

egybevetésével történik. 

 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

 

 a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél:  

Példás (5),  

Jó (4),  

Változó (3),  
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Hanyag (2), 

 

 a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél főtárgy-kötelező tárgy és választ-

ható tárgy esetén:  

Jeles (5),  

Jó (4),  

Közepes (3),  

Elégséges (2),  

Elégtelen (1), 



131 

 

BESZÁMOLÓ, VIZSGA 

A tanuló az intézmény magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi köve-

telményeknek sikeresen eleget tett. 

Félévkor és a tanév végén a főtárgyból vizsgafeladatot kell teljesíteni. 

A vizsgafeladatot legalább két főből álló bizottság értékeli: a tanuló főtantárgy – oktatója, 

valamint az intézményegység vezető megbízottja, aki lehetőleg azonos vagy rokon tanszak 

pedagógusa. 

A képzőművészeti szak kiállítás keretében ad számot éves munkájáról. A végzett munkát a 

vizsgabizottság értékeli és a főtárgy oktatója tesz javaslatot az érdemjegyre. 

A tánc, valamint a dráma szak vizsgaelőadás keretében ad számot éves munkájáról, ahol 

szintén a főtárgy oktatója tesz javaslatot az érdemjegyre. 

A vizsgákról az oktatók félévkor és év végén vizsgajegyzőkönyvet töltenek ki. 

Év végén az eredményes vizsgát tett tanuló osztályzatot és „felsőbb osztályba léphet” be-

jegyzést kap, amelyet rögzíteni kell a naplóban, a törzslapon, és a bizonyítványban. 

Aki az év végi beszámolón orvosilag igazolt betegség vagy testi sérülés miatt nem tudott 

részt venni, azt egész éves munkája alapján kell osztályozni. 

Nem bocsátható év végi vizsgára az a tanuló, akinek egész évi igazolt és igazolatlan mulasztá-

sai együttesen a kötelező óraszám 30 % - át meghaladja. Ez alól kivételt képez, ha a tanuló az 

egész éves tananyagot elsajátította és nevelőtestületi engedéllyel tudásáról sikeres beszá-

molót tett. 

Javító vizsga 

 

A főtárgyból és kötelező tárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló 

augusztus 15. és 31. között javítóvizsgát tehet, melynek időpontját az intézményegység-

vezető jelöli ki. A javítóvizsgát legalább háromtagú bizottság előtt kell letenni. 

A bizottság tagjai:  -igazgató vagy megbízottja, 

-főtárgy tanár, 

-az intézmény másik pedagógusa. 
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A javító vizsga eredményét a főtárgy tanár vezeti be a bizonyítványba és a törzslapra, a zára-

dékot az igazgató és a főtárgy tanár írja alá.  

A javító vizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg. 

 

Ismétlés 

 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, tanulmányait az évfo-

lyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait 

az a tanuló is , akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. 

Az évfolyam megismétlése nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. 

 

Összevont beszámoló 

 

Rendkívüli előrehaladás esetén a szakpedagógus javaslatára az intézményegység-vezető en-

gedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több évfolyam tananyagából össze-

vont beszámolót tegyen. Az összevont beszámoló letételére irányuló kérelmet minden tanév 

május 31.-ig kell az igazgató elé terjeszteni. 

A főtárgy-beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb évfolyam tananyagából kell 

összeállítani. Az összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egy időben, vagy az igaz-

gató által megjelölt egyéb időben kell megtartani. 

 

Ha a tanuló összevont beszámolót tesz, osztályzatait évfolyamonként meg kell állapítani, és a 

tanuló törzslapjára rá kell vezetni. A törzslap alapján az osztályzatot az évfolyam elvégzéséről 

kiállított tanév végi bizonyítványban fel kell tüntetni. 

 



133 

 

A beszámoltatás rendje a zeneművészeti ágban 

 

1. Az ismeretek számonkérése 

 A tanulók rendszeres munkával /gyakorlással/ a főtárgy tanárok utasításai alapján ké-

szülnek fel a következő tanórai hangszeres és elméleti órákra. 

 Az új anyag elsajátításának ellenőrzése, az előforduló hibák javítása, korrigálása fo-

lyamatosan történik. 

 A főtárgy és kötelező tárgyi tanárok egyéniségüknek, tapasztalatuknak a legjobban 

megfelelő módon a tájékoztató füzetben folyamatosan értékelhetik a tanulók munká-

ját. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a munka ellenőrzése és értékelése 

reális legyen és ösztönzőleg hasson a további ismeretek elsajátítására. 

 Minden hónap végén érdemjegyet kapnak a tanulók főtárgyból, kötelező tárgyból és 

a szorgalmukra vonatkozóan is. 

 

2. Az ismeretek összegző ellenőrzése, értékelése 

A. Tanszaki előjátszás 

 iskolánkban hagyományosan a téli szünet előtti utolsó héten tartjuk a tanulók hang-

szeres tudásának felmérését. 

 a nevelőtestület a munkatervben más időpontot is megjelölhet, például a félév előtti 

időpontot. 

 a meghallgatások zártak, illetve az azonos évfolyamot végző tanulók egy mást meg-

hallgathatják. 

 a meghallgatáson jelen vannak az azonos szakot /társhangszert/ tanító főtárgy taná-

rok, a munkaközösségek vezetői, valamint az igazgató és/vagy helyettese is. 

 a tanszaki előjátszás nem vizsga. 

B. Nyilvános előjátszás 

 A tanulók és tanárok közös elhatározása alapján a tanszaki előjátszás megszervezhető 

nyilvános formában is. Pl. házi hangverseny formájában. Ezeken a meghallgatásokon 

bárki jelen lehet, de jelen kell lenni az azonos szakos fő- 

 tárgy tanárok közül legalább egy pedagógusnak, az igazgatónak és/vagy helyettesé-

nek. 
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C. Tanév végi vizsga 

 A tanév végi vizsgát a tanév rendjének megfelelően kell szervezni. 

 A vizsga lehet zárt vagy nyilvános. 

 amennyiben a vizsga nyilvános és koncertszerű, gondoskodni kell arról, hogy az meg-

felelő ünnepélyességgel kerüljön megrendezésre. 

 az előadott etűdök, előadási darabok száma tükrözze a tanuló egész évi munkáját. 

 a nyilvános vizsga esetén is jelen kell lenni mindazon nevelőknek, akik a zártkörű vizs-

gán is jelen lennének. 

 a tanév végi zárt vagy nyilvános vizsgákat fel kell venni videóra és meg kell őrizni ad-

dig, míg az adott tanuló jogviszonya fennáll. 

 A videofelvételt fel lehet használni a program értékelése során. 

D. Közös óra  

 Szervezhető a főtárgy tanárok igénye szerint és bármilyen formában. 

 

Tanulmányok folytatása 

 

Az a tanuló, aki a tanév tantervi anyagát elvégezni nem tudta, minden tanév május 10.-ig az 

intézményegység-vezetőtől kérelmezheti, hogy tanulmányait a következő tanévben ugya-

nannak az évfolyamnak a tanulójaként folytathassa. 

Az intézményegység-vezető a szakpedagógus véleményének meghallgatása után dönt. 

Ezen körülményt a tanuló év végi bizonyítványába és a törzslapra fel kell jegyezni. 

 

Alapvizsga, záróvizsga 

Új lehetőség, hogy a tanulók alapfokú művészeti illetve művészeti záróvizsgán vegyenek 
részt. 
Az alapfokú művészeti vizsgát az alapfokú évfolyamok befejezésekor a művészeti záróvizsgát 
a középfokú /továbbképző/ évfolyamok elvégzésekor lehet tenni. 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba 

az léphet, aki - jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát 

tett. 

Mindkét vizsgát miniszteri rendelet szerint kell szervezni. 
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4. 26. Térítési díj, tandíj 
 

Az intézményegység csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén és az 

ott megjelölt mértékben szed térítési díjat, tandíjat. Az a tanuló, aki a számára meghatáro-

zott tandíjat nem fizeti be (a fizetésre egyéni elbírálás alapján haladékot kaphat) művészeti 

iskolai tanulmányait nem folytathatja.  

 

4. 27. A tehetség, a képesség kibontakoztatása 
 

Versenyek:  

 

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók különböző versenyeken vesznek részt, a szaktanár 

javaslata alapján önként. 

A versenyekre, műsorokra való felkészítés és a versenyeken, műsorokon való részvétel bizto-

sítása a tanár feladata. 

 

A versenyek típusai: 

 

 művészetoktatási iskolai versenyek: 

 

a, tanszaki versenyek intézményegységen belüli fordulója 

b, művészeti szemle 

c, egyéb:  

- szép kiejtés verseny 

- versmondó verseny 

- mesemondó verseny 
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 külső intézmények által szervezett versenyek: 

 

a, tanszaki versenyek 

b, művészeti jellegű versenyek 

 

A versenyekre való utazás költségeit a művészetoktatási iskola vállalja. 

 

Pályázatok: 

 

A tanulókat tájékoztatjuk a pályázatokról, amelyen korlátozás nélkül vehetnek részt és kér-

hetik a tanárok segítségét. (pl. Víz Világnapja megyei pályázat, Kiskunsági Nemzeti Park pá-

lyázatai stb.) 

 

Tehetséggondozás zeneművészeti ágban 

 

A zeneművészeti ágban többségében olyan tanulók iratkoznak be, akik az általános iskolában 

jeles vagy jó tanulók. Ezért a művészeti iskolai tanulók általános intelligenciaszintje megfele-

lőnek mondható. 

A tehetséggel megáldott gyereket is gondozni kell, mert nem igaz az a szakmai körökben 

elterjedt nézet, hogy a tehetség utat tör magának. 

Iskolánkban egyetlen tehetséges gyermek sem kallódhat el. Amennyiben ő és szülei is akar-

ják a fejlődést, akkor a gondozás érdekében mindent megteszünk. 

Lehet ugyanis egy tanuló tehetséges, ha közben sok dologba belekezd és szétforgácsolja 

energiáját, idejét. Az ilyen tanuló végül „mindenben nagyon tehetséges”, csak semmit nem 

képes felsőfokon megoldani. 

A tehetséges tanuló fejlődése érdekében a művészeti iskola biztosítja a törvényes órakeret 

maximális kihasználását. 
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Felkészülés zenei pályára 

Amennyiben a tanuló és szülője is a szakirányú /zenei hivatás/ továbbtanulásban gondolko-

dik, úgy a sikeres felvételi reményében a művészeti iskolában az alábbi feltételeknek kell 

megfelelni: 

 az általános iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon kívül más /délutáni/ elfoglaltsá-

got lehetőleg ne vállaljon a tanuló. 

 a szakirányú továbbtanulás eldöntése fúvós hangszeren legkésőbb a 6 osztály meg-

kezdésekor. 

 a tanulónak vállalni kell az elméleti óra magasabb követelményeit, a tanórán 

 kívüli foglalkozásokat is. Jó színvonalon kell elsajátítani a szolfézs tantárgy anyagát. 

 tudatos munkával kell növelni a gyakorlási időt, a gyakorlás minőségét és hatékony-

ságát. 

 az átlagosnál több nyilvános fellépésen kell szerepelni, illetve ezt a iskolának kell biz-

tosítani. 

 rendkívüli tehetség esetén a iskola javasolhatja a szülőnek, hogy a felvételi 

 vizsga évében /8 osztály/ tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget. 

 amennyiben a főtárgy –és elméleti tanár felkészítette a tanulót, erkölcsi kötelessége 

a felvételi vizsgára elmenni. 

 
 

4. 28. Tanórák rendje, tanórán kívüli foglalkozás 
 

 

A tanórák beosztását a pedagógusok és a diákok egyetértése után rögzíteni kell, melytől el-

térni csak kivételesen indokolt esetben lehet. 

 

A művészetoktatási iskolai intézményegység a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdek-

lődése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozáso-

kat- múzeumlátogatás, szaktábor – az éves munkatervben kell rögzíteni. 

A programokhoz minden esetben kísérő tanárt kell biztosítani – 20 tanulónként min. 1 fő -, 

aki felel a rendért és a tanulók testi épségéért. 
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4.29 A hangszerkölcsönzés feltételei 
 

Iskolánk rendelkezik több nagy értékű hangszerrel is. 

Az intézmény az alábbiakban szabályozza a hangszerkölcsönzés feltételeit: 

a/ a tanuló köteles legjobb tudása szerint rendszeres munkával a főtárgyi órákon megjelenni, 

hogy végső soron belátható időn belül alkalmas legyen a kamarazenei és zenekari munkában 

való közreműködésben.  

b/ köteles a hangszer állagát megóvni 

c/ amennyiben a természetes elhasználódáson túl sérülés keletkezik a hangszeren,  a köl-

csönzést azonnal meg kell szüntetni, a javítás költségeit a szülő köteles megtéríteni és az 

iskola számlájára befizetni. 

Olyan sérülés esetén, mely a hangszer gazdaságos javítását már nem teszi lehetővé és értéke 

szakember szerint is jelentős mértékben csökkent, azonos minőségű és állagú hangszert kö-

teles vásárolni. Ebben az esetben a sérült iskolai hangszer a szülő tulajdonába kerül. 

Ez vonatkozik az elveszett hangszerekre is. 

Erről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A hangszerész szakértői díját számla ellenében, valamint az útiköltséget /napidíjat/ a szülő 

köteles megtéríteni. 

d/ amennyiben olyan hangszert kölcsönöz az iskola /főtárgy tanár/, melyen már egyébként is 

szemmel látható sérülés van, ezt írásba kell foglalni, részletesen körül kell írni a sérülés he-

lyét, súlyosságát. Ezzel megelőzhető a későbbi vita. 

e/  Ezen szabályzatot minden hangszert kölcsönző szülővel alá kell íratni, s egy példányt a 

szülőnek átadni, egy példányt pedig a hangszerkölcsönzési kötelezvényhez csatolni. 

 

4. 30. Tankönyvek, kották, hanglemezek és egyéb szemléltető eszközök 
 

Iskolánkban valamennyi tantárgy tanításához bőséges a kottatár választéka. 

A kottatár évről-évre bővül, megújul. 

A központi, ill. önkormányzati támogatás lehetőséget nyújt a drágább zenepedagógiai kiad-

ványok beszerzésére is. 

A hanglemeztár bővítése már nem aktuális, helyette CD lemezeket vásárolunk. 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításához törzsanyagként felhasználjuk: 
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Pécsi: Kulcs a muzsikához c. tankönyvet és a hozzátartozó CD lemezsorozatot. 

 

4. 31. Hangszerkarbantartás 
 

A közoktatásról szóló törvény 1. sz. melléklete alapján iskolánk egy fő hangszerkarbantartót 
foglalkoztathatna. 
Mivel településünkön és a közeli településeken sincs hangszerész szakember, így a zeneisko-

la hangszereinek karbantartását, javítását az alábbiak szerint végeztetjük: 

Zongorák, pianínók: 

A zongorák és a pianínók hangolását, karbantartását, javítását Lipka József kecskeméti hang-

szerész mester látja el ugyanúgy, mint a fa –és rézfúvós hangszerekét. 

Hangszerkarbantartásra az éves költségvetési keretből biztosítunk pénzeszközöket. 

 

 

4. 32. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott tanesz-

közöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyeket az oktatási és kulturális miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.  

 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanu-

lói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközös-

ség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

3 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév má-

jusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig 

a szülők kötelessége. 

 

4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének! 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 
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 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk 

be. 

 

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre 

több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközö-

ket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

 
 

 

Kunszentmiklós, 2017. augusztus 18. 

 

 

Jóváhagyta:  
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