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NEVELÉSI TERV 
 

Általános iskola 
 

 

 

 

 



 
 

1. Bevezetés 

A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy tagintézménnyel 

(művészeti iskola) működik.  

Az általános iskolai nevelő-oktató munkát négy telephelyen végezzük: Óvoda utca 2-10., 

Iskola utca 3., Polgári utca 71, Magyar utca 104. 

A művészeti iskolánk ügyviteli telephelye az Iskola utca 3. sz. alatt található. 

 

1.1. A pedagógiai program törvényi háttere 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal 

kapcsolatos rendelkezései; 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról; 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (térítési díj, adatszolgáltatás). 

1.2. A pedagógiai program elfogadásának szabályai, hatályba lépése 

A pedagógiai program tervezetét az iskola igazgatója készíti el, melyet a nevelőtestület 
véleményez. Amennyiben módosító javaslatok érkeznek a nevelőtestület részéről, azok 
figyelembe vételével az iskola igazgatója elkészíti a pedagógiai program végleges terve-
zetét. 
A tervezetet véleményezi a diákönkormányzat, az intézményi tanács, az iskolai szülői 
munkaközösség.  
A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete fogadja el, és végül az iskola igazgatója 
hagyja jóvá. 
Ha a nevelőtestület nem fogadja el a pedagógiai programot, köteles véleményét eljuttat-
ni az igazgatóhoz 15 napon belül, aki a véleményeket egyezteti, összesíti.  
A Pedagógiai Program azon rendelkezéseire, amely a fenntartónak többletkötelezettsé-
get jelent, be kell szerezni a fenntartó egyetértését.  
A Pedagógiai Program azon rendelkezéseire, amely a működtetőnek többletkötelezett-
séget jelent, be kell szerezni a működtető egyetértését . 
A határidő elmulasztása esetén az egyetértést megadottnak kell tekinteni, a határidő 
lejárta után az igazgató jóváhagyja a Pedagógiai programot. 
A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától 
kell bevezetni felmenő rendszerben. 
 
 

1.3. A pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása 

Az érvényben lévő pedagógiai programot kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha 
 jogszabályi változás következik be, 
 a fenntartó, az igazgató, a nevelőtestület, diákönkormányzat, a szülői szerveze-

te kezdeményezi. 
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A nevelőtestület részéről kezdeményezett felülvizsgálati javaslatot írásban kell átadni az 
igazgatónak. 
 

1.4.  A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

A pedagógiai programot a jóváhagyását követő nap nyilvánosságra kell hozni, melyről az 
intézmény igazgatója köteles intézkedni. 
A pedagógiai programot az alábbi helyekre helyezzük el: 

 Székhely és telephelyek titkársága, nevelői szobája; 
 könyvtár (Magyar u., Iskola u., Polgári u. telephelyek); 
 irattár; 
 iskolai honlap Dokumentumok menüpontja. 

 
A pedagógiai programból egy-egy példányt kapnak: 

 fenntartó, 
 a diákönkormányzat képviselője, 
 a szülői szervezet képviselője, 
 intézményi tanács elnöke, 

 
A pedagógiai program tanulókra és szülőkre vonatkozó fejezeteinek főbb pontjait min-
den tanév elején ismertetni kell 

 az első tanítási napon, az osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, 
 az első szülői értekezleten a szülőkkel. 

 
A pedagógiai programról minden érintett tájékoztatást kérhet: 

 az iskola igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől; 
 megtekinthető az iskola telephelyeinek titkárságán munkaidőben, 
 könyvtárainkban nyitvatartási időben. 

 

2. Az iskola nevelési programja 

2.1. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink, eszközök, eljárások 

Iskolánkkal szemben támasztott partneri elvárásokból, az intézmény funkcióiból, felada-

taiból kiindulva az alábbiakat tekintjük a legfontosabb alapelveknek:  

 

Az iskolánk   

 biztosítsa az általános műveltséget, az alapfokú nevelést, oktatást, 

 segítse a személyiség teljes körű kibontakoztatását, 

 juttassa el az egyént a képességfejlesztés során a lehető legmagasabb szintig, 

 készítse fel a gyermekeket a társadalmi szocializációra, 

 növelje a továbbtanulási esélyt tehetséggondozással és felzárkóztatással, 

 értékek közvetítésével, az erkölcsi normák megismertetésével formálja, nevelje 

tanítványait, 
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 biztosítsa az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Nemzetközi Egyezmény a 

Gyermekek Jogairól deklaráció előírásait, 

 teremtse meg a lehetőséget azon kulcskompetenciák fejlesztésére, amelyre min-

den tanulónak szüksége van a személyes boldoguláshoz, fejlődéshez, az aktív ál-

lampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez. 

 

Iskolánk nevelői figyelembe véve az általános iskola funkcióit az alábbi alapelvek szerint 

végzik munkájukat: 

 

 Az iskolai életet úgy szervezzük, hogy benne a gyermeket hátrányos megkülön-

böztetés semmilyen körülmények között ne érje.  

 A nevelésben a közvetlen partneri kapcsolat hívei vagyunk és a gyermek szemé-

lyiségének kialakításáért, szocializációjáért felelősséget vállal minden felnőtt dol-

gozó.  

 Vallási és világnézeti kérdésekben semleges álláspontot képviselünk. 

 Minden törvény által szabályozott helyzetben eleget teszünk a titoktartási kötele-

zettségnek. 

 Tiszteletben tartjuk a gyermeki jogokat, biztosítjuk a teljes szabadságot a véle-

mények, az érzelmek kifejezése terén.  

 A személyiség- és közösségfejlesztésnek az alapfeladatok között is prioritást 

adunk. 

 Olyan korszerű ismeretek, szilárd alapkészségek, alkalmazható tudás átadására 

törekszünk, amelyek által képessé tesszük gyermekeinket az önálló ismeretszer-

zésre, hogy testileg-lelkileg egészséges, az esztétikai minőségre nyitott, autonóm 

személyiséggé válhatnak.  

 Munkánkat pedagógiai hivatástudattal szolgáljuk, az ehhez szükséges jobb felté-

telek biztosításáért közösen munkálkodunk.  

 A versenyszellem helyett az együttműködési készséget erősítjük.  

 A kényszertevékenységgel szemben az alkotómunkát, a tanulói aktivitást, az ön-

tevékenységet és az önállóságot részesítjük előnyben.  

 A pedagógus közvetlen irányító szerepe helyett az ösztönző, motiváló, partner-

szerepet hangsúlyozzuk.  

 Nagy figyelmet fordítunk az ismeretszerzésben az élményekre, a környezeti hatá-

sokra, tapasztalatokra, az egyéni bánásmódra.  

 Az iskola működési kereteit, eseményeit a gyermekeink adottságaihoz, igényeihez 

igazítjuk, ebben is nagy szerepet szánunk a diákönkormányzat munkájának.  

 Kiemelt feladatunk a hazához való kötődés, a nemzeti identitástudat megszilárdí-

tása.  

 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Legfontosabb pedagógiai alapelveink egyike a személyiségfejlesztés kiemelt kezelése.  
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Ennek a feladatnak a megvalósítása érdekében úgy tervezzük meg az intézményünk-

ben folyó nevelési folyamatot, hogy az lehetőséget teremtsen tanulóinknak a színes is-

kolai élethez, a tanuláshoz, a játékhoz, a munkához. 

Ugyanakkor tanulóink személyiségének fejlesztése érdekében céltudatos, tervszerű 

nevelési és oktatási munkát végzünk. Valljuk, hogy tudatos személyiségfejlesztés, 

eredményes nevelés a tanuló személyiségének ismeretében lehetséges.  

Ennek megfelelően személyiségfejlesztő tevékenységünk folyamatrendszere a követ-

kező:  

megismerés  fejlesztés   újabb megismerés   fejlesztés. 

 

A tanulói személyiségfejlesztés feladatai az alábbi területek köré csoportosulnak: 

- A tanuló gondolkodási - tanulási képességeinek fejlesztése, az értelem fejlesz-

tése; 

- A szociális érzékenység fejlesztése, emberi kapcsolatok; 

- A kulturált életmód, testi, lelki egészség igénye; 

- Szakmai képzés alapozása; 

- Speciális kompetenciák fejlesztése. 

2.2.1. A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek (kötelességtudat, mértéktartás, együttérzés, segí-

tőkészség, tisztelet, önfegyelem, intellektuális érdeklődés) megismertetése, tudatosítá-

sa és meggyőződéssé alakítása. 

 

2.2.2. A tanulók értelmi nevelése 

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képessé-

gek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása, 

élethosszig tartó tanulás. 

 

2.2.3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fon-

tosságának tudatosítása, az együttműködési készség (önkéntesség, szociális érzékeny-

ség) kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

2.2.4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmaguk-

ra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása (nyitottság, 

tolerancia, empátia, önmaguk és mások szeretete). 
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2.2.5. A tanulók akarati nevelése 

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 

igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakí-

tása. 

 

2.2.6. A tanulók nemzeti nevelése 

Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti ha-

gyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeink tisztelete, ápolása, megbe-

csülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

 

2.2.7. A tanulók állampolgári nevelése 

Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi te-

vékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Törvénytisztelet, az 

együttélés szabályainak megtartása, az emberi méltóság tisztelete, erőszakmentesség, 

méltányosság. 

 

Egyéni szinten: 

 A tanulók értelmi nevelése: 

Az értelmi képességek fejlesztése. Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képessé-

gek, készségek kialakítása, fejlesztése. A makro- és mikrovilág megismerésére való 

törekvés igényének kialakítása. A megszerzett tudás hasznosítása az élet bármely 

területén. 

 A tanulók érzelmi nevelése, emberi magatartása, közösségi nevelése: 

Az emberi kapcsolatok, az együttélés szabályainak megismertetése. Érvényesüljön 

a másik ember megértésének szándéka. A közös tevékenységben az egyén és a kö-

zösségi érdek arányának megőrzésére nevelés. A kulturált viselkedés és kommuni-

káció elsajátítása. 

 A tanulók erkölcsi nevelése: 

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása. A tradicionális emberi  

erkölcsi értékek meggyőződéssé alakítása. 

 A tanulók nemzeti nevelése: 

A nemzethez tartozás érzelmi és tudatos megalapozása. A nemzeti múlt, a hagyo-

mányok megismertetése, az emlékek tisztelete, ápolása. A hazaszeretet érzésének 

felkeltése. Nyitottságra nevelés tágabb környezetünk, az európai kultúra tekinteté-

ben. Az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményei-

nek megismerése és megbecsülése. 
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 A tanulók akarati nevelése: 

Az önismeret, a saját személyiségének kibontakoztatására való igény felébresztése. 

Az életcél eléréséhez szükséges kitartás, szorgalom kialakítása. 

 A tanulók munkára nevelése: 

A munka megbecsülésének, fontosságának tudatosítása, ezáltal a környezet termé-

szeti és ember alkotta értékeinek felismerése, megőrzése, környezetkímélő maga-

tartás kialakítása. 

 A tanulók testi és egészséges életmódra nevelése: 

Az egészséges állapot örömteli megélése, és a harmonikus élet értékként való tisz-

teletére nevelés, az iránta való igény kialakítása. A tanulók testi képességeinek fej-

lesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Edzett, egészséges személyiség kiala-

kítása. A káros szenvedélyek elutasítása nevelési, prevenciós tevékenységgel. 

 

Szervezeti szinten: 

A tanulók demokratizmusra való nevelése: 

Az egyén és a csoport jogainak, kötelességeinek betartására nevelés a kölcsönösség je-

gyében történik. 

Az értékrendszerünkből fakadó felsorolt nevelési feladatok teljes körű megvalósítása 

minden pedagógus lelkiismereti kérdése iskolánkban. A nevelők ezért saját személy i-

ségük megismerésén túl törekszenek önmaguk fejlesztésére is. 

Az egységes nevelési stílus szerint végzett munkára törekvés állandó feladat nevelőink 

számára. 

A tanulók személyiségjegyeinek megismerését folyamatosan végezzük, és mérését kü-

lönösen fontosnak tartjuk az új osztályfőnökök belépésekor az első és ötödik évfo-

lyamokon. 

A megismerés során az alábbi módszereket, eszközöket alkalmazzuk: megfigyelés, cél-

zott beszélgetés, teszt, kérdőív. A méréseket az osztályfőnökök végzik.  

A megismerés, illetve a mérés során az alábbi területeket vizsgáljuk: családi, szociális 

helyzet, egészségi állapot, mentálhigiénés állapot, erkölcsi tudat, gondolkodás, attitű-

dök, önismeret.  

 

2.2.8. A közösségfejlesztési tevékenység keretei 

Intézményünk a Nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel összhangban vállalja, hogy az 

iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános közösségi események szervezését az aktív 

szülői közösség, a társintézmények, civil szervezetek bevonásával és közreműködésével 

végzi, innovatív ötleteiket beépítve a programokba. 

A közösségfejlesztő folyamattevékenység során tudatosan felhasználja az iskola által 

korábban már eredményesen alkalmazott, TÁMOP 3.1.4/B-13/1- 2013-0001 Köznevelés 

az iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának módszertani segédanya-

gait, valamint szakmai stábjának útmutatásait, melyek újszerű, megoldásközpontú mód-

szereivel alkalmasak az iskolába beáramló társadalmi problémák preventív kezelésére."  
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2.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

2.3.1. Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

Az iskola egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést 
és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 
lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. 
 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges terüle-
tek: 

• önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 
• az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 
• az értékek ismerete 
• az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 
• a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 
• a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 
• a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 
• a tanulás és a tanulás technikái 
• az idővel való gazdálkodás szerepe 
• a rizikóvállalás és határai 
• a szenvedélybetegségek elkerülése 
• a tanulási környezet alakítása 
• a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

 

Lényeges témák: 

• az egészséges táplálkozás témái, 
• a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, 
• a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció, 
• a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszer-

használat) 
• testi higiénia, 
• a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés), 
• a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás), 
• a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás. 

 

Balesetmegelőzés 

 A járványok (légúti fertőzés, fertőző eredetű hasmenés, fejtetvesség, (vírusfertő-
zés) megelőzése rendszeres szűrővizsgálatok révén történik védőnő bevonásával, 
vagy a beteg gyerekek orvoshoz irányításával. 

 Beteg gyerek állapotáról értesítjük a megfelelő szakembert, szülőt. 
 Baleseti sérülések ellátása az iskolában történik (elsősegély), vagy súlyos esetben 

mentőhívással. 
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 Szakórai (pl.: kémia, technika, testnevelés) balesetvédelem év elején az első tan-
órán megtörténik - szóban és/vagy írásban - és aktuálisan az adott tanórához 
kapcsolódva. 

 A legalapvetőbb teendőket az iskolai Baleset-megelőzési és tűzvédelmi szabályza-
ta tartalmazza. 

 A balesetvédelmi oktatáson való részvételt minden tanév elején az első osztályfő-
nöki órán, tantárgyi órákon dokumentáljuk. 

 
 

Szenvedélybetegségek megelőzése 

A szenvedélybetegségek közül kiemelten a dohányzás, alkohol, drog és játékszenvedély 
kialakulását megelőző tevékenység folytatása mérvadó, preventív célzattal egyéni vagy 
kiscsoportos foglalkozások keretében van lehetőség e feladat megvalósítására.  

Kábítószer-ellenes program kidolgozásának, végrehajtásának segítése, valamint e téma-
körben való tájékoztatási kötelessége a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek van, 

Az iskolában, az iskolán kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szer-
vezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 

Az iskola alkalmazottai a tanulóktól elkülönített, e célra kijelölt helyen dohányozhatnak, 
e hely kivételével az iskola területén nem szabad dohányozni.  

Tanulóink körében előfordul a számítógépes játékok túlzott használata, mely a drogok-
hoz hasonlatos függőséget okoz, eltorzítva a tanuló fejlődését. Megakadályozása, vissza-
szorítása a személyiség erősítésével, pozitív példák bemutatásával, értelmes alternatí-
vák felkínálásával lehetséges. 

 

Iskolai drogprevenció 
 

A család utáni legfontosabb prevenciós színtér az iskola, mivel itt töltik a gyerekek a 
napjuk legnagyobb részét. Ha a család nem látja el megfelelően a funkcióját, az isko-
lának kell pótolni a hiányosságokat, viselkedési mintákat kell nyújtania. Az iskolák-
nak hangsúlyozniuk kell a drogelkerülő magatartást, melyet a különböző prevenciós 
programok segítenek. Ezért az iskolai tananyagba, illetve az osztályfőnöki órák anya-
gába illő tanmenetet dolgoztunk ki az egészségfejlesztés-drogprevenció témakörén 
belül. 

Az általunk alkalmazott módszerek a következők:  

Információközlés: 

A hangsúly a drogokkal kapcsolatos ténybeli információközlésen van. A preven-
ciós módszer közvetítője a pedagógus. 

 

Érzelmi nevelés: 
A megközelítés abból a feltevésből indul ki, hogy a droghasználat előidézésében 
a személyiség és a szociális készségek fejlődésének döntő szerepe van. A hang-
súly tehát nem elsősorban a tudás növelésén van, hanem a személyiség érzelmi 
nevelésén, a döntéshozás, a megfelelő kommunikációs stratégiák elsajátításán, 
érdekérvényesítő képesség megtanulásán van. 
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A drogot kiváltó alternatívák: 
A drogok pszichológiai szükségleteket elégítenek ki a társadalom számára nem 
elfogadható módon. A cél e szükségletek kielégítése a társadalmi normák betar-
tásával. A fiatalkorra jellemző kockázatkeresés kielégítését a sportok, akár az 
extrém sportok, a túrázások, táborozások szolgálhatják, míg a pszichológiai el-
mélyülésre való igényt a művészeti értékteremtő tevékenységek szolgálják. 

 

Egészségnevelés a tanórán kívül: 
• az egészségneveléshez kapcsolódó jeles napok megünneplése: Föld napja - ápri-

lis   22., Madarak fák napja, Zöld hét projekt;  

• az egész iskolai életre ható, átfogó egészségnevelési projektek, témanapok, té-

mahetek szervezése; 

• egészségvédő és környezetvédő szokások kialakítása 

• nyári táborok, iskolai kirándulások, szánkótúra, sítábor, kerékpártúra, vízitúra; 

• sportrendezvények, kulturális programok ; 

• a témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos prog-

ramok, csoportfoglalkozások; 

• napközis foglalkozások: játékos gyakorlatok; 

• szülői értekezlet (osztályszintű vagy iskolai szintű) külső tanácsadóval, pl.: or-

vos, pszichológus stb.; 

• kapcsolattartás külső partnerekkel. 

 

2.3.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 

A váratlanul bekövetkező, testi épséget és életet veszélyeztető helyzetekre való felkészü-

lés. 

Az alapismeretek oktatására szakember (mentőtiszt, ápoló, orvos, védőnő) segítségét 

kérjük. Felvilágosító előadássorozat keretében mentősök tartanak előadást és bemuta-

tókat, mely mélyíti a gyerekek tudását a témában. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

a) Az elsősegély-nyújtással kapcsolatos ismeretek különböző tantárgyak tantervei-

ben jelennek meg. 

b) Az iskola és a Magyar Vöröskereszt által szervezett csecsemőgondozó, elsősegély-

nyújtó szakkörök és versenyek lehetőséget adnak az ilyen tevékenység iránt ér-

deklődő tanulók számára a mélyebb ismeretek elsajátítására. 

 
Elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek tartalmazó tantárgyak: 
 
Műveltségterület: Ember és természet  
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Környezetismeret  
1. évfolyam 

Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése és gyakor-
lása, alkalmazása. 
Mely tárgyak jelentenek veszélyt tűz esetén? 
Éghető anyagok a környezetünkben. 
Hogyan lehet megelőzni a tűzeseteket? Mit lehet tenni tűz esetén?  
Tűzvédelem, a tűzoltás alapelvei, eszközei. 
 

3. évfolyam 
A testhőmérséklet, láz mérése. A lázmérők használata. 
Mi a teendő baleset esetén? 
Baleset: megelőzés, segélykérés, a mentők értesítése. A mentők munkája. 
 
Technika 
1. évfolyam 

Otthoni balesetek megelőzése. 
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 
 
2. évfolyam 

Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei. 
Otthoni balesetek megelőzése. 
Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtóeszközök, gáz, elekt-
romosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző 
piktogramok megismerése. 
3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák kialakítása. 
Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 
 
3. évfolyam 

1.4. Egészségünk 
Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek elleni védekezés módjai. 
Betegápolás (egyszerű gondozási műveletek). 
Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos segélyhívás szabályai. 
1.6. A háztartásban használt vegyszerek 
A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetikumok, festékek, ragasz-
tók) használati utasításainak tanulmányozása. 
 
4. évfolyam 

1.4. Egészségünk 
Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. Megelőzés, kármente-
sítés. 
Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 
Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos segélyhívás szabályai. 
1.6. A háztartásban használt vegyszerek 
A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetikumok, festékek, ragasz-
tók) használati utasításainak tanulmányozása. 
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3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 
Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműveken. 
3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 
Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, szabályok be nem tartá-
sából fakadó balesetveszély, levegőszennyezés. 
Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti kapcsolat. 
 
Természetismeret 6.o. 
Az ember szervezete és egészsége témakörön belül 

- elsősegélynyújtás elemi ismeretei az ájult beteg ellátása, a sebellátás, vérzés-

csillapítás gyakorlata) 

 
Biológia 7-8. évfolyam 

- Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás, 
- Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek, 
- Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek. 

 
Fizika 7-8. évfolyam 

 Az elektromos áram hatása az élő szervezetre. Veszélyek, érintésvédelmi is-
meretek. 

 Mozgások (Közlekedési balesetvédelem) 
 
Kémia 7-8. évfolyam 

 Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban és a tanítási órákon. 
 
Technika, életvitel és gyakorlat 8. évfolyam:  

 Háztartás 
 Közlekedés 
 Drog és mérgezések 
 Baleseti veszélyek, kockázatok, balesetvédelem. 

 

2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiség fejlesztésének legfontosabb színterei a különböző közösségek.  

A közösség ismérvei: közös cél, közös programok, felelősség, szervezettség, vezetők, 

függési és alárendeltségi viszony, az összetartozást erősítő jelképek és hagyományok, 

értékek stb.  

Iskolánk gyermekközösségei:  

- iskolaközösség, felsősök, alsósok közössége, 

- osztályközösségek, napközis és tanulószobás közösségek, 

- tehetségfejlesztő körök közösségei, 

- DÖK vezetőinek közössége. 

 

A közösségfejlesztés céljai 

Olyan közösségeket szeretnénk kialakítani 
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 amelynek tagjai összetartanak, 

 ahol a gyermekek véleményüket bátran elmondják, 

 amelyben a tanulók a közösség által elfogadott házirend szabályai alapján élnek, 

 ahol a tagok képviselik egymás érdekeit, 

 amelynek tagjai saját ötleteikkel segítik közös programjaik megvalósítását , 

 ahol a gyermekvezetők koruknak megfelelő önállósággal rendelkeznek. 

 

A fenti célok megvalósítása érdekében feladataink a következők: 

 közös programok szervezése a gyermekek aktív részvételével , 

 színesebb, rendszeresebb osztályprogramok összeállítása, 

 sportversenyek, játékos vetélkedők szervezése 

 a közösségi hagyományok ápolása, újak teremtése, 

 az iskola jelképeinek újragondolása, egyéni arculat megteremtése, 

 gyermekvezetők képzése az önállóság fokozása érdekében, 

 fórumok teremtése a demokratikus jogok gyakorlására, 

 a közösség felkészítése az SNI-s tanulók integrált nevelésére. 

 

A célok megvalósulásának értékelését a tanév végi vezetői beszámoló, a diákönkor-

mányzat beszámolója, és az osztályfőnök által elkészített neveltségi szint mérése tartal-

mazza.  

 

2.4.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok 

A közösségfejlesztésre minden tanítási órán lehetőség nyílik, de az osztályfőnöki, az 

erkölcstan- és a hittanórák kiemelt szerepet vállalnak ebben. A tantárgyak közösség-

fejlesztéssel kapcsolatos feladatai a Helyi tantervben találhatók. 

A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek: 

 Szociális és állampolgári kompetenciák: 

A közjó iránti elkötelezettség, konfliktuskezelés, együttműködő magatartás. 

Felelősségvállalás a környezet és az emberi közösségek harmonikus viszo-

nyáért. 

 Anyanyelvi kommunikáció: 

A saját és közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli, nyelvi kife-

jezőkészség. 

Fontos a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, a 

tanulmányi- és munkaerkölcs erősítésével: 

 a tanulók kezdeményezéseinek támogatása, segítése, 
 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése, 
 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, 

helyes cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével), 
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 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének fej-
lesztése, 

 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a kö-
vetkező évfolyamon a már elért eredményekre építés, 

 olyan nevelőkollektíva kialakítása, megtartása, mely összehangolt követelése-
ivel és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket 
koordinálni tudja. 

 

2.4.2. Az iskolai közösségek tanórán kívüli programjai  

A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakulása, a tanulóknak a közösségbe beilleszke-

dése nem valósítható meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében. 

Szükséges olyan együttlétek kialakítása, amelyek mentesek a tanórák kötöttségétől, az 

ismeretek számonkérésének feszültségétől. 

Ilyen közösségfejlesztésre alkalmas tanórán kívüli lehetőségek iskolánkban: 

 aktív szülői részvétel: alapítványi bálokon, 
 bemutatóórák a leendő elsősök szüleinek, 
 farsang, 
 iskolaújság, 
 kapcsolat más iskolákkal: hazai és nemzetközi partnerek, általános iskola, művé-

szeti iskolai kapcsolatok, 
 karácsonyi rendezvények, 
 Mikulás-napi rendezvények, 
 művészeti és kulturális megemlékezések, 
 osztályok közötti versenyek, 
 ünnepélyek, megemlékezések, 
 ünnepélyes tanévnyitó (leendő elsősök méltó fogadása), 
 ünnepélyes tanévzáró és ballagás (búcsú a nyolcadikos diákoktól), 
 DÖK munka: iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet, iskolarádió, 
 énekkar, 
 hagyományápolás: Magyar Kultúra Napja, Bocskai játszóház (megemlékezés isko-

lánk névadójáról),   
 könyvtári foglalkozás, 
 környezeti nevelés, erdei iskola, tanulmányi kirándulások (pl. ásványgyűjtő túra),  
 kulturális és sportrendezvények: pl. kerékpártúrák,  
 múzeumlátogatás, múzeumi órák. 
 művészeti csoportok foglalkozásai, 
 napközis, tanulószobai foglalkozások, 
 szakkörök, 
 színház- és múzeumlátogatások, 
 tanulmányi és kulturális versenyek, 
 tömegsport, sportkörök, 
 ünnepélyek, megemlékezések: Zenei Világnap, Martinstag, nemzeti ünnepek, is-

kolai ünnepségek, tanévnyitó, tanévzáró,  
 osztálykirándulások, 
 táborok, 
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 cserkészetfoglalkozások, 
 klubdélutánok. 

 

2.4.3. A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

A Diákönkormányzat önálló működési szabályzattal rendelkezik, aktívan részt vesz az 

egész iskolát érintő közös programok szervezésében. 

A minden év márciusában megrendezett diákközgyűléseken feltett kérdéseivel, elő-

forduló problémák felvetésével és a diákok kéréseinek továbbításával segíti az iskola 

vezetésének munkáját. A diákönkormányzat működése gyakorlóterepe a közügyek-

ben való hatékony együttműködésnek, így az állampolgári kompetenciák fejlesztésé-

nek. 

Iskolai Diákönkormányzatunk dönt: 

 saját működéséről, 
 a működéséhez biztosított pénzeszközök felhasználásáról , 
 hatáskörei gyakorlásáról, 
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 
 tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről , 
 a tájékoztatási rendszer szerkesztőségének, tanulói vezetőjének és munka-

társainak megbízásáról. 
 

A diák-önkormányzati munka során a következő közösségfejlesztési feladatok megva-

lósítását tűzzük ki célul:  

 a diák-önkormányzati munka céljai az egyéni érdekeket ne sértsék, azokkal 
összhangban legyenek, 

 fejlessze a kialakított, hagyományokon alapuló közösségi munkálatokat, kö-
zösségépítő tevékenységeket, 

 a régi tevékenységek mellett új hagyományokat teremtsen, 
 olyan tevékenységeket szervezzen, amelyek értékes esztétikai élményeket 

keltenek a közösség tagjaiban, és ezáltal fejlődik, erősödik maga a közösség, 
 fejlessze a közösség iránti felelősségérzetet, 
 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységeket szervez-

zen, 
 a saját sikereire büszke, de más közösségek eredményeit is elismerő, azt ér-

tékelő közösségeket alakítson ki. 
 

2.4.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

A szabadidő-szervező segíti az iskola pedagógusainak és a tanulók szabadidő szervezé-

sével, a közösségi élet kialakításával összefüggő munkáját. 

A szabadidő-szervező feladata különösen: 
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 az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, 
programok előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő tevé-
kenység segítése (erdei iskola, tábor stb.), 

 a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítése, 
szervezése, tájékoztatás nyújtása a szabadidős programokról, 

 a tanulóközösség, diákönkormányzat programjainak segítése, 
 a szülői szervezet (közösség) munkájának segítése, 
 az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítése, szervezé-

se, 
 az egészséges életmód, továbbá a szenvedélybetegségek megelőzésével, vala-

mint a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésével összefüggő szabad-
idős tevékenység szervezése, 

 az alapvető emberi értékek, a nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi hagyományok 
iskolán belüli megismertetésében, a kulturális, etnikai stb. másság megismer-
tetésében és elfogadtatásában való közreműködés, 

 az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatai kiépítésének, a partneriskolával való 
együttműködésének segítése, 

 a hazai és a külföldi tanulmányutak szervezésével kapcsolatos pályázati lehe-
tőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok elkészítésében való közreműködés. 

 

2.5. A pedagógusok, osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tar-

talmazza.  

2.5.1. A pedagógusok legfontosabb feladatai 

 A tanítási órákra való felkészülés, 
 a tanulók dolgozatainak, írásbeli feleleteinek, munkáinak javítása, 
 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése, 
 vizsgák lebonyolítása, 
 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és ér-

tékelése, 
 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
 felzárkóztatás 
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 
 osztályfőnöki feladatok ellátása, 
 munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 
 diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 
 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
 részvétel a fenntartó által elrendelt továbbképzéseken, 
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 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 munka-

végzés, 
 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 
 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt - az igazgató-helyettessekkel továbbá az alsós és felsős nevelési mun-

kaközösség vezetőjével konzultálva - az igazgató bízza meg minden tanév júniusában. 

 

2.5.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola Pedagógiai Programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 
munkája során tekintettel van diákjai személyiségfejlődésére, 

 együttműködik az osztály diákönkormányzat tagjaival, segíti a tanulóközösség 
kialakulását, 

 segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, kapcsolatot 
tart az osztály szülői munkaközösségével, 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály viselkedés kul-
túráját, 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestü-
let elé terjeszti, 

 szülői értekezletet tart, 
 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzé-

se, év eleji, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok 
megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 
igazolása, 

 segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát, 
 kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével , 
 kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű diákok fejlődésére, mentorálására, 

segíti őket a pályaválasztásban, 
 tanulóit rendszeresen tájékoztatja a tanév során várható feladatokról, azok 

megoldására mozgósít,  
 közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 
 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, 
 részt vesz az alsós- vagy felsős nevelési munkaközösség munkájában, segíti a 

közös feladatok megoldását, 
 hospitál az osztályában. 
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2.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

2.6.1. A tehetséges tanulók képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

Intézményünkben kiemelt feladatként kezeljük a tehetséggondozást, a különböző terüle-
teken kiemelkedő képességgel rendelkező tanulók támogatását, képességeik kibonta-
koztatását.  
Ez egy olyan komplex rendszert jelent, amely az egész képzési időt átfogja, s nemcsak a 
meg-lévő képességek fejlesztésére vonatkozik, hanem a személyiség folyamatos formá-
lására is. 
 
Az esélyegyenlőség érdekében emelt szintű tehetséggondozást segítő oktatási progra-
mokba történő jelentkezéskor előnybe részesítjük a hátrányos helyzetű tanulókat, és 
minden lehetséges eszközzel elősegítjük a lemorzsolódásuk megakadályozását.  
 
Célunk a tanulók egyéni adottságainak feltárása, intellektuális, művészi, pszichomotoros 
képességeinek magasabb szintre juttatása, a tehetség kibontakozásához szükséges sze-
mélyiségjegyek fejlesztése.  
 
Feladataink:  

 a tanulók személyiségének sokoldalú megismerése, 
 a tehetségek azonosítása, 
 a tanulók megfelelő motiválása, 
 a jó képességgel rendelkező tanulók erős oldalának támogatása, illetve a (tehet-

séggel összefüggő) gyenge oldalának kiegyenlítése, 
 a szükséges feltételek és háttér biztosítása, hogy diákjaink sikeresek legyenek., 
 a jó képességgel rendelkező tanulók erősségeinek feltérképezése, támogatása. 

 

2.6.2. A tanulók fejlesztése 

Tanórán  
 gazdagítás, azaz kompetenciafejlesztés, melynek célja elsődlegesen nem az isme-

retek bővítése, hanem olyan képességek fejlesztése, mint a kreatív gondolkodás 
és a probléma-megoldás, a kritikai gondolkodás és a tudományos gondolkodás, 

 matematika, idegen nyelv, informatika, ének-zene tantárgyakból emelt óraszám-
ban többletismeretet kapnak a tanulók. Ennek keretében lehetőség nyílik az is-
meretek elmélyítésére, gyakorlására, a szakterület iránti érdeklődés felkeltésére, 
a személyiség fejlesztésére. Az emelt óraszámú oktatásban érdeklődésük és ké-
pességeik, valamint szülői kérés és nyilatkozat alapján vesznek részt a tanulók. 
Az adott évfolyamot a fentiek alapján csoportokba soroljuk. A csoportok átjárha-
tók. Indokolt esetben a tanulók félévkor vagy év végén átkerülhetnek egyikből a 
másikba. 

  a differenciálás elengedhetetlenül szükséges a tehetségek kibontakoztatásához, 
hiszen más-más teljesítményre képes gyermekek vannak együtt az osztályban. 
Ezt a tanórákon az ugyanolyan feladat különböző szintű megoldásainak lehetővé 
tételével, illetve a tanulók képességeinek megfelelő feladat adásával biztosítjuk.  

 új tanulásszervezési eljárások alkalmazása (projektoktatás, témahét),  
 egyéni fejlesztési tervek alkalmazása.  
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Tanórán kívül  
A tantervi követelmények magasabb szintű teljesítése mellett a gyermekeknek lehetősé-
gük van tehetségük magasabb szintű kibontakoztatására külön foglalkozásokon is, me-
lyeken érdeklődésüknek megfelelően önként vehetnek részt. Itt a differenciálás még szé-
lesebb körben és magasabb szinten valósulhat meg.  
 
Színterei: 

 sportfoglalkozások, sportversenyek:  kézilabda, labdarúgás, kajak-kenu, kosár-
labda, úszás, tömegsport foglalkozások, sportszakkörök, városi, regionális, me-
gyei, területi, országos versenyek, diákolimpiai versenyek), lovaglás, stb., 

 szakkörök, érdeklődési körök: pl.: történész szakkör, furulya szakkör, magyar te-
hetséggondozás, természetvédelmi csoport, kis vegyész szakkör, matematika te-
hetséggondozás, furulya szakkör (1-2., 3-4., 5-8. évfolyam), fizika tehetséggondo-
zás, könyvtár szakkör,  angol szakkör 5-6. o., rajz szakkör, képzőművész szakkör, 
robot szakkör, közlekedési szakkör, vers- és prózamondó szakkör, informatikai 
szakkör  (3-4., 5-6., 7-8.  évfolyam), irodalmi szakkör, német nyelvi szakkör (1-2., 
3-4., 5-6., 7-8.  évfolyam), angol nyelvi szakkör (1-2., 3-4., 5-6., 7-8.  évfolyam), 
hagyományőrző csoport, környezetvédelmi csoport, szóforgató tollforgatók cso-
port, természetismereti szakkör, helytörténeti szakkör, furulya szakkör, musical 
szakkör, informatikai szakkör, irodalmi szakkör, szitakötő program, dekorációs 
csoport, média csoport, stb., 

 könyvtári foglalkozások, 

 mentori jellegű foglalkozások,  

 énekkari tevékenység,  

 tanulmányi versenyek: levelezőversenyek különböző tantárgyakkal, Spiel und 
Gewinn!, anyanyelvi versenyek (vers, prózamondó, versíró, stb.), tantárgyi ta-
nulmányi versenyek (pl. Országos Jedlik Ányos verseny, Országos Kaán Károly 
verseny, A zene mindenkié, Országos Zrínyi Ilona matematika verseny, Regionális 
Informatikai verseny, Éneklő ifjúság, Népdaléneklő és furulya verseny, Területi 
matematika verseny,  Kis egészségőr verseny, Weöres Sándor XXII. Országos 
Gyermekszínjátszó Fesztivál,  Kenguru nemzetközi matematika verseny, Simonyi 
Zsigmond helyesíró verseny, “Olvass velünk!” országos tanulmányi verseny, 
“Forgószél” és “Garabonciás” országos hon-és népismereti verseny, „Haza és hal-
adás” országos történelmi verseny, Szitakötő tanulmányi verseny, "Kell egy jó 
könyv", "Kell egy mese ", KRESZ verseny, 

 vetélkedők, bemutatók,  

 tehetséggondozó foglalkozások: Szivárvány Kreatív Alkotó Műhely (részletes 
program: 3. melléklet: Szivárvány Kreatív Alkotó Műhely),  

 szabadidős foglalkozások.  
 

2.6.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

A tanulók egy része nehezen sajátítja el a minimális tantárgyi követelményeket, kudar-
cot szenved a mindennapi oktatás folyamatában. A nevelés színterein is zavar figyelhető 
meg viselkedésükben. Ezen tanulók felzárkóztatását, segítését alapfeladatunknak tekint-
jük.  
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Amennyiben a gyermek, tanuló tanulási nehézséggel küzd, a Nevelési Tanácsadó szakvé-

leménye alapján tervezzük meg a fejlesztő foglalkozásokat. 

2.6.4. Lemorzsolódás kezelése 

Azon tanulók részére, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes 

teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mér-

tékű romlást mutat, kötelező a részt venni egy vagy több felzárkóztató foglalkozáson. 

 

2.6.5. A felzárkóztatást segítő tevékenységek 

 differenciált óravezetés, mely minden pedagógus feladata, 

 lehetőség szerint korrepetálást szervezünk alsó és felső tagozaton minden tan-

tárgyból, ahol a tanulók teljesítménye, képességei indokolják, 

 egyéni foglalkozások szervezése az éves óratervek alapján az alaptantárgyakból 

(magyar nyelv és irodalom, matematika), de szükség esetén más tantárgyból is, 

 fejlesztő foglalkozások, melyeket a fejlesztőpedagógusok és gyógypedagógusok 

végeznek egyénre szabott képességfejlesztéssel, 

 a napközis és tanulószobai foglalkozásokon is lehetőség nyílik felzárkóztatásra, 

 könyvtári szolgáltatások igénybe vétele. 

 

2.6.6. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő 
vagy sajátos nevelési igényű tanuló állapotáról a nevelési tanácsadó megkeresésére a 
szakértői és rehabilitációs bizottság dönt.  
Iskolánkban működik Pedagógiai Szakszolgálat, ezért tanulóink ilyen irányú vizsgálata 
megoldható.  
Szabadidőszervezőnk segítségével kezeljük az agresszivitásból, stb. eredő konfliktuso-
kat. 
 
A beilleszkedési és magatartási gondokkal küzdő tanulók felismerését segítő tünetek:  

 hosszabb ideig tartó ellenséges, dacos viselkedés,  
 gyakori vita a felnőttekkel,  
 aktívan szembeszegül a közösség normáival, 
 szándékosan bosszant másokat,  
 másokat hibáztat saját hibáiért, 
 érzékeny, sértődékeny,  
 gyakran dühös és sértett,  
 bosszúálló,  
 megfélemlíti társait, gyakran kezdeményez verekedést. 

 
Feladataink:  

 a beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő tanulók kiszűrése a Pedagó-
giai Szakszolgálat szakvéleménye alapján minél korábban,  
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 a kölcsönös kapcsolatok javítása (tanuló – tanuló, tanuló-pedagógus, tanuló-
felnőtt),  

 a gyermekek számára meg kell találnunk azokat az iskolai tevékenységeket, ame-
lyekben sikereket érhetnek el,  

 folyamatos kapcsolatot kell tartanunk a családi házzal, lakásotthonnal, 
 segítenünk kell a konfliktusos helyzetek megoldását, 
 helyes magatartási formák megismertetése, gyakoroltatása, 
 a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása,  
 javaslat a szülőnek a nevelési tanácsadó felkeresésére.  

 
A fent említett feladatok megvalósítása során mindvégig elsődleges szempontként vesz-
szük figyelembe, hogy ezek a tanulók egyéni bánásmódot igényelnek.  
 
E kérdéskörben a pedagógiai folyamatokat a következő témák köré kell csoportosíta-
nunk:  

 magatartás- és attitűdfejlesztés,  

 akaratfejlesztés,  

 jellemfejlesztés,  

 erkölcsi értékelés,  

 pedagógiai szakszolgálat.  

 
Amennyiben a szakértői és rehabilitációs bizottság megállapítja a beilleszkedési zavar, 
maga-tartási rendellenesség, sajátos nevelési igény tényét, akkor iskolánk a Nkt. szabá-
lyozása és a szakvélemény alapján jár el, biztosítja a tanulóknak járó kedvezményeket.  
 

2.6.7. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységünket a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján végezzük. 
 
A gyermekvédelem alanya minden gyermek, szűkebb értelemben a hátrányos helyzetű, 
veszélyeztetett, tartósan beteg, fogyatékos, nehezen nevelhető, szociálisan inadaptált és 
deviáns viselkedésű gyermek. 
A Gyermek- és ifjúságvédelmi törvény alapján a hátrányos, a halmozottan hátrányos és a 
veszélyeztetett tanulók számát minden évben felmérik a gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelősök. 
 
Az iskolai gyermekvédelem hármas feladata: 

 prevenció, 
 a hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű tanulók felmérése vagy regisztrálása, 

számbavétele, 
 segítségnyújtás. 

 
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáért az intézmény vezető-
je a felelős, de köteles ebben közreműködni a gyermekvédelmi felelős mellett minden 
pedagógus.  
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Az osztályfőnök feladata, hogy jelezze a veszélyeztető okokat az intézmény gyermekvé-
delmi felelősének, és működjön közre azok elhárításában.  
 
A gyermekvédelemért felelősök legfontosabb feladatai:  

 az osztályfőnökök, napközis nevelők, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök szo-
ciális helyzetelemzéseket készítenek a tanulókról az érintett családok személy i-
ségi jogainak tiszteletben tartásával,  

  naprakészen nyilvántartják az egyszülős családban, a hátrányos és veszélyezte-
tett körülmények között élő tanulókat, nyomon követik a családok egzisztenciális 
helyzetét a munkanélküliség vonatkozásaiban, az egészségügyi körülmények 
vizsgálatával a szülői háttér emberi teherbírásáról kapnak képet, 

 munkájukat mérések, vizsgálatok, egyéni elbeszélgetések (gyerekekkel, szülők-
kel, közösen) módszerével végzik, 

 kimutatásaik, adataik alapján utaljanak a tanulóknak - a rászorultság szerint, a 
gyerekek érdekeinek figyelembe vételével - állami, önkormányzati támogatásokat 
(étkezési térítési hozzájárulás, átmeneti segély és egyéb juttatások esetében), 

 különösen fontos nevelési szempontból főleg a problémás családokkal való minél 
élőbb és valódi kapcsolatra alapozó együttműködés folyamatos fenntartása a csa-
ládgondozók segítségével,  

 súlyosabb esetekben az önkormányzat gyámügyi előadójával, ifjúsági referensé-
vel mű-ködnek együtt, 

 a városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével rendszeres 
kapcsolattartással, velük együttműködve történik a problémajelzés, a veszélyez-
tető tényezők feltárása és a lehetőség szerinti megszüntetése. Minden évben el-
készítik a CSGYSZ által kért éves munkát összegző beszámolót. 

 
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 
együttműködik a területileg illetékes:  
 

 nevelési tanácsadóval, 

 gyermekjóléti szolgálattal, 

 családsegítő szolgálattal, 

 polgármesteri hivatallal, 

 pedagógiai szakszolgálattal,  

 gyermekorvossal,  

 védőnői szolgálattal.  

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgál-

ják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását:  

 
 egyéni bánásmód,  
 a személyes egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),  
 a differenciált foglalkoztatás,  
 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 
 a családi életre történő nevelés, 
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 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás, iskolai 
étkeztetés),  

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 
 a szülőkkel való együttműködés, 
 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, 
 tehetséggondozó foglalkozások, 
 a pályaválasztás segítése, 
 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok). 
 

2.6.8. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális hely-
zete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást folyósítanak. 
A hátrányos helyzet egyik fő oka a család szociális és anyagi helyzete.  
A család életkörülménye, életvitele, a szülők megnyilvánulása, példamutatása 
nagyban befolyásolja a gyermek egész személyiségének fejlődését, szocializáció-
ját. A kedvezőtlen környezeti körülmények hamar veszélyeztető jellegűvé válhat-
nak, ezért fontos, hogy időben felismerjük az oly sokszor tanulási és magatartási 
zavarokkal is együtt járó gondok igazi okait.  
Tanulóink szociokulturális helyzete igen különböző. Sokan élnek kulturálisan in-
gerszegény környezetben, amit befolyásol a szülők alacsony iskolai végzettsége, 
esetenként igénytelensége.  
A hátrányos helyzetű tanulók ilyen magas száma fontos feladatunkká teszi az 
esélyegyenlőség biztosítását az iskola lehetőségeihez mérten. Ezért felelős isko-
lánk vezetősége, az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős, de a problémák 
jelzése mindnyájunk feladata.  
Kiemelten kezeljük a sajátos nevelési igényű tanulókat. Ennek érdekében intéz-
ményünk esélyegyenlőségi tervet készített, melynek ismeretéért és megvalósítá-
sáért felelős valamennyi pedagógus.  

 
 
A hátrányok enyhítését segítő pedagógiai feladatok  

 
Az iskolavezetés feladatai:  

 felzárkóztató és tehetséggondozó programok működtetése,  

 fejlesztő, felzárkóztató tevékenységek személyi, tárgyi feltételeinek megteremté-
se, 

 szakkörök, könyvtár, szabadon választható szabadidős tevékenységek szervezé-
séhez feltételek biztosítása. 
 

A Diákönkormányzat feladatai:  
 a szabadidő helyes eltöltését segítő iskolai programok szervezése,  

 támogatások nyújtása táborozáshoz, úszásoktatáshoz, sportolási lehetőségekhez, 
stb.  
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Az osztályfőnök feladatai:  
 az osztályfőnökök tanmenetükben tervezzék a tanulók egészséges életmódra, 

környezet-védelemre nevelését, 

 külön fordítsanak gondot a káros szenvedélyek (alkohol, dohányzás, kábítószer) 
kialakulásának megelőzésére,  

 a szociálisan hátrányos tanulók pályaválasztását gondosan készítsék elő, és adja-
nak meg hozzá minden adminisztratív segítséget,  

 végezzenek folyamatos felvilágosító munkát a szociális juttatások lehetőségeiről 
szülői értekezleteken, családlátogatásokon, 

 győzzék meg a szülőket arról, hogy a gyermekük számára fontos, hogy napközis 
vagy tanulószobai ellátásban részesüljenek.  

 

2.6.9. A hátrányok enyhítését szolgáló anyagi erőforrások biztosítása  

Étkezési támogatás:  
 a Városi Önkormányzat által biztosított étkezési támogatás felosztása,  

 segítségnyújtás a szülőknek rendkívüli segély igényléséhez, amelyet étkezési díj 
befizetésére fordíthatnak.  

Felelős: napközis nevelő, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős.  
 
A tankönyvtámogatás elveit, anyagi fedezetét az állami támogatások esetében az Em-
beri Erőforrás Minisztériuma, a helyi önkormányzati támogatások esetében a Polgár-
mesteri Hivatal határozza meg.  
Felelős a törvények betartásáért: az igazgató. 
 
Alapítványi támogatás  
Iskolánkban az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű tanulók táborozását, jutalma-
zását, kitüntetését, pályázati nevezésüket, tanulmányi versenyeken való részvételüket.  
 

2.6.10. A Sajátos nevelési igényű tanulók nevelési elvei 

Iskolánk el tudja végezni a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését a követke-
ző esetekben: 

- mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

- autizmus spektrumzavar, 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, 

- érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, látási fogyatékos. 

 
Vállalja a tanulók különleges gondozáshoz kapcsolódó jogai érvényesítését, szükséglete-
inek kielégítését. Ennek érdekében a tanulók problémáinak feltárásához igénybe veszi a 
Szakértői Bizottság, a Nevelési Tanácsadó segítségét, a szakvéleményben foglaltaknak 
megfelelően megszervezi a tanulók habilitációs, rehabilitációs célú foglalkoztatását, te-
rápiáját. A tanulók nevelésében a többségi pedagógusok mellett a SNI, illetve a tanulási 
nehézség típusának megfelelő gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus is részt 
vesz. 
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A sajátos nevelési igényű tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési 
tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tan-
tárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. A felmentett tanulók írásbeli beszámoló-
inak, dolgozatainak értékelése nem érdemjeggyel, hanem százalékkal, valamint szöveges 
értékeléssel történik.  
Az integrált nevelés-oktatás a fogyatékossággal élő akadályozott, azaz sajátos nevelési 
igényű (SNI) tanulók beilleszkedésének elősegítésére szolgál. Intézményünkben tanuló-
csoportjainknak létszáma lehetővé teszi az SNI-s tanulók befogadását, és hatékony fej-
lesztését. Figyelembe vesszük a befogadó osztály összetételét, az integrált tanuló fogya-
tékosságát, annak mértékét valamint az intézmény személyi és tárgyi feltételeit. Ezen 
túl, az osztálykereten kívül is kiscsoportos vagy egyéni (lehet mindkettő) fejlesztésben 
részesítjük őket. 
 
Feltételek: 

- Osztálytanítók, tanárok befogadó attitűd. 

- A szakszolgálat szakemberének támogatása (logopédus, fejlesztő pedagógu-

sok, pszichológusok) 

- Gyermekvédelmi felelősök, pedagógiai asszisztensek,  

 
Folyamatosan konzultálunk a nevelési tanácsadó munkatársaival, a szakértői és rehabil i-
tációs bizottság szakembereivel, valamint a tanulási képességet vizsgáló bizottság mun-
katársaival. 
Intézményünk olyan tanítási programokat használ, melyek rugalmasak és az eltérő ké-
pességű gyerekek számára egyformán használhatók. 
 
Alapelveink: 
Munkánkban a legmodernebb tanulást segítő módszereket, alkalmazzuk. 
A kooperatív tanulás lehetőségét, a kompetencia alapú fejlesztést mindig a képességek-
hez igazítva, aktív tanulói magatartást feltételezve használjuk. 
 
Fontos a szülőket is megnyerni partnerként a fejlesztéshez. 
A közös beszélgetések hozzájárulnak a tanuló megismeréséhez. 

2.6.11. Utazó gyógypedagógus 

A Hajdúnánási Tankerületben integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanu-
lók együttnevelését a iskolánk keretében dolgozó utazó gyógypedagógusok segítik. 
 
A tankerület minden iskolájában, ahol sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek, oktatnak, 
utazó gyógypedagógusaink támogatják a tanítók, tanárok munkáját, valamint biztosítják a 

tanulók számára a gyógypedagógiai fejlesztést. A szolgáltatás igényét a befogadó intézmé-
nyek jelzik iskolánk, illetve a gyógypedagógusok felé. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése minden esetben egyéni fejlesztési terv alap-
ján történik, amit a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján készítünk el. Az 
egyéni fejlesztési terveket lehetőség szerint meg a szülőkkel is megbeszéljük.  
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2.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

A diákjogok érvényesülésének színterei  

Osztályközösségekben és a diákönkormányzat keretén belül is érvényesül a tanulók vé-
leményezési, javaslattevő és egyetértési joga.  
A diákönkormányzati gyermekvezetőket demokratikus úton a közösségek maguk közül 
választják ki. A megválasztott képviselők közösségeik javaslatai alapján delegálnak tanu-
lókat az iskolai szintű diák-önkormányzati tanácsba.  
 
Diákparlament  

 Évente egy alkalommal szervezzük meg azzal a céllal, hogy a diákönkormányzat 
működését, a tanulói jogok érvényesülését áttekintsük.  

 
Diákgyűlés 

 A DÖK munkatervben meghatározott időpontokban az aktuális feladatok megbe-
szélésére, az elmúlt időszak értékelésére szervezzük. Ezért felelősök a diákön-
kormányzat felnőtt segítői.  

 
Iskolagyűlés 

 Aktuális információk átadása, rendszeres időközönként megszervezett gyűlés, in-

tézményegységi szinten. Felelős szervező: intézményegység-vezető. 

 
Elégedettségmérés  

 A MIP-ben meghatározott évfolyamokon és időpontokban.  
 

2.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

2.8.1. A szülő és iskola kapcsolata  

A legfontosabb partnereink, a szülők igényeit szem előtt tartva iskolánk célja, hogy minél 
hatékonyabb, bensőségesebb kapcsolatot építsen ki a szülőkkel, tanulókkal.  
Partnerközpontú iskolánk nagy hangsúlyt fektet az eddigi, jól bevált hagyományos kap-
csolattartási formákra, és nyitott minden új kezdeményezésre, amely a szülői ház és az 
iskola jó viszonyát erősíti.  
 
A kapcsolattartás módjai: 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:  

a. Családlátogatás (amennyiben a szülő hozzájárul) 

Feladata:  
 a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanács-

adás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.  
 

b. Szülői értekezlet 

Feladata:  
 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
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 a szülők tájékoztatása: 

o az iskola céljáról, feladatairól, lehetőségeiről, 
o az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,  

o a helyi tanterv követelményeiről,  
o az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,  
o saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,  

o a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,  
o az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról,  
o a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és to-

vábbítása az iskola igazgatóságának.  

c.  Fogadóóra 

Feladata:  
 a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül a tanuló 

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (otthoni tanulás, szabadidő 
helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás 
stb.)  

d.  Nyílt tanítási nap 

Feladata:  
 a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül 
gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.  

 

e. Írásbeli tájékoztató 

Feladata:  
 a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.  
 

f.  Honlap 

Feladata:  
 a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása  
 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munka-
terv évenként határozza meg.  
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, neve-
lőtestületével vagy az igazgatói tanáccsal.  
 
Rendezvényeken való részvétel  
A szülő, mint vendég: iskolánk szeretettel látja vendégül a szülőket ünnepségeinken, 
rendezvényeinken (évnyitó, évzáró, ballagás, anyák napja, karácsonyi ünnepség, stb.) 
alkalmából. 
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A szülő mint szervező: egyes rendezvényeinken a szülők aktív szerepet vállalnak 
szervezésben, lebonyolításban egyaránt. Például: pedagógusnap, farsang, jótékonysági 
bál, társadalmi munka az iskola tárgyi feltételeinek javítása stb. esetében.  
 
Az információ-átadás egyéb formái:  

 tájékoztató füzet 
 szülői levél, évkönyv, iskolaújság  
 iskolarádió  
 iskolai honlap  

 
Elégedettségmérés: A MIP-ben meghatározott évfolyamokon és időpontokban.  
 
Szülői részvétel iskolai szervezetekben  
Feladata 

 a szülői jogok érvényesítése és a kötelességek teljesítésének elősegítése. Saját 
SZMSZ szerint végzi munkáját.  

 

2.8.2. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

Tanulók – pedagógusok kapcsolata  
Mi olyan gyermekközpontú iskolát építünk, amely jelenti a gyermeki jogok, érdekek tisz-
teletben tartását, jelenti a diák és a nevelők közötti partneri kapcsolatot, a kölcsönös 
megbecsülést.  
Fontos, hogy a nevelőt közvetlen, őszinte kapcsolat fűzze tanítványaihoz, hogy a diák 
igényelje a pedagógus segítségét. A nevelő pedig kész legyen ezt a támogatást megadni.  
Ennek garanciája lehet nevelőtestületünk jó közösségi szellemisége, a nevelők és a 
gyermekek közvetlen, jó kapcsolata.  
Az együttműködés során figyelemmel kísérjük, és betartjuk a törvényi változásokat. 
A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságá-
hoz igazodva pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben 
meghatározottak szerint – közreműködjön saját környezetének, és az általa alkalmazott 
eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előké-
szítésében, lezárásában.  
A pedagógust és a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 
kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan 
tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudo-
mást.  
 

2.9. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha teljesítette az adott év-

folyamon a helyi tantervben rögzített minimális követelményeket az adott évfo-

lyamokon.  

 A követelmények teljesítését a nevelők a tanuló év közbeni tanulmányi munkája, 

érdemjegye, vagy a tanév végi osztályozóvizsgán mutatott teljesítménye alapján 

bírálják el.  A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges" év végi osztály-
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zatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz., illetve a „megfelelt” mi-

nősítést, abból a tantárgyból, ahol szöveges értékelés történik. 

 A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyam-

ára megállapított tanulmányi követelményeit egy tanévben, illetve az előírtnál 

rövidebb idő alatt is teljesítheti, s egy esetleg több évfolyam anyagából összevont 

beszámolót tegyen.  

  Ha a tanuló a tanév végén egy vagy két tantárgyból nem éri el a továbbhaladás-

hoz szükséges minimális követelményeket, a következő tanévet megelőző au-

gusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 

 Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból nem éri el a továbbhala-

dáshoz szükséges minimális követelményeket, az évfolyamot ismételni köteles. 

 Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt köve-

telményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első 

évfolyamon folytatja. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alka-

lommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a 

tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az 

esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. 

 A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításá-

hoz a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

o az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel 

alól; 

o az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a ta-

nulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

o egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott (igazolt, igazolatlan órák 

és egyéb kötelező foglalkozások összesen) és a nevelőtestület engedélyezi 

számára az osztályozóvizsgát; 

o magántanuló volt. 

 

2.10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

2.10.1. A vizsgaszabályzat célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rend-
jének szabályozása, illetve a saját hatáskörben szervezett belső vizsgák leírása. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint  

 tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  
 és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza 

meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 
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 azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztály-
zatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az in-
tézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni, 

 a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév össze-
vonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

2.10.2.  A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozóvizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra, 

 pótló vizsgára 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igaz-

gatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbí-

zott tagjaira. 

 
Osztályozóvizsga 
Az intézményi osztályozóvizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben 
kell megszervezni. 
Osztályozóvizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a taní-
tási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást 
gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapí-
tani.  
Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző 
két hétben, ha  

 magántanuló, 
 engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  
 
Sikeres osztályozóvizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is 
engedélyt kaphat a tanuló.  
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A tanulmányok alatti vizsgán a tanulónál lehetővé kell tenni mindazon mentességek, 
kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény 
alapján kapott.  
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intéz-
mény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy 
a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét 
hátrányosan befolyásolta.  
Az osztályozóvizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 
megtartott osztályozóvizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  
 
Különbözeti vizsga  
A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként ír-
hatja elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgy-
részből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni 
tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag is-
merete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  
A különbözeti vizsga tantárgyainak meghatározása során mindig egyedileg kell az in-
tézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. A különbözeti 
vizsga tartalmát a Helyi tanterv továbbhaladási követelményei írják elő.  
 
Javítóvizsga  
Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kap, javí-
tóvizsgát tehet.  
Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell ten-
ni. 
Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető. A javítóvizsga időpontjá-
ról az érintett tanulót a vizsga időpontja előtt 10 munkanappal értesíteni kell. 
A javítóvizsgán a helyi tantervben rögzített tantárgyi minimum elérése biztosítja a köve-
telményeknek való megfelelést. 
A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 
 
Pótló vizsga 
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó, pótló 
vagy különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából vagy a nem teljesített 
vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az 
igazgató jelöli ki. 
 
Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei 
 
A vizsgabizottság minimum 3 (de páratlan számú) főből áll. Az általa ellátandó feladatok: 

 kérdező tanár, 
 ellenőrző tanár, 
 elnök. 

 
Elnök 

 ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, ha kell szavazást 

rendel el, 
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 csak megfelelő tanári végzettséggel lehet. 

 
Kérdező tanár 

 a vizsgázó ismereteit, tudását méri fel, és értékeli azt, 

 
Ellenőrző tanár 

 lehetőség szerint szakos tanár legyen, 

 felel a vizsga szabályszerűségéért. 

 
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 
 
Írásbeli vizsgák általános szabályai: 

 a vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló 

idő vizsgatárgyanként 45 perc, 

 a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet, 

 a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot, 

 a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a 

tanuló hozza magával. 

 
Egy vizsganapon három írásbeli vizsga tehető le, de közöttük legalább 10 perc pihenő-
időt kell biztosítani. 
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyző-
könyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak. 
 
Az írásbeli vizsga javítása: 

 a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgoza-

tot, 

 ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, rávezeti a feladatlapra, és értesíti az igazgatót. 

 
A szóbeli vizsga általános szabályai: 

 egy napon három szóbeli vizsga tehető le, 

 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie, 

 a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenőhelyiséget kell 

biztosítani, 

 a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre, 

 a felkészülési idő legalább 20 perc,  

 a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használ-

hatja, 

 a felelet maximum 10 percet tarthat, 
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 ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, 

egy alkalommal póttételt húz. Póttétel húzása esetén a vizsga minősítése 

közepesnél jobb nem lehet, 

 két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet, 

 ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az ellenőrző tanár ér-

tesíti az igazgatót, aki a törvények alapján dönt a vizsga érvényességéről. 

 

2.10.3. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának 
az intézmény Pedagógiai Programjában (Helyi tantervében) található követelmény-
rendszerével. 

A vizsgatárgyak és a vizsga részei: 

(X jelöli, hogy a vizsgát milyen módon szervezzük meg.)  

 

Vizsgatantárgy neve 
A vizsga részei 

Szóbeli Írásbeli 
Angol/német 

 
X 

Biológia-egészségtan X X 
Életvitel és gyakorlat  X X 
Ének-zene X X 
Erkölcstan X  
Fizika X X 
Földrajz X X 
Hon- és népismeret 

 
X 

Informatika 
 

X 
Kémia X X 
Környezetismeret 

 
X 

Magyar nyelv és irodalom X X 
Matematika X X 
Technika, életvitel és gyakorlat  X 

Természetismeret X X 
Testnevelés és sport gyakorlati  
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek  

X 

Vizuális kultúra 
 

X 
 

2.10.4. Magántanulói jogviszony  

A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak 

eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére 

magántanulóként teljesíthető. 
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Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezett-

ségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes 

folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a kormány-

hivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után 

dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzetű 

tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szol-

gálat véleményét. 

Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a 

döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét. 

Magántanuló lehet a külföldön tanuló diák is. 

A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban van. A magántanulót az iskola vala-

mennyi kötelező tanórai foglalkozásának látogatása alól fel kell menteni. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz 

eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló 

az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. 

Az iskola félévi és év végi osztályozóvizsgán állapítja meg a tanuló osztályzatait, ennek 

alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről. A magántanuló magatartását és 

szorgalmát nem kell minősíteni. 

Ha a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, illetve más fogyatékos tanuló az illetékes szakér-

tői és rehabilitációs bizottság, a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral  küzdő ta-

nuló a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként 

folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról - felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztály-

zatainak megállapításáról, illetve az ehhez szükséges pedagógusokról - a szakértői véle-

ményben foglaltak szerint - az iskola gondoskodik (a törvényben előírt óraszámi keret-

ben). Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztály-

zatának megállapításáról akkor is, ha a szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás kere-

tében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmá-

nyait. 

A szülő és az iskola, illetve a szaktanárok közötti közvetítő, összekötő személy az osz-

tályfőnök. A szaktanárok a félév elején kötelesek a tanuló számára hozzáférhetővé tenni 

az osztályozóvizsga tematikáját, valamint megjelölni azokat a forrásokat, tankönyveket, 

amelyek segítségével a tanuló a vizsgára fel tud készülni. Az osztályozóvizsgára a tanév, 

illetőleg a félév végén kerül sor. Az osztályozóvizsga konkrét időpontjáról a tanulót, il-

letve a szülőt az osztályozóvizsga előtt legalább két héttel  értesíteni kell. Az egy vizsga-

napra eső tantárgyak számát méltányosan kell megállapítani. Sikertelen év végi osztá-

lyozóvizsga esetén a tanuló javítóvizsgát tehet. Az önhibájából az osztályozó, illetve javí-

tóvizsgán meg nem jelenő tanuló osztályozó, illetve javító vizsgájának osztályzata elégte-

lennek minősül. 

A magántanulók osztályozóvizsgájának tantárgyi rendszere a megfelelő évfolyamokon: 

 Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, informatika (5-

8.) 

 Természetismeret (5-6.) 

 Biológia, kémia, fizika, földrajz (7-8.) 
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A vizsga részeit A vizsgatárgyak részei és követelményei  című alfejezet tartalmazza. 

Az adott tantárgyakból vizsgamentességet kaphat az a magántanuló, akit: 

 hivatalos szakvélemény alapján az iskola igazgatója határozatában felmentette az 

értékelés alól, 

 az adott szaktanár a tanév során folyamatos értékelésben részesített, így osztá-

lyozhatóvá vált. 

 

A vizsga lehet szóbeli és/vagy írásbeli, ezt az adott vizsgabizottság döntési jogkörébe 

tartozik, figyelembe véve a magántanuló szakvéleményét is. 

 

2.10.5. Belső vizsgák, mérések 

Történelemvizsga 
A szóbeli történelemvizsga tételeit év elején megkapják tanulóink.  
A tételek a hatodik-nyolcadik osztályos tananyagra épülnek. 
Az év során kidolgozzák a tételeket, melyeket a szaktanár átnéz. 
A szóbeli vizsgán a tanulók egy 2-3 fős vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról.  
Az írásbeli vizsgákon feladatlapokat töltenek ki tanulóink. 
A vizsgán kapott érdemjegy egy témazáró dolgozat értékével egyenértékű. 
 
Projektmunka készítése 
Hetedik osztályban év elején minden tantárgyból meghirdetjük a projektmunkával kap-
csolatos témaköröket. 
Egy pedagógus maximum öt tanulóval foglalkozhat. 
Tantárgyanként legalább tíz téma közül választhatnak a gyerekek, melyeket a segítő ta-
nárok állítanak össze. 
A tanulók szabadon választanak a javasolt témák közül, de az általuk javasolt témákat is 
kidolgozhatják. 
A választott témát egyedül vagy párban dolgozzák ki.  
A kész munkát bemutatják.  
Az elkészített projektmunkák az iskola kiállítótermében kerülnek bemutatásra. 
Értékelés: témazáró jegynek megfelelően az adott tantárgyból 
 
Az SNI-s tanulók mérése 

 országos mérés nincs 
 fenntartói mérés: fizikai állapot mérése  
 intézményi mérések: szövegértés, írás, helyesírás, matematikai alapkészségek 

 
Iskola mérések 
 

 
A mérés 
szintje 

 
Mérési terület 

 
Mérés típu-
sa 

Évfolyamok  
Időintervallum 1 2 3 4 5 6 7 8 

Országos  Országos standard-
mérés (OKÉV méré-
sek) 

írásbeli          Évente május-
ban 

Fenntartói  Difer  írásbeli,           Évente októ-
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szóbeli berben 
Neveltségi szint mé-
rése 

írásbeli             Évente 

 Az intézmény-
menedzsment tevé-
kenységének értéke-
lése 

          4 évente, Al-
kalmazotti kör 

Fizikai állapotmérés           Évente kétszer 
Intézményi Szociometria írásbeli          Évente szep-

tember 
Idegen nyelv  írásbeli          Évente május 

vége 
Történelem vizsga, szó-

beli 
        Évente az első 

félévben 
Természettudományi 
ismeretek 

írásbeli           Évente május-
ban 

Projektmunka prezentáció                 Évente az első 
félévben 

Munka-
közösségi 

Emelt szintű mate-
matika 

írásbeli         Évente 

Informatikai művelt-
ség 

         Évente április 

Emelt szintű idegen 
nyelv 

           

 

2.11. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 

A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 
jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel vagy átvétel jelentkezés alap-
ján történik, melyről az iskola igazgatója dönt a mindenkori érvényes jogszabályoknak 
megfelelően. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogvi-
szonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.  

A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik azonos vagy más típusú nevelési-oktatás in-
tézménybe. 

Az általános iskolaköteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen 
az általános iskola körzetében lakik. Az intézmény feladatellátási körzeteiben  biztosíta-
ni kell a hátrányos helyzetű tanulók egyenletes arányát. 

 

2.11.1. Vendégtanulói jogviszony létesítése  

Vendégtanulói jogviszony létesítésére akkor jogosult a tanuló, ha olyan tantárgyat sze-
retne tanulni, amelyet saját iskolájában nem tanítanak,  

2.11.2. Vendégtanulói jogviszony létesítésének módja  

 A tanuló írásbeli kérvényt ad be saját iskolája és a kiválasztott iskola igazgatójá-
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nak.  

 A két iskola igazgatója írásbeli megállapodást köt a vendégtanulói jogviszony lé-

tesítéséről, továbbá a tanuló felkészítő foglalkozásokon való részvételének mód-

járól, az osztályozó vizsgák lebonyolításának, megszervezésének módjáról. 

2.11.3. A tanulói jogviszony megszűnése  

A tanulói jogviszony megszűnése – a köznevelési törvénnyel összhangban – a következő 
esetekben következik be:  

 általános iskolai tanulmányait befejezte,  

 más köznevelési intézményben folytatja tanulmányait (átvételéről előzetesen az 

átvevő intézmény, írásban nyilatkozik),  

 tankötelezettsége megszűnt.  

 

2.12. Az elsős tanulók felvételének eljárásrendje 

A felvételi eljárás lépései: 
- az iskolai beiratkozás időpontját plakáton tesszük közzé az intézményegységeink, 

a város óvodáinak hirdetőfelületein, az iskolai honlapon; 
- a beiratkozás a meghirdetett időpontban történik; 
- a beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

o a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

o az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet: 
 óvodai szakvélemény, 
 nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véle-

mény, 
 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szak-

értői véleménye, 
- a beírás során a beírási ívbe vesszük fel a jelentkezők adatait, 
- a tankerület tájékoztatjuk a jelentkezett tanulók számáról, 
- a tanulók besorolása osztályokba, figyelemmel: 

o a jogszabályokban előírt előnyök alkalmazására, 
o a tanuló által választott képzési irányra, 
o lakóhelyének közelségére a választott intézményegységhez, 
o az osztályba sorolásnál figyelembe vesszük az alsós munkaközösség vélemé-

nyét, 
- szülő értesítése írásban a felvételről, 
- határozathozatal az iskolai felvétel elutasításáról, mely tartalmazza a jogorvoslati 

lehetőséget is. 
 
Ha a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is tel-
jesíteni tudunk, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesítjük. 
A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben részesítjük azokat, akiknek a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye az adott telephelyünk beiskolázási körzetében ta-
lálható. 
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Sorsolás nélkül felvehetőek azok a tanulók, akik különleges helyzetűnek minősülnek. 
Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
 testvére az adott intézmény tanulója, vagy 
 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye a beiskolázási körzetben ta-

lálható, vagy 
 az iskola a szülő lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilomé-

teren belül található. 
 

2.12.1. Első osztályos férőhelyek sorsolása 

Abban az esetben, ha a kötelező felvételi feladatok teljesítése után további kérelmeket is 
teljesíteni tudunk, de a rendelkezésre álló szabad helyre több a jelentkező, mint a férő-
helyek száma, a felvételről sorsolással döntünk. 
 
A sorsolás célja: sorrend felállítása, melynek alapján fel lehet venni azokat a gyereke-
ket, akik nem az iskola körzetébe tartoznak, valamint nem különleges helyzetűek. 
Amennyiben a beiratkozás során a körzetes gyerekek szülei közül valaki nem tart igényt 
a felvételre, úgy mindig a sorrend szerinti következő gyerek iratható be. 
 
A sorsoláson részvevők: az iskolavezetés, érintett szülők, valamint a jegyzőkönyvvezető. 
A sorsolásban csak annak a gyereknek a neve szerepelhet, akinek szülei előzőleg kér-
vényt nyújtottak be a felvételre. 
 
A sorsolás időpontja: a beíratást követő napok valamelyike (a fenntartóval történt előze-
tes egyeztetés alapján). 
 
A sorsolás menete: 
 
Az iskolaigazgató ismerteti a sorsolás célját, valamint annak menetét. 
Az iskolaigazgató vagy annak helyettese ismerteti a jelenlévőkkel a következőket: 

 felvehető gyerekek száma (tervezett osztályok, tanulói létszám), 
 a beíratott körzetes tanulók száma, 
 beíratott különleges helyzetű gyerekek száma, 
 várhatóan fennmaradó helyek száma. 

 
A sorsolást az iskolavezetés egyik tagja vezeti. A sorsolás előtt az iskolavezetés egyik 
tagja, valamint a jelenlévő szülők által választott 2-3 fő képviselő együtt ellenőrzik, hogy 
minden gyermek neve szerepel a kihúzásra kerülő cédulákon. 
Ezután kerül sor a gyerekek nevének kihúzására, s a kihúzás sorrendjében a felvételi 
sorrend felállítása. 
A sorsolásról jegyzőkönyv készül (csatolni kell a jelenlévők jelenléti ív formájú aláírá-
sát), amelyet az igazgató és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet az iskola irattá-
rában kell elhelyezni. 
A sorsolás eredményéről írásban értesítjük a sorsolásban résztvevő gyermek szüleit, 
gondviselőjét.  
 



 
 

 

B. 
 

NEVELÉSI TERV 
 

Művészeti  
nevelés 

 
 

 
 
 



 
 

1. Bevezetés 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről kimondja, hogy a gyermeknek, tanuló-

nak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének 

felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az 

alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészségeket alapozza meg, illetve felkészít 

a szakirányú továbbtanulásra. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti ha-

gyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti 

nyitottság kialakításában. 

A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és 

taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok és a helyi tantervek 

kidolgozását, ezeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeként kezeli. 

Ennek a pedagógiai programnak az a célja, hogy a törvényben meghatározott fela-

datok megvalósításának módját határozza meg. 

 

Ennek megfelelően tartalmazza: 

- A művészeti iskolában folyó nevelés és oktatás céljait 

- Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján az in-

tézmény egyes tanszakain, azon belül évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező 

és választható tantárgyak rendszerét, azok óraszámait, az előírt tananyagot és kö-

vetelményeit. 

- Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit. 

- Az iskolai beszámoltatás, vizsgáztatás formáit, a szorgalom értékelésének, minősí-

tésének formáit. 

- Az alkalmazott hangszerek, tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elveit. 

- A tehetséggondozás formáit és a tanulói kudarcélmény csökkentésére hozott in-

tézkedések tervét. 

 

Figyelembe veszi: 

- Az iskola szakmai alapdokumentumát 

- A tanulók és a szülők jogos igényeit. 

- A fenntartó elvárásait. 

- Társadalmi elvárásokat. 
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2. Bemutatkozás 

Az iskola neve és címe: 
Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
A művészeti iskola neve és ügyviteli helyének címe: 
Bocskai Általános Iskola Alapfokú Művészeti Tagintézménye 
OM azonosító: 031026 
Az intézmény típusa:  
Közös igazgatású köznevelési intézmény (általános iskola, alapfokú művészeti iskola) 
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 

3. Rövid iskolatörténet 

1959. szeptember 1-én a hajdúböszörményi Állami Zeneiskola fiókiskolájaként kezdő-
dött el a zeneoktatás Hajdúnánáson a Művelődési Ház három helyiségében zongora, he-
gedű, zeneelmélet és előképző szakon. 1963-ban az iskola tárgyi feltételeit illetően vál-
tozás következik be, mert az iskola új épületbe kerül, az Óvoda utca 3. sz. alá (a régi Ipar-
testület épülete). 1964. szeptember 1-én a hajdúnánási Állami Zeneiskola önálló lett. a 
zeneiskola egyre mozgalmasabban kapcsolódik be a város életébe. Az iskola fejlődik, 
nyolc tanterem biztosítja a zeneoktatást közel 200 tanulónak. A zongora és hegedű tan-
szakhoz társul a gordonka, fafúvós és rézfúvós tanszak. A zeneoktatás igényeinek megfe-
lelően mind a hangszerek, mind a segédeszközök beszerzésében. fejlődés történik. K i-
alakul egy stabil pedagógus és tanulói létszám. A 90-es években a zenei tanszakokhoz az 
ütő, gitár és később a citera tanszak. 
Később felmerült az az igény Hajdúnánáson, hogy a zeneiskolai képzés mellett más mű-
vészeti ágakban is alakuljon ki az iskolarendszerű alapfokú művészeti oktatás. A társ-
művészetek felé ajtót nyitottunk, és fokozatosan indítottuk el a képző- és iparművésze-
ti  ágazatot, a szín- és bábművészeti ágazatot valamint a táncművészeti ágazatot. 
A 2011-2012-es tanévtől a művészeti oktatás három művészeti ágban, mint tagintéz-
mény, közel 540 növendéket oktat. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Művészeti ágak 

A tanulóink az alábbi tanszakok, ill. tantárgyakat közül választhatnak. 
 

Zeneművészeti ág 
 

Táncművészeti ág 
 

Képző- és  
iparművészeti ág 

 

Szín- és bábművé-
szeti ág 

 
KLASSZIKUS ZENE 
 
Fafúvós tanszak 
- Furulya  
- Fuvola  
- Klarinét  

Rézfúvós tanszak 
- Trombita 

Akkordikus tanszak 
- Gitár 
- Ütő  

Billentyűs tanszak 
- Zongora 

Vonós tanszak 
- Hegedű 

Zeneismeret tanszak  
- Szolfézs 
- Zenetörténet-zeneirodalom            
- Népzenei ismeretek 
- Néprajz  

Kamarazene tanszak 
- Kamarazene  

Kötelező tantárgyak 

Néptánc tanszak 
- Népi játék (1-2. előképző évfoly-

amon) 
- Néptánc (1-6. alapfokú, 7-10. to-

vábbképző évfolyamon) 
Kötelező tantárgy 
- Folklórismeret (3-6. alapfokú 

évfolyamon) 
- Tánctörténet (9-10. továbbképző 

évfolyamon) 
Kötelezően választható tantár-
gyak az összevont osztályokban 
- Folklórismeret 
- Tánctörténet 
Választható tantárgyak 
- Népi játék (1-2. előképző évfoly-

amon) 
- Néptánc (1-6. alapfokú, 7-10. to-

vábbképző évfolyamon) 
- Népzenei alapismeretek (1-6. 

alapfokú, 7-10. továbbképző 
évfolyamon) 

- Táncjelírás-olvasás (9-10. to-
vábbképző évfolyamon) 

Képzőművészeti tan-
szak                
- Vizuális alapozó gya-

korlatok  
- Grafika és festészet 

alapjai  
- Művészettörténet  

 
Fém– és zománcműves 
tanszak  
- Fém– és zománcműves 

műhelygyakorlat 
           

Fotó és film tanszak 
- Fotó és film 

műhelygyakorlat 
 

Grafika és festészet 
tanszak 
- Grafika és festészet 

műhelygyakorlat 
 
Környezet - és kézmű-
ves kultúra tanszak 

Színjáték tanszak 
- Dráma és 

színjáték 
Bábjáték tanszak 
- Bábjáték  

 
Kötelező vagy kö-
telezően választ-
ható tantárgyak 
- Beszéd és vers 
- Mozgás és tánc 
- Zene és ének 
- Színházismeret 
- Bábkészítés 

 
 
 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/nepi_jatek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/neptanc.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/folklorismeret.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/tanctortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/folklorismeret.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/tanctortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/nepi_jatek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/neptanc.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/nepzenei_alapismeretek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/tancjeliras.doc
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- szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy 

- szolfézs („B” tagozaton végig) 

-  zongora („B” tagozaton 3. évfolyamtól tanult 

hangszer (kamarazene főtárgynál) 

- zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs ze-

netörténet, zeneirodalom, zeneelmélet főtár-

gynál 

Kötelezően választható tantárgyak 5. évfo-
lyamtól 

- szolfézs , vagy 

- zeneismeret , vag 

- zenetörténet-zeneirodalom , vagy 

- zeneelmélet , vagy 

- kamarazene  

 
Választható tantárgyak: 
a klasszikus zene tantárgyai, valamint a népze-
ne tantárgyai 
 
NÉPZENE     
Vonós és tekerő tanszak 
- Népi hegedű 

- Népi brácsa 
- Népi bőgő/cselló 

Fúvós tanszak 
- Népi furulyák         
Pengetős tanszak 
- Citera 

Társastánc tanszak 
- Gyermektánc 
- Társastánc 

 
Moderntánc tanszak 
- Berzik-technika 
- Jazz-technika 
 
Kötelező vagy kötelezően vá-
lasztható tantárgyak 
- Társastánc történet  
- Viselkedéskultúra 

Történelmi társastánc  
- Kreatív gyerektánc 
- Limón-technika 
- Graham-technika 

                     

- Környezet - és 
kézműves kultúra 
műhelygyakorlat  
           

Szobrászat és kerámia 
tanszak 
- Szobrászat és kerámia 

műhelygyakorlat  
Textil - és bőrműves 
tanszak 
- Textil– és bőrműves 

műhelygyakorlat  
 

Kötelező vagy kötele-
zően választható tan-
tárgyak  
- Vizuális alkotó gya-

korlat  
- Népművészet  

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs_kotelezo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZENEISMERET.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zeneelmelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/KAMARAZENE.doc
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Vokális tanszak 
- Népi ének 
Kötelező  tantárgyak: 
- szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy 
- szolfézs , („B” tagozaton végig) 
- zongora („B” tagozaton 3. évfolyamtól) 
Kötelezően választható tantárgyak 
- Népi kamarazene, vagy 
- népzenei ismeretek , vagy 
- szolfézs (5. évfolyamtól), vagy 
- néprajz (5. évfolyamtól) 
 
Választható tantárgyak: 
a népzene tantárgyai, illetve a klasszikus zene, 
és elektroakusztikus zene tantárgyai 
 
ELEKTROAKUSZTIKUS 
ZENE 
Billentyűs tanszak 
- Szintetizátor-keyboard 
 
 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs_kotelezo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepzenei_ismeretek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/neprajz.doc


 
 

5. Iskolakép 

 Nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra. Tanulóink évek óta helyezéseket érnek el 
a tanulmányi versenyek megyei, országos döntőiben. Művészeti iskolás növendékeink az 
iskolai fellépéseken kívül részt vesznek minősítőkön, találkozókon, versenyeken. 
Büszkék vagyunk rá, hogy: 

- Pedagógusaink jól felkészültek, állandóan továbbképzik magukat.   
- Jó a kapcsolatunk a fenntartó Hajdúnánási Tankerülettel, a szülőkkel, társadalmi 

szervezetekkel.  
- Színvonalas műsoraink Hajdúnánás kulturális életének szerves részei.  

 

6. Az alapfokú művészetoktatás alapelvei, irányelvei 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja, hogy a gyermekek, ta-
nulóknak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelés-
ben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetsé-
gének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt”. 
A művészeti típusú iskola eltér a hagyományos tudáscentrikus, ismeretközpontú iskola-
típustól. A művészeti iskola komplex tudáselemeket közvetít, jártasságokat és készsége-
ket fejleszt, alapvető zenei műveltséget örökít át. A felnövekvő nemzedékeknek ma már 
nem csak az új ismeretekre van szüksége, hanem arra, hogy az egyén az ismereteket 
kreatívan, konvertálhatóan fel tudja használni a maga boldogulására, és a társadalom 
hasznára. 
A korábbi generációk életében a népművészet, a népzene a tárgyi eszközök elkészítésén 
túl, - amely a készségfejlesztést szolgálta - az érzelmek és indulatok kezelésének eszköz-
tárát, nyelvét szolgálta. Szimbólumrendszerét korábban nem az iskola, hanem a lakókö-
zösség, a család adta át, tanította meg. Ez a hagyományozódás mára már megszűnt, köz-
vetlenül nem hat, közvetetten az iskolán keresztül érvényesül, ahol tudományosan meg-
alapozott módszerrel kell azt tanítani. Az oktatás tartalmát a már hivatásosok által ösz-
szegyűjtött, publikált, pedagógiailag is feldolgozott műveltségkör, néphagyomány alkot-
ja. 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és 
iparművészet, valamint a színház és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók 
számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képessé-
gek kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelmé-
nye és tantervi programja a speciális művészeti készségek és ismeretek fejlesztését ké-
pező tartalmakat és tudásszintet meghatározó dokumentum. 
Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 
meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tan-
anyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, ame-
lyek elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint 
a szín- és bábművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók ér-
telmi, érzelmi, és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- és 
képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, 
követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 
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A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a 
művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés ta-
pasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, 
a magyar művészeti nevelés nemzetközileg elismert gyakorlatára épül. 
Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, illetve felkészít 
a szakirányú továbbtanulásra. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti ha-
gyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti 
nyitottság kialakításában. 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azon to-
vábbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat 
minden tanuló.  
A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetősé-
gét.  
Valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek 
jelenlétével lehet. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát, egyfajta 
minőségre való igényességet alakítanak ki bennük, s egyben szűrőként is szolgálnak az 
őket ma érő ingerözönben. 
A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert. 
A tanulók élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínű-
ségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművé-
szetben, képző- és iparművészetben, valamint a színművészetben ötvöződnek. A művé-
szeti neveléssel lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden tanuló élje át vala-
mely/bármely területen a siker élményét, és ezzel fejlődjön önismerete és erősödjön 
egészséges önbizalma.  
Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörö-
kítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művé-
szeti oktatás által létrejött pozitív élmények hozzásegítenek azokhoz az emberi tulaj-
donságokhoz, magatartási szokásokhoz, amelyek a műveltség területén az eredményes 
haladás, szereplés összetevői. A népi műveltség megismerése a mai kultúra számára fon-
tos információkat hordoz. Kodály Zoltán egész pedagógiai rendszerét a magyar népzené-
re, különös tekintettel a magyar népi gyermekjátékokra alapozta. A néptánc oktatás 
egyik lehetséges formája a művészeti iskola néptánc tanszaka, melynek célja, hogy a ma-
gyar néptánc és népi kultúra irántiérdeklődést elmélyítse a tanulókban. A néptánc nem 
csupán mozgás zenére: eleven hagyomány is, üzenet a múltból. A művészeti oktatás ne-
velő hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak mindegyikével, a tanulók magatartásá-
ban, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. A naponkénti gyakorlások, művek, koreográ-
fiák megtanulásának eredményeképp fejlődik a memória, a motívumsorok, dallamok és 
dalszövegek naponkénti memorizálása edzi a bevésés képességét. A népdalokon gyara-
podott színes és gazdag szókincs, a tanulók fogalmazási és kifejezésbeli készségét fej-
leszti. A kiművelt növendék mozgáskultúrája is hatványozottan fejlődik. A tempó és di-
namika betartása, a tánclépések megtanulása a figyelem, a koncentráció állandó munká-
ját igényli, ezeket fejleszti. A koreográfiák előadása különös figyelem-összpontosításra 
és rendre is szoktat. A művészeti iskolába járó növendékek „szép” iránti elkötelezettsé-
ge, igényessége fokozatosan megnyilvánul a munkához való hozzáállásukban és a maga-
tartásuk kulturáltságában is. 
 
A hajdúnánási művészeti képzés megújítása egy átfogó, lehetőség szerint mindenkit 
érintő, komplex művészetoktatási koncepció bevezetésével képzelhető el. A komple-
xitás, három művészeti ág tananyagának egyidejű oktatásával valósítható meg. Ez a há-
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rom művészeti ág, a táncművészet, a képzőművészet és a zeneművészet. Ezen művészeti 
ágak közül az általános iskola 1. és 2. osztályában az általános iskola helyi tantervében 
az ének-zene és a rajz tananyagát oly módon módosítanák, hogy az megfeleljen az adott 
művészeti tanszak (grafika, ill. zeneművészet) előképző 1. és 2. évfolyamának tananya-
gának. Ezek a tantervi módosítások elsősorban pedagógiai módszertani és kismértékű 
ismeret átcsoportosítást jelentenek. Fontos eleme azonban, hogy lehetőség szerint az 
oktatást a művészeti képzésben részt vevő pedagógusok végezzék. Mindeközben az is-
kola tanulói a napközi-otthonos oktatási formának köszönhetően táncművészeti tagoza-
ton alapfokú művészetoktatásban részesülnek néptánc tanszakon az előképző 1. és 2. 
évfolyamának megfelelően. Így a két tanév alatt mindenki tanulna néptáncot művészeti 
iskolai kereteken belül (természetesen az iskola épületén belül kialakított teremben) és 
elsajátítaná a képzőművészeti és zeneművészeti előképzős ismereteket a másik két mű-
vészeti ágnak megfelelően az általános iskolai tanórák keretén belül. A legfontosabb ho-
zadéka ennek a konstrukciónak, hogy kockázat nélkül mindenki kipróbálhatja magát 
minden művészeti ágban, mindenkit megismerhetnek a művészetoktatásban dolgozó 
tanárok, minden szülő és minden gyermek eldöntheti, hogy az iskola 3. osztályától me-
lyik művészeti ágra „specializálódik”, azaz melyik művészeti tanszak alapfokú képzésére 
iratkozik be. Ezen idő alatt kialakul minden gyermekben a művészeti tanszakhoz való 
vonzalma, hajlama, szimpátiája. Ismereteket szereznek az elméleti és gyakorlati munká-
ról, a különböző technikai fogásokról, megtapasztalhatják egyes hangszerek megszólal-
tatásának nehézségeit, kipróbálhatják és fejleszthetik képességüket a tanszak választá-
sának eldöntése előtt.  Természetesen a képzőművészeti és a zeneművészeti ismeret-
anyag, az általános iskola alsó tagozatának 3. és 4. éveiben, a rajz és ének-zene órák ke-
retein belül továbbra is részét képezné a helyi tantervnek. A művészeti képzés 6 éves, 
így az általános iskola befejezésével az alapfokú művészeti képzés is befejeződne. Ter-
mészetesen a középfokú képzés is nyitva állna mindenki előtt, melynek kereteit a ké-
sőbbiekben ki lehet dolgozni. 
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7. Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata 

- A művészeti nevelés eszközeivel az óvodáskorúak, az általános iskolások és a kör-
nyezetük személyiségformáló tevékenységének kiegészítése, 

- A tanulók művészeti ízlésének, igényességének, esztétikai kultúrájának megalapozá-
sa, 

- Fejlessze a sokoldalú, művelt emberré válást a zenei valamint a táncművészetek 
eszközeivel az arra alkalmas képességű tanulók felkészítése szakirányú továbbtanu-
lásra. 

   
További cél: 

- a zene, a tánc a kép és a színművészetek által a gyermekek és a felnövő ifjúság tehet-
ségének kibontakoztatása, fejlődésük segítése az érzelemdús emberré válásban, 

- egy humánus szeretetteljes, személyiség központú művészet-oktatási módszer se-
gítségével hozzájáruljunk a jóra és szépre fogékony személyiség életminőségének 
eléréséhez. 

 
Feladatai: 

- ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát 
- ismertesse meg alapanyagának kezelési technikáit 
- alapozza meg a művészeti kifejezőkészség kialakítását 
- bontakoztassa ki a tanulók alkotófantáziáját és fejlessze improvizációs készségét  
- készítse fel az átlagosnál jobb készségű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, 
- készítse fel művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra 
- teremtsen az iskola olyan érzelmi kapcsolatot az egyes művészeti ágakkal, hogy a 

tanulók mindennapos szükségletévé váljék az 
- örömforrás legyen a diákközösségek és a tanárnak egyaránt 
- a művészeti képzés és az azokhoz társult tantárgyak fejlesszék a tanulók kommuni-

kációs képességét: a kifejezés és ábrázolás területén 
- vezesse rá a szimbolikus jelrendszerek használatára, a művészeti alkotások belső 

logikájának megismerésére 
- képzés, személyiségfejlesztés terén: a képességek készségek fejlesztése, az önálló 

ismeretszerzés a tanulásmódszertan elsajátíttatása, teljes személyiségfejlesztés 
- az értékközvetítés, értékátadás területén a nemzeti kultúra közvetítése, a hagyomá-

nyok őrzése 
- a szociális hátrányok csökkentése egyéni foglalkozásokkal, felzárkóztatással, 

 

8. Alkalmazott eszköz- és eljárásrendszer 

Az iskolában folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 
elősegítse. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalma-
zott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
 
Nevelési módszereink: 
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- Közvetlen módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

o Követelés 
o Gyakoroltatás 
o Segítségadás 
o Ellenőrzés 
o Értékelés 
o Ösztönzés 
o Hagyományok kialakítása 

- Közvetett módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói kö-
zösségen keresztül érvényesül 

o Elbeszélés 
o Tények és jelenségek bemutatása 
o Műalkotások bemutatása 
o Előadók meghívása, előadások megtekintésének megszervezése 
o A nevelő személyes példamutatása 
o Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról 
o Vita 
o Szakmai táborok megszervezése 

 
- A meggyőző módszerek: 

o minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép; 
o bírálat, önbírálat; beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás; 
o előadás, vita, beszámoló. 

- Ösztönző módszerek:  
o helyeslés, bíztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret; 
o gyakorlás, követelés; 
o ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban, osztályozás; 
o játékos módszerek; 

- A pozitív magatartásra ható módszereink: (SZMSZ, Házirend) 
o helyeslés, ösztönzés, bíztatás; elismerés, dicséret, jutalmazás; 
o osztályozás; felszólítás; követelés. 

- A negatív viselkedés kialakulása elleni módszerek: (SZMSZ, Házirend) 
o felügyelet; ellenőrzés; figyelmeztetés; intés, elmarasztalás, til-

tás; 
o büntetés. 

 

9. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai felada-
tok 

A művészetek művelése, mint minden tevékenység magában hordozza a személyiség-
formálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és egyetemes kul-
túra, valamint a mindennapok esztétikája. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás sze-
mélyes megtapasztaláson alapuló módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg 
a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, 
amelyek a zeneművészetben ötvöződnek. 
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Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, meg-
érteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 
A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs ké-
pességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények ala-
kítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művésze-
tek területén az eredményes szereplés összetevői. 
A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul 
hozzá az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 
Pedagógiai programunk alapja egy olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és 
iskolahasználó réséről, amelyben a tanulók 

- tudásának, 
- képességeinek, 
- egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, 

hogy az oktatás nevelés színtere, nemcsak az iskola hanem a társadalmi élet és te-
vékenység számos egyéb fóruma is. 

 
A célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk 
a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

- a megismerési vágy fejlesztése, 
- tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása 
- tanulási motívumok és tanulási módok 
- továbbtanulási szándék - mint tanulási motívum 
- a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, 
- pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályban, tantestületben, is-

kolában 
- a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal, 
- a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során is, 
- az iskola legyen minden részletében igényes, esztétikus közeg, ami fejleszti a tanu-

lók ízlését, igényességét, 
- a szabályhasználat képességének fejlesztése. 
 

10. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 
kialakítja, megteremti.  
A művészeti iskolai órák lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók kiscsoportos fog-
lalkozás keretein belül felismerjék a közösség erejét. Az együtt alkotás segíti kialakítani 
és fejlődni az alkalmazkodó képességet, a szocializációt, a kommunikációt. A tanulók 
felelősnek érzik magukat társaik sikeréért is, az empátiás képesség, a segítőkészség el-
mélyülhet. A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejlődik az együtt gon-
dolkodás élménye. A hibák megbeszélése, a bírálat, a jó megoldások megerősítése, az 
egyéni teljesítmény mások produktumaihoz való viszonyítása hozzájárul a reális énkép 
kialakulásához, az értékítélet objektivitásához. 
Az emberi élet alapja a társas valóság. Az ebben való élethez, eligazodáshoz elengedhe-
tetlen a közösségben való nevelés. Az ember közösségi létben kiteljesedő élőlény, aki 
nem nélkülözheti a társakat egyéni sorsa alakításakor sem. A közösséghez való tartozás 
szükségességének és lendítőerejének felismerése az emberiség fejlődésének ősi mozga-
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tórugója. A közösségtudat kialakulása és a közösségformálás képessége egyre nagyobb 
fejlődést eredményezett.  
A közösségi nevelés területei:  

 a család  

 az iskola  

 az iskolán kívüli tevékenységek (táborozások, előadások, néprajzi gyűjtések, 

stb.) 

 
A művészeti oktatás területén a kamarazenének a zenekari játéknak és különböző társ-
művészeti csoportoknak kiemelt szerepe van a nevelésben. Jelentősége túlmutat a fog-
lalkozásokon, és mással alig pótolható közösségi nevelési lehetőséget rejt magában. 
A művészeti oktatás területén a kamarazenének a zenekari játéknak és különböző társ-
művészeti csoportoknak kiemelt szerepe van a nevelésben. Jelentősége túlmutat a fog-
lalkozásokon, és mással alig pótolható közösségi nevelési lehetőséget rejt magában.  
 

11. Tehetséggondozás 

A tehetség fogalma nehezen definiálható. Sokféle összetevőnek kell egyszerre érvénye-
sülni ahhoz, hogy kibontakozzon. A tehetség megnyilvánulásakor a veleszületett adott-
ságok csak lehetőséget jelentenek. Ezek a tulajdonságok sok feltételtől függenek. Az 
öröklődés, a családi és társadalmi körülmények, az iskolarendszer és persze maga a 
konkrét iskola, esetleg a tradíció, a személyes példa mind hozzátartoznak ahhoz az alap-
hoz, amely bázisa a tehetség kibontakozásának. 
Tapasztalatunk szerint minden gyerekben ott szunnyad valamilyen fajtája a tehetség-
nek. Kérdés, hogy ezt környezete és mi, pedagógusok észrevesszük-e időben, és biztosí-
tani tudjuk-e fejlődésüket. Tanáraink felelőssége ebben igen nagy. A tehetséggondozás a 
felnövekvő generációk értékeinek, kompetenciáinak maximális kibontakoztatását szol-
gálja. Nemcsak a tehetségek folyamatos feltérképezését és fejlesztését jelenti, hanem a 
személyiség egészének megnyitását is. A tehetséges gyerekek felkutatását, a tehetségfej-
lesztést, tehetséggondozást intézményünk fontos feladatának tekinti, ezért művészeti 
iskolánkban külön kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók sajátos fejlesztésére. 
Iskolánk növendékei és tanárai számára a különféle szakmai találkozókon, versenyeken 
való részvétel, a pedagógiai és a szakmai felkészültség megmérettetése és a tapasztalat-
szerzés miatt is rendkívül fontos. A tehetséggondozás szempontjából igen fontos a te-
hetséges gyerekek jutalmazása, mert ez által még több munkára, nagyobb teljesítményre 
ösztönözzük tanulóinkat. Tanév végén ünnepélyes keretek között adjuk át a jutalmakat, 
dicsérjük sikeresen szereplő tanulóinkat, csoportjainkat. Szereplési lehetőséget biztosí-
tunk a település és a környék, különböző kulturális rendezvényein, különböző civil szer-
vezetek programjain. Ezen tevékenységek sikere a szülők segítő munkája nélkül elkép-
zelhetetlen lenne, pedagógustársaink részéről pedig új, innovatív módszerek elsajátítá-
sát igénylik. 
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12. Az iskola hagyományrendszere  

Az iskola akkor tud a város életében teljes körűen működni, ha az oktatáson, nevelésen 
túl felvállalja a település kulturális értékeit, hagyományainak őrzését és folytatását. 
Minden közösségnek, településnek az évtizedek évszázadok során meg voltak a maga 
hősei, rendkívüli emberei, példaképei, közösségei, akik tudásukkal, tehetségükkel, áldo-
zatvállalásukkal vagy művészetükkel hozzájárultak az életfeltételek, az életminőség javí-
tásához, a szellemi élet fejlesztéséhez, kulturális értékek gyarapításához. Az iskola ön-
maga is a hagyományteremtés fontos bázisa, egyfajta szellemiség megteremtésével, név-
felvétellel, kulturális szokások kialakításával. 
 
Hagyományteremtő és hagyományőrző programok az iskola összes tanulójának 
bevonásával. 

 Nemzeti ünnepeink megünneplése,  
 Zene Világnapja, 
 Magyar Kultúra Napja, 
 Adventi összművészeti előadás, 
 tánccsoportok bemutatkozása, 
 növendék hangverseny, 
 képzőművészeti kiállítás és vásár, 
 betlehemes játék, 
 Tanári hangverseny és kiállítás, 
 Évzáró összművészeti fesztivál, 
 Rendszeres táncház. 

13. Az iskolahasználókkal való kapcsolattartás formái 

Diákönkormányzat 
Az iskolában működő Diákönkormányzat véleményével folyamatosan segíti az intéz-

ményben folyó oktató-nevelő munka jobbá tételét, különös tekintettel a tanórán kívüli 

programok szervezésére, illetve a művészeti együttesek programjainak szervezésére. 

Tevékenységük nagyban erősíti a diákokban az intézményhez tartozás tudatát, valamint 

az egyének közösséghez tartozásának igényét. 

 

A tanulókkal kapcsolatos feladatok: 

 szaktanári, tanulói, szülői közös tevékenységet igénylő feladatok, programok, 

szervezése (bemutatók, nyílt napok, táborok, tanulmányi kirándulások), 

 a tanulók bevonása az iskolai rendezvények szervezésébe,  

 diákönkormányzat elősegítése, fejlesztése, évente egy alkalommal diákköz-

gyűlés szervezése az aktuális feladatokról, 

 a tanulók véleményének kikérése az őket érintő döntések előtt, 

 a tanulói véleménynyilvánítás változatos lehetőségeinek megteremtése (fó-

rumok, kérdőívek, interjúk stb.), 
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Szülői Szervezet 

A Szülői Szervezetnek több kérdésben véleményezési joga van, iskolaszintű képviselőjé-

vel az igazgató tart kapcsolatot. 

 

A szülőkkel való kapcsolat 

Fontos az állandó kapcsolattartás a szülőkkel. Ez egyrészt a tanszakokon tanító tanárok 

kapcsolattartását jelenti, másrészt a Szülői Szervezet az iskolához kapcsolódva, de önál-

lóan működve segíti az iskola munkáját. Az iskolának ismerni kell a szülő elvárásait, igé-

nyeit, véleményét. Felméréseink alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy ott lehet 

színvonalas, eredményes munkát végezni, ahol a tanár mellett partner a szülő is a gyer-

mek nevelésében. Egyre inkább szükségét is érezzük, hogy pedagógiai munkánkat egy 

összetartó és tevékeny szülői munkaközösség segítse és támogassa. 

Minden oktató-nevelő munka eredményességének egyik meghatározója, hogy a tanulók 

mögött milyen családi háttér áll. Ez a művészetoktatás terén is nagy fontossággal bír. 

 

A szülőkkel kapcsolatos feladatok: 

 a szülői munkaközösség létrehozásának elősegítése,  

 éves munkaterv szerint legalább két szülői értekezlet, valamint legalább két foga-

dóóra biztosítása, az ezen felül szervezett alkalmakról az érintetteket külön kell tá-

jékoztatni,  

 levelezés, értesítő, telefon, 

 a szülői véleménynyilvánítás változatos lehetőségeinek megteremtése (fórumok, 

kérdőívek, interjúk), 

 tájékoztatás az iskola hosszabb távú célkitűzéseiről, pedagógiai programjáról, illet-

ve éves programjáról, 

 a szülők meghívása nyílt napokra, vizsgákra, bemutatókra, iskolai rendezvényekre, 

tanulmányi kirándulásokra, 

 a szülők bevonása az iskolai rendezvények szervezésébe. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

A szülőkkel való kapcsolattartás formáit az SZMSZ szabályozza. 

Ezek a következők: 

 családlátogatás (szükség esetén), 

 szülői értekezletek, 

 fogadó óra, 

 nyílt nap, 

 tanszaki bemutatók. 
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14. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök ki-
választásának elvei  

A pedagógust munkakörével kapcsolatban megilleti az a jog, hogy az intézmény pedagó-
giai programja alapján az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket megvá-
lassza. 
 
A kiválasztás általános alapelvei: 

 feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének, 

 feleljen meg az intézmény oktatási céljainak, 

 segítse a tanulást, motiváljon, 

 szerkezete legyen világos, egyszerű, áttekinthető, 

 szövege, tartalma az életkori sajátosságoknak megfelelő legyen, 

 adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, 

 adjon mintát önálló feladatmegoldásra, 

 legyen több évig használható, 

 az ára legyen kedvező. 

 

15. A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék 

A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzéket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján 
készítjük. A felsorolt taneszközöket a tanulók életkori sajátosságait, felkészültségi szint-
jüket és a tananyag tartalmát figyelembe véve választjuk ki.  
A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi 
segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő 
tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz.           
Tájékoztatni kell őket továbbá, az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközök-
ről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyúj-
tani a szülői kiadások csökkentéséhez.  
 

16.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
FELTÉTELRENDSZERE 

Személyi feltételek 
A művészeti iskola programjának megvalósításához elengedhetetlen, hogy az adott mű-
vészeti ágon, tanszakokon szakmailag felkészült és megfelelő végzettséggel rendelkező 
szakemberek tanítsanak. A törvényi előírásokat figyelembe véve törekszünk minél ma-
gasabb szakmai tudással, és pedagógiai érzékenységgel rendelkező pedagógusokat al-
kalmazni. 
 
Tárgyi feltételek, eszközök  
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A tárgyi feltételeket „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi program-
ja” részletesen megfogalmazza. Rövid és hosszú távú tervünk, hogy eszközeinket folya-
matosan bővítsük, hogy teljes eszköztárral rendelkezzünk, úgy ahogy a 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet melléklete megkívánja. Hiányaink pótlása, eszköztárunk fejlesztése 
fenntartói ütemezés alapján folyamatosan történik. 
 
Anyagi feltételek 
A művészeti nevelés gazdasági hátterét a fenntartó KLIK által biztosított költségvetés, a 
térítési és tandíjak, illetve a működtető városi önkormányzat támogatása biztosítja. 
A térítési és tandíjak mértékét, a kedvezmények adásának feltételeit és a fizetés módját a 
2011. évi CXC. törvény, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján, a fenntartó sza-
bályzata állapítja meg. 
 

17.  A művészeti iskola egyéb feladatai 

 Színházi előadások, képzőművészeti kiállítások szervezése növendékek és a tanárok 

fellépésével.  

 Nemzeti értékek, hagyományok megőrzése, átadása.  

 A helyi kulturális életének felpezsdítése a rendezvények, fesztiválok, kiállítások, ün-

nepélyek szervezésével.  

 Széles körű kapcsolatok kiépítése a régió, az ország intézményeivel és esetleg kül-

földi iskolákkal.  

 Versenyek szervezése, versenyeken való részvétel.  

 Szociális tevékenység (pl. Színházi előadás, képzőművészeti kiállítás az idősek ott-

honában)  

18. Hátrányos megkülönböztetés tilalma  

Intézményünkben a hátrányos megkülönböztetés tilalma alapján minden olyan intézke-
dés, magatartás, mulasztás kizárt, mely sérti az egyenlő elbánás elvét. Célunk, hogy 
egyetlen tanulónkat sem, érjen hátrányos megkülönböztetés semmilyen okból sem! A 
gyermekek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe. A szolgáltatásokat megfele-
lő színvonalon biztosítjuk a tanulók részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne 
jelentsen számukra aránytalan terhet. Minden segítséget megkapnak képességük, tehet-
ségük kibontakoztatásához. 

19. Tanulói jogviszony létesítése 

A tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése, a tanuló átvétele másik iskolából, a min-
denkor hatályos törvények, vonatkozó jogszabályok utasítása szerint történik. A tanulói 
jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre. A beíratás 
időpontját – a KLIK eljárásrendje alapján - az iskola igazgatója határozza meg. Tanulói 
jogviszony a beiratkozás által keletkezik. A beiratkozást a gyermek, a tanuló képviselője, 
szülője vagy a nagykorú növendék önállóan végzi.  
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20. Tanuló átvétele másik iskolából                                                                                             

Más művészeti iskolából növendék átvétele a tanítási év során bármikor lehetséges.  

21. Megszűnik a tanulói jogviszonya 

 aki 10 tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul, feltéve, ha az iskola a szülőt 

legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás követ-

kezményeire, 

 ha a szülő írásban kérelmezi a kimaradást,  

 fizetési kötelezettségeit (térítési díj, tandíj) megadott határidőre, felszólítás el-

lenére nem teljesíti, 

 fegyelmi vétségéért kapott fegyelmi határozat jogerőre emelkedik. 

22. A tanulók értékelésének módja  

Az értékelés módjai igazodnak, a kötelező dokumentumként alkalmazott – Bizonyítvány-
könyv alapfokú művészetoktatási intézmények - formájához és a kitöltési útmutatójába 
foglaltakhoz. 
Növendékeink tudását, teljesítményét a tanítási év közben rendszeresen (havonként) 
érdemjeggyel, félévkor és év végén pedig a meghatározott beszámolók teljesítése után 
osztályzattal, illetve a megfelelő szöveges értékeléssel minősítjük.  
Minden félévkor illetve év végén hangszeres főtárgyból, hangszeres előképzőből, vala-
mint szolfézsból, zeneelméletből és zeneirodalomból bizottság előtt beszámolót kell 
tenni. Más művészeti tagozaton – kamarazene, népzene, színjáték illetve képző- és ipar-
művészet – hangverseny, színpadi előadás, valamint kiállítás keretében adnak számot 
tudásukról a növendékek. A beszámolókon az érdemjegyet a főtárgy tanárának javaslata 
alapján a bizottság állapítja meg. A bizottság elnöke a zenei tanszakok esetében a szak-
mai tagozatvezető, vagy megbízottja (tanszakvezető, eseti alkalmakkor szaktanácsadó). 
Más művészetit tagozatokon (tánc, képző- és iparművészet, színjáték) az intézmény má-
sik tagozatvezetője, vagy megbízottja (tanszakvezető, eseti alkalmakkor szaktanácsadó). 
Az osztályzás a tantervi követelményeknek, valamint tanulók gyakorlati és elméleti 
eredményeinek egybevetése alapján történik. 
 
A zeneművészeti ág tantárgyai esetében adott érdemjegyek kórus, zenekar tantárgyak és 
előképző évfolyam kivételével; illetve táncművészeti ágon, valamint képző-és iparművé-
szeti ágon alapfok és továbbképző évfolyamokon: 

 5 (jeles) 

 4 (jó) 

 3 (közepes) 

 2 (elégséges) 

 1 (elégtelen) 
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Zeneművészeti ágon előképző évfolyamon, valamint kórus és zenekar tantárgyak eseté-
ben; valamint táncművészeti ágon, valamint képző-és iparművészeti ágon előképző év-
folyamokon szöveges értékelés. 

 Kiválóan teljesített 

 Jól teljesített 

 Megfelelően teljesített 

 Felzárkóztatásra szorul 

 
Az osztályzatokat a következő módon adminisztráljuk, illetve jegyezzük be: 

 a főtárgyi, kötelező tárgyi illetve az előképzős napló megfelelő rovatába 

havonta számjegyekkel, félévkor és év végén pedig számjegyekkel és 

szómegjelöléssel, valamint a megfelelő szöveges értékeléssel; 

 a tájékoztató füzetbe havonta és félévkor számjegyekkel, valamint a meg-

felelő szöveges értékeléssel; 

 a törzslapra és a bizonyítványba év végén számjegyekkel és szómegjelö-

léssel, valamint a megfelelő szöveges értékeléssel. 

 
A tanév közben felvett tanulókat a művészeti iskola a tanév végén sikeres különbözeti 
vizsga letétele mellett bizonyítvánnyal értékeli, vagy a következő tanév végén „tanulmá-
nyait az adott évfolyamon folytathatja” bejegyzéssel értékeli. 
 
A tanulók szorgalmának értékelésének, minősítésének formái 
 

A szorgalom minősítésére négy fokozatot használunk.  

 5 (példás) 

 4 (jó) 

 3 (változó) 

 2 (hanyag) 

 
A szorgalom értékelésére adott minősítéseket az alábbi módon adminisztráljuk, illetve 
jegyezzük be. 

 A főtárgyi naplóban havonként szám megjelöléssel, félévkor és év végén 

szám és szómegjelöléssel. 

 A tájékoztató havonta és félévkor számjegyekkel. 

 A törzslapra és a bizonyítványba szám és szómegjelöléssel.  

 
A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 
 

      5 (példás) a szorgalma annak a növendéknek, akik: 

 képességének megfelelő egyenletes tanulmányi teljesítmény nyújt 

 tanulmányi feladatait rendszeresen elvégzi 
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 óráin aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is és azokat elvégzi  

 munkavégzése pontos, megbízható 

 tanórán kívüli foglalkozásokon, fellépéseket, hangversenyeken, bemu-

tatókon önként részt vesz. 

   
      4 (jó) a szorgalma annak a növendéknek, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesít-
ményt nyújt 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 tanórákon többnyire aktív 

 többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson, hangversenyen, bemuta-

tón, fellépésen való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az 

ilyen jellegű megbízást teljesíti. 

      
 3 (változó) a szorgalma annak a növendéknek, akinek a: 

 tanulmányi teljesítménye elmarad a képességeitől 
 munkája ingadozó, a felkészülésben nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti 
 felszerelése gyakran hiányzik. 

      
 2 (hanyag) a szorgalma annak a növendéknek, aki a: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 
 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 
 munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 
 órára való felkészülését folyamatosan nem végzi el. 

 

23. A tanulók teljesítményének, értékelésének, minősítésé-
nek formái 

Az osztályozás és értékelés szempontjai az intézményünkben tanított tanszakok eseté-
ben a következők: 

Zeneművészeti ágban 

Jeles (5)- Kitűnően teljesített: Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. 
Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. A technikai és mechaniz-
musbeli követelményeket biztosan oldja meg és azokat zeneileg is kiválóan alkalmazza. 
Szóbeli feleletei és írásbeli munkái is teljes önállóságra vallanak. 
 
Jó (4)- Jól teljesített: A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelenték-
telen hibával tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. A tan-
anyag alapvető részeit tökéletesen tudja, ismereteit a feladatok megoldásában is különö-
sebb nehézség nélkül alkalmazza. 
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Közepes (3), Megfelelően teljesített: Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány 
hibával tesz eleget. A tanterv alapvető anyagát jól elsajátította, az alapvető mechaniz-
musbeli nehézségeket leküzdötte, a lényegesebb kérdések megoldásában némi nehézsé-
gek mellett elfogadható eredménnyel azokat alkalmazza. Munkáiban kisebb bizonyta-
lanságot mutat, amelyet a tanár segítségével le tud küzdeni. 
 
Elégséges (2), Felzárkóztatásra szorul: Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányos-
sággal tesz eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasság-
gal rendelkezik. Mechanizmusbeli hibái is hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazá-
sát (hangban, intonációban, stb.) még a tanár segítségével is. Elképzelései a művek zenei 
tartalmát illetően nagyon minimálisak, ritmushibákkal küzd, és folyamatosan ellenőr-
zésre szorul. 
 
Elégtelen (1),Nem felelt meg: Ha a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem 
tud eleget tenni. A minimumot sem tudja.  
 
Táncművészeti ágban 
 
Kiválóan teljesített, illetve jeles (5) kap az a tanuló, aki az adott évfolyam     

- tánctechnikáját 
- ritmikai ismereteit 
- táncos nyelvezetét 
- népi játékait 
- néptánc anyagát 
- koreográfiáit 
- tánctörténetét elsajátítja és a követelményeket kiválóan teljesíti. 

 
Jól teljesített, illetve jó (4) osztályzatot kap az a tanuló, aki az adott évfolyamon  

- az előbbi részterületek ismeretanyagát az adott évfolyamon kis hiányossággal sa-
játítja el.  

 
Megfelelően teljesített, illetve közepes (3) osztályzatot kap az a tanuló, aki az adott évfo-
lyamon  

- a felsorolt területek követelményrendszerének közepesen tesz eleget, részben sa-
játítja el az ismereteket; 

- vagy valamelyik részterületen nagyobb hiányossága mutatkozik.      
 
Felzárkóztatásra szorul, illetve elégséges (2) osztályzatot kap az a tanuló, aki az adott 
évfolyamon  

- a felsorolt részterületek követelményrendszerének alig felelt meg.  

 
Elégtelen (1) osztályzatot kap az a tanuló, aki az adott évfolyamon  

- a felsorolt részterületek követelményrendszerének nem felelt meg. 

 

 
Képző-és iparművészeti ágban 
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Kiválóan teljesített, illetve jeles (5) osztályzatot kap az a tanuló, akinek     

- kiemelkedő a kézügyessége 
- kiemelkedően kreatív, saját ötletei vannak 
- munkájára igényes, a kitűzött feladatokat kitartóan megoldja önállóan 

 
Jól teljesített, illetve jó (4) osztályzatot kap az a tanuló, aki  

- foglalkozásokon aktív, rendszeresen részt vesz, munkájára igényes,  
- szóbeli megbeszélés után önállóan képes dolgozni . 

 
Megfelelően teljesített, illetve közepes (3) osztályzatot kap az a tanuló, akinek a 

- kézügyessége megfelelő, foglalkozásokon folyamatosan irányítást, rendszeres se-
gítséget igényel. Kitartása megfelelő, az elkezdett munkadarabokat elkészíti. 

 
Közepes: 

- A foglalkozások során állandó, rendszeres segítséget igényel. 
- A munkadarabjait sok segítséggel tudja elkészíteni. 
- Kevés a kitartása, állandóan biztatni kell. 

 
Felzárkóztatásra szorul, illetve elégséges(2) osztályzatot kap az a tanuló, akinek a 

- A foglalkozásokon nem vesz részt rendszeresen. 
- Nem mindig kapcsolódik be a közös munkába. 
- Kevés munkadarabot készít el, többnyire nem fejezi be a megkezdett munkát. 

 
Nem felelt meg elégtelen (1) osztályzatot kap az a tanuló, akinek 

- Nem jó a kézügyessége. 
- Nincs kitartása, nem megfelelő a munkafegyelme. 
- A kitűzött feladatokat még irányítottan sem képes elvégezni. 
- Munkáját félbe hagyja, a megkezdett munkadarabot nem fejezi be.  

 
Szín és bábművészeti ágban 
 
Jól megfelelt minősítést kap az tanuló, aki ismeri érzékszervei működésének jelentősé-
gét, fejlett a ritmusérzéke, megfelelő megfigyelő és utánzó képességgel rendelkezik, ak-
tívan vesz részt a csoportos improvizációkban, ismeri az egyszerű bábok készítésének 
technikáját és használatát. 
 
Megfelelt minősítést kap az a tanuló, aki a fentebb felsorolt készségeknek, képességek-
nek még nincs teljesen birtokában. 
1. évfolyam 
Jelest kap az a tanuló, aki ismeri az emlék fogalmát, az érzelmeket nonverbálisan és ver-
bálisan ki tudja fejezni, képes az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra, 
képes a részvételre egy verses mese dramatikus feldolgozására. 
Jelestől gyengébb osztályzatot kap az a tanulók, aki fentebb felsoroltaknak csak részben 
képes megfelelni. 
2. évfolyam 
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Jelest kap az a tanuló, aki ismeri a figyelemösszpontosítás szabályait, képes megfigyelés-
re és önmegfigyelésre, képes kapcsolatteremtésre és kapcsolattartásra, tisztán, érthető-
en beszél, alkalmazza a szerepjáték szabályait. 
Jelestől gyengébb osztályzatot kap az a tanuló, aki fentebb felsoroltaknak csak részben 
képes megfelelni. 
3. évfolyam 
Jelest kap az a tanuló, aki képes szavak nélküli közlésre különböző élethelyzetekben 
használja a non-verbális kommunikációs csatornák működési szabályait, képes feszült-
séget teremtő drámai jelenetek létrehozására, ismeri és használja az együttérzés, bele-
élés fogalmát, élményét.  
Jelestől gyengébb osztályzatot kap az a tanuló, aki fentebb felsoroltaknak csak részben 
képes megfelelni. 
4. évfolyam 
Jelest kap az a tanuló, aki képes különböző élethelyzetekben kritikus és önkritikus elem-
zésre, kreatívan vesz részt a különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, a 
konfliktus helyzeteket erőszakmentesen oldja meg, megtalálja a drámai szöveg konflik-
tusát, a teret kreatívan használja. 
Jelestől gyengébb osztályzatot kap az a tanuló, aki fentebb felsoroltaknak csak részben 
képes megfelelni. 
5. évfolyam 
Jelest kap az a tanuló, aki ismeri az érzelmi emlékeinek felszínre hozásának módját, kre-
atívan alkalmazza és rögzíti a felszínre hozott érzelmek keltette gesztusokat, mimikákat, 
mozgásgyakorlatokat. Ismeri a kontraszt és szimbólum fogalmát és tudatosan alkalmaz-
za, képes egy-egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére. 
Jelestől gyengébb osztályzatot kap az a tanuló, aki fentebb felsoroltaknak csak részben 
képes megfelelni. 
6. évfolyam 
Jelest kap az a tanuló, aki alkotó és eredeti módon hasznosítja az előző évek tapasztala-
tait, ismeri a munkaformák színházi alkalmazhatóságát, egy-egy munkaformát tudatosan 
tud kiválasztani és alkalmazni, képes színpadi improvizációra, aktívan vesz részt egy 
kötött drámai szöveg színpadi feldolgozásának előkészítésében és előadásában. 
Jelestől gyengébb osztályzatot kap az a tanuló, aki fentebb felsoroltaknak csak részben 
képes megfelelni. 
 
Az iskola az egész éves tanulmányi munkáért az alábbi elismeréseket alkalmazza:  

 A művészeti ág (tánc, képző-, zene) legjobb növendéke, 
 Tagintézmény-vezetői dicséret a tanév közben nyújtott teljesítményért, 
 Jó tanuló, kiváló művész növendék. 

24. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha teljesítette az adott évfo-
lyamon tanszakonként, tantárgyanként meghatározott, a helyi tantervben rögzített 
minimális követelményeket az adott évfolyamokon.  

 A követelmények teljesítését a nevelők a tanuló év közbeni tanulmányi munkája, ér-
demjegye, valamint a tanév végi beszámolón mutatott teljesítménye alapján bírálják 
el.  
Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy testi sérü-
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lés miatt a beszámolón megjelenni nem tud, és távolmaradásának okát orvosi igazo-
lással bizonyítja. Ebben az esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatába 
fel kell tüntetni, hogy a tanév végi beszámolón nem vett részt. 

 Az előképző évfolyamon a megfelelt, alapfok és továbbképző évfolyamokon az elég-
séges osztályzatot kell megszerezni a tanulók a továbbhaladáshoz. elmentés vagy 
más ok miatt a tanuló más osztályba tartozása szolfézs illetve főtárgy esetében el-
térhet egymástól. Ezt a bizonyítványban és a törzslapon is fel kell tüntetni. Ebben az 
esetben a felsőbb osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni.  

 Felmentés vagy más ok miatt a tanuló más osztályba tartozása szolfézs illetve fő-
tárgy esetében eltérhet egymástól. Ezt a bizonyítványban és a törzslapon is fel kell 
tüntetni. Ebben az esetben a felsőbb osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell fi-
gyelembe venni. 

 A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 
megállapított tanulmányi követelményeit egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb 
idő alatt is teljesítheti, s egy esetleg több évfolyam anyagából összevont beszámolót 
tegyen.  
A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell 
összeállítani. A kötelező tárgynál a magasabb osztály követelményei alapján kell az 
osztályzatot megállapítani. Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyi-
dejűleg vagy az igazgató által megadott időben lehet tartani.  

 Tanév végi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályható az a tanuló, akinek 
a tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt 
kötelező óraszám egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és nevelőtestü-
leti engedéllyel beszámolót tesz.   

 Főtárgyból és kötelező tárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a 
javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakot kell ki-
jelölni. 
Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt 
meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja.  
A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani. 

 Az alapfokú művészetoktatási intézmény alapfokú évfolyamáról a továbbképző év-
folyamba az léphet, aki – jogszabályban meghatározottak szerint – művészeti alap-
vizsgát tett.  

25.  Különbözeti vizsga                                                                                                                     

A különbözeti vizsgák időpontját úgy kell kitűzni, hogy reális esély legyen annak teljesí-
tésére.  

26.  Művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga                                                                     

Szabályozása a pedagógiai program helyi tantervében, a tantárgyaknál található. 
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27.  Vizsgák lebonyolítása                                                                                                                   

 A vizsgákat háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagjait az 
intézmény pedagógusai közül kell megbízni. 

 A vizsgabizottság elnökét és tagjait a tagintézmény-vezető bízza meg. 
 A vizsgán elkövetetett szabálytalanság kérdésében az intézmény igazgatója és a 

vizsgabizottságban nem megbízott pedagógusból álló háromtagú bizottság dönt. A 
vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga dokumentumait a vizsgabizottság tag-
jai, és a tagintézmény-vezető írja alá.  

 

28.  Összegezés 

Pedagógiai programunkat – benne fejlesztési elképzeléseinket – egy olyan közegben sze-
retnénk megvalósítani, ahol nagy szükség van arra, hogy a klasszikus humán értékeket a 
művészetoktatás eszközrendszerével közvetíteni tudjuk a fiatalok felé, és a klasszikus 
polgári attitűd követelményeinek megfelelő, stabil nemzettudatú felnőttekként tudjanak 
családjuk, és hazájuk hasznára lenni. 
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1. A választott kerettanterv megnevezése 

Intézményünk az általános iskolai neveléshez-oktatáshoz az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma, Köznevelésért Felelős Államtitkárság által kiadott, és az Oktatáskutató és Fej-

lesztő Intézet honlapjáról (kerettanterv.ofi.hu) letöltött tantárgyi kerettanterveket hasz-

nálja a nevelő-oktató munkája megtervezéséhez. 

 

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

tok tartalmazzák: 

 

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       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 
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Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és nép-

ismeret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakor-

lat  
1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

A vagy B 

Magyar nyelv és irodalom  

Matematika  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  

Fizika  

Kémia  

Biológia-egészségtan  

Ének-zene felső tagozat  

Ének-zene alsó tagozat  

Idegen nyelvek  

Erkölcstan  

Környezetismeret  

Természetismeret  

Vizuális kultúra  

Életvitel és gyakorlat   

Testnevelés és sport  

Földrajz  

Dráma és tánc/Hon- és népismeret  

Vizuális kultúra  

Informatika  

Technika, életvitel és gyakorlat   

Testnevelés és sport  

Osztályfőnöki  
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2. A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

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

kező évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 
1. táblázat: Egységes tantárgyi háló az alsó tagozatunkhoz  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom1 8 8 7 7 

Idegen nyelvek2 0 0 1 3 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Emelt óraszám3 
(id.ny., inf., mat., ének) 

1 1 1 1 

 
2. táblázat: Egységes tantárgyi háló a felső tagozatunkhoz  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom4 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-
retek 

2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

                                                   
1 A szabadon tervezhető órakeret terhére 1-1 órával emeltük a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát.  
2 A szabadon tervezhető órakeret terhére 1 órával emeltük az Idegen nyelv óraszámát a 3. évfolyamon. 
3 Minden intézményegységünkben, minden évfolyamon 1-1-1-1 órát biztosítunk az emelt óraszámú képzések 

megtervezéséhez. 
4 A szabadon tervezhető órakeret terhére 1 órával emeltük a Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát a 7. 

évfolyamon. 
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Természetismeret5 2 3   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret* 1    

Informatika6 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat7 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Emelt óraszám (id.ny., inf., mat., ének)8 1 2 2 2 
 

                                                   
5 A szabadon tervezhető órakeret terhére 1 órával emeltük a Természetismeret tantárgy óraszámát a 6. évfolya-

mon. 
6 A szabadon tervezhető órakeret terhére 1 órával emeltük az Informatika tantárgy óraszámát az 5. évfolyamon. 
7 A szabadon tervezhető órakeret terhére 1 órával emeltük a Technika tantárgy óraszámát az 8. évfolyamon. 
8 Minden intézményegységünkben, évfolyamonként 1-2-2-2 órát biztosítunk az emelt óraszámú képzések meg-

tervezéséhez. 
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3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 

A tankönyvellátás megszervezéséért - a KLIK és a KELLO útmutatása alapján - az iskola 
igazgatója a felelős, neki kell kijelölni a felelős dolgozó nevét, aki az adott tanévben  

 elkészíti a tankönyvrendelést február 15-ig  
 megszervezi az iskolai tankönyvterjesztést.  

 A mindenkor érvényes határidők betartásáért az iskola igazgatója a felelős.  
 
A tankönyvrendelésben és terjesztésben közreműködő szakmai vezetővel és a felelő-
sökkel az iskola igazgatója egyezteti: 

 felelősök feladatait,  
 szükséges határidőket, 
 tankönyvárusítás módját, helyét, idejét, 
 az ingyenes tankönyvhöz való jogosultak körének adminisztrációs adatgyűjtését. 

 
A nyomtatott taneszközökön túl néhány tárgynál egyéb eszközökre is szükség van (tor-
nafelszerelés, rajzfelszerelés). 
A kompetencia alapú oktatás bevezetésével szükségessé vált olyan tankönyvek, munka-
füzetek használata, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elfogadott, a prog-
ramhoz illeszkedő honlapokról töltünk le, és a tanulók fénymásolva kapják meg. 
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 
veszik figyelembe: 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, didaktikai szempontoknak, 
életkori sajátosságoknak, 

 szerepeljen a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzékben, 
 színes, érdekes, vonzó legyen kivitelezésében, helyes irányba formálja a tanulók 

ízlését, 
 teremtsen lehetőséget az önálló tanulásban, differenciálásban, rögzítésben, gya-

korlásban, 
 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesí-

teni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak, 
 a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk, 
 új taneszköz használatát csak nagyon indokolt, az oktatási minőséget fejlesztő 

esetben vezetünk be, 
 
A pedagógus nem választhat olyan tankönyveket, amelynek igénybevétele az iskolai tan-
könyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biz-
tosítható valamennyi tanulónak. Az előző tanév végén (májusban), az utolsó szülői érte-
kezleten tájékoztatjuk a szülőket a szükséges tankönyvekről és a szaktanárok által feltét-
lenül igényelt felszerelési tárgyakról. 
 
A pedagógus – a minőségi típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati vagy más fel-
szerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai 
foglalkozáson való részvételhez, ill. a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet  a tan-
órai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. 
Az e körbe tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. 
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Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati 
és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a 
szülőre fizetési kötelezettség hárul. 
A tankönyvellátás rendjét az 2. sz melléklet (Tankönyvrendelés, tankönyvterjesztés is-
kolai rendje) tartalmazza. 
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4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai fela-
datok helyi megvalósítása 

Intézményünkben az általános iskolai feladatok megvalósítását négy intézményegység-
ben szervezzük meg. Az elsős diákok jelentkezésük során választanak a speciális képzési 
formáink közül, melyeket egységenkét külön külön valósítunk meg, de azonos, emelt 
óraszámban valósítunk meg.  
 
Emelt óraszámú képzéseink óraszámai és megnevezése: 
 

Tantárgy/Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Német, angol nyelv 1 óra 1 óra 1 óra 4 óra 5 óra 5 óra 5 óra 5 óra 
Matematika 5 óra 5 óra 5 óra 5 óra 5 óra 4 óra 4 óra 4 óra 
Informatika 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 2 óra 3 óra 3 óra 3 óra 
Ének-zene 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra 2 óra 3 óra 3 óra 3 óra 

 
A speciális képzési formáink intézményegységei: 

- idegen nyelv: Magyar u. 
- ének-zene és matematika: Iskola u. és az Óvoda u. (az 5. évfolyamtól); 
- Informatika: Polgári u. 

 
Az ÉKP (Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógia) alternatív tanterv szerinti osz-
tályainkat egész napos képzés keretében az Iskola utcai és Óvodai utcai egységünkben 
helyezzük el. 
 

4.1. Az 1-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat kiemelt feladata, hogy a 6-10 éves gyermekek természetes kíváncsiságá-

ra, nyitottságára alapozva, azokat megőrizve, kialakítsa és optimalizálja azon rutinok, 

készségek, képességek rendszerét, melyek meghatározzák az élethosszig tartó tanulás 

minőségi folyamatát. Ebben az időszakban alakul ki a tanuláshoz való pozitív attitűd és 

rögzülnek a hatékony tanulási technikák, itt alapozódnak meg a sikeres felnőtt élet 

szempontjából fontos kulcskompetenciák. 

Olvasás, írás és számolás – mint olyan alapok, amelyek mindenfajta tudás megszerzésé-

hez szükséges, de nem elégséges feltételek. Mindezeket játékos, a tanulók életkori sajá-

tosságait szem előtt tartva, változatos és gazdag formában valósítjuk meg. A legfonto-

sabb feladat, hogy minden osztályban kellő toleranciát tanúsítva, differenciált ütemben 

haladva minden gyermek elsajátítja az olvasás alapjait. További fontos célnak tartjuk, a 

folyékony és szövegértő olvasás képességének kifejlesztését. 

Általános készségek: kommunikáció, problémamegoldás, motiváció, kreativitás, csapat-

munka, alkalmazkodóképesség, tanulási képesség megalapozása elengedhetetlen feladat 

az ismeretek gyorsan elavuló 21. századi világában. Mindezek kialakítása nem köthető 

egy-egy konkrét tantárgyhoz, hanem az új pedagógiai módszerek, mint kooperatív tech-

nikák, projektmódszer, drámapedagógiai eszközök alkalmazásával valósítjuk meg. 
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Idegen nyelv, IKT használata: A gyermekeket felkészítjük arra, hogy az információs kor-

ban felnőttként élni, dolgozni, alkotni, tanulni, művelődni, szórakozni tudjanak, hogy az 

értékes és értéktelen információkat megkülönböztessék, továbbá tudásukat folyamato-

san frissíteni, bővíteni tudják. Elsajátítják az információk szerzésének, feldolgozásának, 

tárolásának, továbbításának technikáit, megismerik az információkezelés jogi és etikai 

szabályait. Már első osztályos koruktól kezdve több színtéren lehetőségük van a tanu-

lóknak, hogy használhassák a tanulási folyamat részeként az informatikai eszközöket.  

A személyiségfejlődés teljességét a személyes és szociális kompetenciák kiművelése ad-

ja, melynek az iskolai nevelésen túl az iskolán kívüli programok gazdag tárháza biztosít-

ja az alapokat. Felsorolni is rengeteg lenne azokat a projekteket, szabadidős tevékenysé-

geket, foglalkozásokat, melyek során gyermekeink személyisége gazdagodik. Mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy a tudás megszerzése színes és érdekes legyen a gye-

rekek számára. Ha csak tehetjük, kimozdulunk és a gyermekekkel tanulmányi sétákon, 

múzeum– és színházlátogatásokon, kirándulásokon veszünk részt.  A hagyományok tisz-

telete és ápolása a nemzeti értékek megőrzésében elengedhetetlen, ezért ünnepeinket, 

jeles napokat kiemelt programok, projektek keretében valósítjuk meg. Amikor lehetőség 

nyílik rá, erdei iskolai program segíti gyermekeinket a környezetvédelmi tudatosság, 

megerősödését tanulóinkban.  

A kisgyermek nyitottságának, kíváncsiságának megőrzésével alapozzuk meg azt a tu-

dást, mellyel e gyorsan változó világban is a legmagasabb szinten lesznek képesek ké-

pességeiket kibontakoztatni. A nálunk tanuló alsós gyermekek számot adhatnak a meg-

szerzett tudásukról a rendszeresen zajló házi tanulmányi versenyeinken is (melyeket 

iskolai projektek keretében szervezünk meg).  

Az alsós tagozaton egy szakmai munkaközösség működik (kiegészítve a napközis mun-

kaközösséggel). A munkaközösség vezetője a szakmai vezetővel együtt szervezi a mun-

kaközösség szakmai munkáját. 

 

4.2. Az 5-8. 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 megala-

pozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A 

gimnázium hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapo-

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

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

 

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

alapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusér-

zék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozá-

sával, 
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 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásá-

val kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellem-

zők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszer-

zés deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

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

a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

Az alsó tagozaton megkezdett oktató nevelőmunkára szervesen épülve folytatódik a fel-

ső tagozaton a tanítás. 

A tagozaton belül 6 szakmai munkaközösség működik: 

- nevelési munkaközösség; 

- humán munkaközösség; 

- természettudományi munkaközösség; 

- matematika-informatika munkaközösség; 

- idegennyelvi munkaközösség; 

- napközis munkaközösség. 

Ezek a közösségek, az egységes értékrend közvetítésével erősítik egymás hatását. 

Célunk a magas színvonalú szakmai munka a diákok egyéni képességeinek figyelembe-

vételével.  

A gyerekek egyéni ütemben történő előrehaladását fejlesztő pedagógusok is segítik. 

A továbbképzéseket fontosnak tartjuk, rendszeresen részt veszünk szakmai programo-

kon.  

Az IKT ismeretek, a korszerű tananyagok bemutatását, felhasználást mintegy 40 darab 

interaktív tábla segíti. 

A felzárkóztatáson kívül nagy figyelmet ford ítunk a tehetséges tanulóink fejlesztésére. A 

tanítási órák mellett szakköri és egyéb délutáni foglalkozáson készítjük fel tanulóinkat a 

városi, megyei, országos tanulmányi versenyekre. 

Tanítványaink minden napos testnevelés, testmozgás mellett több sportággal ismerked-

hetnek meg délutáni testedzés illetve versenyszerű sportolás keretében.  

Részt veszünk a kézilabda, labdarúgás, atlétika, kajak-kenu, birkózás, karate, 

asztaitenisz, sportágak versenyein, diákolimpiai rendezvéynein.  

Emelt óraszámban tanulhatják diákjaink a német és angol nyelvet, a matematikát, in-

formatikát, ének-zenét. Csoportbontást alkalmazunk az idegen nyelvi, informatika, ma-

tematika oktatása során, alkalmazzuk a nívócsoportok módszerét. 

Kiemelkedő szerepe van a közel 10.000 kötetes könyvtárunknak az órai felkészülés so-

rán. 
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4.3. Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési tör-

vényben meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 

- minden évfolyamon 5 testnevelésóra kötelező; 

- amennyiben lehetőség van, az úszásoktatás is igénybe vehető; 

- a városi sportegyesületek által szervezett sportágak igénybe vételét is biztosítjuk. 

4.4. A mindennapos művészeti nevelés 

Az alsó tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti neve-
lés, amely az iskola délutáni foglalkozási keretének felhasználásával is megvalósulhat, 
így teremtve alkalmat a tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti tevékenysége-
inek fejlesztésére. 
Az 5-8. évfolyamokon folyamatosan biztosítjuk a művészeti nevelés tanórai és tanórán 
kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit. 
A tanórán kívüli művészeti nevelést szakkörök szervezésével, a Szivárvány Kreatív Alko-
tóműhely működtetésével és a művészeti iskolánk festészet-grafika tanszakának meg-
szervezésével biztosítjuk. 
 

4.5. A választható foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

4.5.1. Szakkörök, korrepetálási igények felmérése 

A következő tanévre szóló választható foglalkozások körét a munkaközösségek javaslata 
alapján állítjuk össze minden tanév április 15-éig, figyelembe véve a Pedagógiai Prog-
ramban meghatározott célokat, elveket.  A választható foglalkozásoknál megadjuk azt is, 
hogy előreláthatólag melyik pedagógus fogja a foglalkozásokat vezetni.  
A szakmai munkaközösségek május első hetében tájékoztatják a tanulókat, szülőket a 
meghirdetésre kerülő választott foglalkozások céljáról, tematikájáról.  A választott fog-
lalkozást tartó nevelő személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, de a 
tantárgyfelosztás csak a tanév elején válik véglegessé, ekkor a nevelő személyében tör-
ténhet változás. (Az alacsony létszám miatt nem induló választott foglalkozás jelentke-
zett tanulók a szorgalmi időszak végéig módosíthatják jelentkezésüket.) 
Minden év május 20-áig a tanulók választhatnak a meghirdetett foglalkozások (szakkö-
rök, korrepetálások, sportkörök, stb.) közül. A választás jogát a szülő gyakorolja. A szülő 
ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke tizennegyedik életévét eléri – 
ha a gyermek nem cselekvőképtelen – gyermekével közösen gyakorolhatja. 
A választott foglalkozáson való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott fog-
lalkozást a mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 
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4.6. A tanulmányi munka értékelése 

4.6.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen ér-
demjeggyel (havonta legalább egy érdemjeggyel) értékeli, félévkor és a tanítási év végén 
osztályzattal minősíti.   
Az érdemjegyekről a tanulót és a szülőt  rendszeresen értesíteni kell.  
A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni.  
Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges ér-
tékelés kíséri.  
A félévi osztályzat mellett azoknak a tanulóknak, akiknek teljesítménye egy adott tan-
tárgyból az adott időszakban csak jeles érdemjeggyel van értékelve (max. egy négyes), 
adott tantárgyból a félévi osztályzat mellé „d” jelölést alkalmazzuk a tanuló félévi értesí-
tőjében és a naplóban. 
A félévi osztályzat mellé azoknak a tanulóknak, akiknek a félév során adott tantárgyból a 
minimumszint elsajátítása nehézséget jelentett, de osztályzata elégséges, az osztályzat 
mellett az „f” jelzést alkalmazzuk a tanuló félévi értesítőjében és a naplóban. 
Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év vé-
gén bizonyítvány útján értesíti. 
Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának 
értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 
 
Az írásbeli értékelés formái: 
- diagnosztikus értékelés (év elején, differenciáláshoz), 
- formatív értékelés (dolgozat, témazáró felmérések), 
- szummatív értékelés (félévkor, év végén). 
 

Év elején a tanulókat minden tantárgyból diagnosztikusan mérjük az 1. vagy 2. órán. A 

diagnosztikus mérés tájékoztatást ad az adott tanuló tudásáról, amely alapján határozza 

meg a tanév során alkalmazott folyamatos fejlesztést a szaktanár. A diagnosztikus mé-

rést nem értékeljük érdemjeggyel, csak a %-os értéket tüntetjük fel a mérőlapon.  

 

Nevelőtestületi javaslat alapján iskolánkban a tantárgyi számonkéréseket az alábbi táb-

lázat szerint értékeljük 2. osztály félévétől 8. osztályig: 

Jeles: 90 - 100 % 

Jó: 75 - 89 % 

Közepes: 60 – 74 % 

Elégséges: 40 - 59 % 

Elégtelen: 0 - 39 % 

 

100 %-os teljesítmény esetén a tanuló értékelése a következő szöveges értékeléssel egé-

szül ki: Kiváló (rövidítve: * jel) 
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Amennyiben a számonkérés csak minimum követelményeket tartalmazza, az értékelés 

50%  alatt elégtelen. 

A központi felméréseknél a teszt készítő által ajánlott értékelést alkalmazzuk, mivel a 

feladatok az ajánlott értékelésnek megfelelően vannak összeállítva. 

4.6.2. Szöveges értékelés 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minő-
sítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített  vagy felzár-
kóztatásra szorul. 

 
Százalék Minősítés 1. osztályban és 2. osztály félévekor 
0 – 39% Felzárkóztatásra szorul 
40 – 59% Gyengén teljesített 
60 – 74% Megfelelően teljesített 
75 – 89% Jól teljesített 
90 – 100% Kiválóan teljesített 
Tantárgyi dicséret akkor adható, ha a tanuló a tanév során nagyon jól/kiválóan telje-
sített (max. egy jó teljesítmény), és lehetőségekhez mérten versenyzett is az adott 
tantárgyból. 
  

A szöveges értékelést kell alkalmazni a tanulók tájékoztató füzetében és a naplóban is. 
 
A tájékoztató füzetben piros pont a 90–99%-os teljesítményre adható. 
A 100%-os teljesítményért piros csillag jár. 
Tantárgyanként, 10 összegyűjtött piros pont és/vagy csillag arany szívet vagy arany tu-
lipánt ér. 
 
Második évfolyam második félévétől megszűnik a szöveges értékelés, kizárólag jeggyel 
értékelünk. 
 
Év végi minősítés informatika, angol, német, hit– és erkölcstan tantárgyból:  

 Felzárkóztatásra szorul 

 Gyengén teljesített 

 Megfelelően teljesített 

 Jól teljesített 

 Kiválóan teljesített 

 

A követelmények teljesítésének ellenőrzéséhez intézményünk az alábbi számonkérési  

módokat, formákat alkalmazza:  

 írásbeli, szóbeli számonkérés, 

 gyakorlati tevékenység, 

 tudásmérés, témazáró dolgozat, 

 projektek készítése, 

 vizsgáztatás. 
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Az írásos és szóbeli számonkérés aránya tevékenységenként, évfolyamonként, tanulói 

csoportonként változhat, de mindkét formát alkalmazni kell (szóbeli feleletet is) minden 

tantárgy tudásának értékelésekor. A szóbeli felelet alkalmazása kiemelten fontos a szó-

beli kifejezőkészség fejlesztése céljából. 

Az írásbeli számonkérés egyik fajtája a dolgozat, amely 1-3 óra tananyagának elsajátítá-

sát ellenőrzi.  

Témazáró dolgozat az, amely egy, a tantervben szereplő téma bezárását követő írásbeli  

számonkérés.   

A dolgozatok összpontszáma nem lehet 20 pont alatti pontszám. 

 

4.6.1. Írásbeli feladatok értékelése 

Az írásbeli beszámoltatások formái a tantárgyak, életkori sajátosságok jellegéből követ-

kezően változatosak: írásbeli számonkérés, témazáró dolgozatok, esszék, feladatmegol-

dások, anyanyelvi és idegen nyelvi tesztek, tesztlapok, tudásmérő lapok, példamegoldá-

sok, stb.  

Az egyes tantárgyaknál alkalmazott vizsgakövetelmények teljesítésekor a munkaközös-

ségek döntik el, hogy tartozik-e az adott tárgyhoz írásbeli rész, illetve az hogyan számít a 

tantárgyi értékelésbe. 

A témazáró dolgozatok írásának tényét és időpontját a Házirendben szabályozott módon 

tudatni kell a tanulókkal. A naponta írható témazáró dolgozatok számát is a Házirend 

tartalmazza. 

4.6.2. Szóbeli értékelés 

A tanulók szóbeli és gyakorlati megnyilvánulásait, teljesítményét a nevelők azonnali 

visszajelzéssel szóban folyamatosan értékelik.  

Kiemelkedő szerepe és hatása van a tanári, személyre szóló értékelésnek. Ez mindig ta-

nácsadó, orientáló, segítő, korrigáló legyen, akkor is, ha érdemjegyek formájában a tanu-

ló előmenetelében rögzítésre is kerül. 

A szóbeli értékelés kapcsolódhat  

 órai munkához (szóbeli, írásos, gyakorlati jellegű teljesítményhez),  

 számonkéréshez (szóbeli vagy írásbeli  felelethez vagy gyakorlati feladatmegol-

dáshoz).  

 projektmunka zárásához (melyet lehet érdemjeggyel is értékelni), 

 a kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményhez, 

Az érdemjegyekkel történő értékelést a naplóban, tájékoztató füzetben azonnal rögzíteni 

kell. 

4.6.3. Erkölcs- és hittan értékelése 

A félévi és évvégi szöveges értékelés:  
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 Felzárkóztatásra szorul 

 Gyengén teljesített 

 Megfelelően teljesített 

 Jól teljesített 

 Kiválóan teljesített 

 

Az értékelés rendszere: 

Félévkor, évvégén:  

 szöveges értékelés 

Havonta: 

 Szöveges értékelés (a folyamatos értékelések alapján) 

 

Órai munka értékelése: (piros pontok, kis ötösök) 

 Órai megnyilvánulások 

 Kisbeszámolók, gyűjtőmunka  

 Órai csoportmunka 

 Egyéni munka 

 Csoportos projektmunka  

 

Az értékelés szempontjai: 

 

Kiválóan teljesített: Órai aktivitása kiváló. Az óra menetét és társait érdeklődő figye-

lemmel kísérte. Sűrűn megnyilvánult társai előtt, beszélgetésben, játékban. A tantárgy 

ismeretanyagában kiválóan eligazodott. Egyéni megfogalmazásai értő fogalomhasználat-

ra utalnak, példaalapúak voltak. Tanórai írásos produktumai mintaértékűek, megfogal-

mazásai igényesek és pontosak voltak. Vállalt kisbeszámoló és/vagy gyűjtőmunka 

és/vagy projektmunka készítését. Jártas az önértékelésben. 

 

Jól teljesített: Aktívan részt vett az órai munkában, írásbeli feladatait maradéktalanul 

elvégezte, Az óra menetét és társait érdeklődő figyelemmel kísérte. Megnyilvánult társai 

előtt, beszélgetésben, játékban. A tantárgy ismeretanyagában jól eligazodott. Egyéni 

megfogalmazásai értő fogalomhasználatra utalnak, egyes esetekben példaalapúak vol-

tak. Mindig kész az önértékelésre. 

 

Megfelelően teljesített:  

Részt vett az órai munkában, írásbeli feladatait elvégezte, az óra menetét figyelemmel 

kísérte. Ritkán, de megnyilvánult  társai előtt, beszélgetésben játékban. A tantárgy isme-

retanyagában eligazodik. Egyéni megfogalmazásai értő fogalomhasználatra utalnak. 

Igyekezetet mutat az önértékelésre. 

 

Gyengén teljesített: 
A tanuló tevékenysége teljesen passzív és/vagy akadályozó jellegű. 
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A tanulók projektjeinek, vizsgáinak rendjét, értékelését az intézmény pedagógiai prog-

ramja tartalmazza. (Belső vizsgák, mérések 2.9.5.) 

A pedagógusok minden tanév elején kötelesek az első órán tájékoztatni a tanulókat, i l-

letve a szülőket az első szülői értekezleten az iskola értékelési rendszeréről kiegészítve 

az egyéni értékelési móddal.  

Az írásbeli dolgozatok, szóbeli feleletek érdemjegyét a tanuló tájékoztató füzetébe és a 

naplóba kék színű tollal jegyezzük be, a témazárók érdemjegyeit piros színű tollal. Min-

den egyéb tanulói tevékenységet zöld színnel jelölünk. 

 

4.7. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározása 

Alapelvek: 
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni válasz-

tásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

javasolhatunk. 

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

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

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

több 1-1,5 óránál. 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásáról 

Alapelvei: célszerűség, arányosság, elmélyítés és gyakorlás, az elmélet és gyakorlat he-

lyes aránya, egyensúlya. Adjon elegendő lehetőséget és kötelezettséget a gyakorlásra, a 

szóbeli és írásbeli kifejezőkészség javítására. 

A hétvégére ne legyen több házi feladat, mint egyéb napokon. 

A tanítási szünetekre a tanulók mentesülhetnek a házi feladat alól, ill. nem kaphatnak 

több házi feladatot, mint ami egyébként is lenne egyik óráról a másikra. 

4.8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, matematikát, 

technikát.  

Azokon az évfolyamokon, ahol a tanulói képességek hatékony fejlesztése miatt szükség 

van rá, több osztályból - ahol évfolyamonként egy osztály működik, ott abból - úgyneve-

zett nívócsoportokat hozunk létre magyar és matematika tantárgyak esetében. 

A csoportbontás és a nívócsoportos oktatás előnyei: 

a) több közös gyakorlás, gyakoribb egyéni segítség, 

b) lehetőség az ismeretek elmélyítésére, 

c) összetettebb feladatok alkalmazása, 

d) tehetségfejlesztés, felzárkóztatás hatékonyabb megvalósítása, 

e) önálló munkavégzés, kiegészítő tananyag feldolgozása, versenyfelkészítés, 
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f) több idő a kommunikációs készségek (szóbeli, írásbeli) fejlesztésére, 

g) képesség szerinti csoportalakítás, homogénebb tanulói összetétel. 

 

4.9. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módsze-

rek 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése az iskola 

testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai – az adott tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott mérési időszakban –országosan egységes mérési módszer és 

az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával a nappali rendszerű is-

kolai oktatás rendje szerinti tanulók részvételével ellátja a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének (a továbbiakban együtt: fizikai fittség) mérésével kapcsolatos feladatokat. 

A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, javításának, 

fenntartásának előmozdítása, és a  tanulók egészségi állapotának nyomon követése 

a  tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. 

A fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus – a mérésben érintett 

tanulónként – rögzíti és feltölti a számára kijelölt informatikai rendszerbe. 

A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait 

az  iskola testnevelés tantárgyat tanító és az  iskola igazgatója által kijelölt egyéb peda-

gógusai tanévenként elemzik, és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének 

további fejlesztése szempontjából – elsősorban az iskolai testnevelésórák keretei kö-

zött – szükséges intézkedéseket. 

A fizikai fittségi mérések iskolai adatai alapján az iskola testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusai tanévenként javaslatot tehetnek a nevelőtestület részére a pedagógiai 

program részét képező iskolai egészségfejlesztési program módosítására. 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai 

fittségi mérésének adatait rögzítő, informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer. 

A  NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan módon feltöltött tanulói eredményeket 

a  NETFIT-et támogató informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer automatiku-

san kiértékeli. 

A  fizikai fittségi mérés eredményeit a  mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban 

meghatározott mérési időszak utolsó napjáig az  iskolának a  tanuló mérési azonosítójá-

nak alkalmazásával fel kell tölteni a  NETFIT rendszerbe. A fizikai fittségi mérés tanulót 

érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásá-

val a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást.  

A fizikai fittség mérését az intézmény a mérést végző testnevelés szakos pedagógusok-

ból álló csoportban végzi megbízott munkacsoport-vezető irányításával. 
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4.10. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

4.10.1. Az iskola egészségnevelési programja 

Az egészségfejlesztés fő célkitűzései és megvalósításának területei: 
 

 Iskolánk minden tevékenységével szolgája tanulóink egészségi, testi, lelki, 

mentálhigiéniai, szociális fejlődését. 

 Törekszünk arra, hogy kialakítsunk azokat a pozitív beállítódásokat, maga-

tartásformákat, szokásokat, melyek tanulóink egészségi állapotát javítják. 

 Felkészítjük diákjainkat, hogy felnőtt életükben legyenek képesek egészséges, 

harmonikus életvitel kialakításra, életmódjukra vonatkozóan helyes döntése-

ket tudjanak hozni, konfliktusokat, problémákat jól tudják kezelni, illetve 

megoldani. 

 Külön figyelmet fordítunk a családi életre. 

 A tanulók egészségvédelme érdekében évenként megszervezzük a fogorvosi 

szűrést. 

 Az iskolaorvos és védőnő éves program szerint végzi a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatát. 

 Iskolai szabadidő szervezőnk rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít a 

konfliktusok kezelésére diákjaink számára. 

 Iskolapszichológusunk osztályfőnöki, nevelői, szülői kérésekre vizsgálatokat 

végez. 

 
Az egészségfejlesztés fő területe 
 
Az egészségfejlesztési célkitűzések kulcsterületeinek számítanak a következő feladatok:  

 Önmagunk és egészségi állapotunk megismerése. 
 Az egészséges táplálkozás. 
 A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás (AIDS, Hepatitis „C”) szerepe az egés-

zség megőrzésében. 
 A dohányzás elleni küzdelem. 
 Alkohol- és drog prevenció. 
 Az idővel való gazdálkodás szerepe. 
 A tanulási környezet tudatos alakítása. 
 Az egészséges környezet jelentősége. 
 Az aktív testmozgás, egészséges testtartás. 
 Balesetvédelem. 

 
Az egészségnevelés megvalósítása a helyi tantervben, a tantárgyi leírásoknál található. 

4.10.2. Az iskola környezetnevelési programja 

A környezeti nevelés fő célkitűzései  
 A tanulóink környezettudatos magatartásának kialakítása. 
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 Legyenek képesek a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására előse-
gítve az élőtermészet és társadalom fenntartható fejlődését. 

 Legyenek érzékenyek szűkebb és tágabb környezetük állapota iránt. Legyenek 
képesek a környezet természeti, és ember alkotta értékeinek felismerésére, meg-
őrzésére, a természet és társadalom harmóniájának megteremtésére. 

 A személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás kialakítása egyéni 
és közösségi szinten.  

 Tanulóink életideáljába a természet tisztelete, a környezeti károk megelőzésére 
való törekvés váljék meghatározóvá. 

 
A környezeti nevelés rövidtávú céljai 
 

 A környezeti nevelés komplex folyamat, a nevelés és oktatás valamennyi terüle-
tén jelenjen meg. 

 Erősíteni kell a tantárgyközi koncentrációt, hogy tanulóink egységbe lássák a té-
mához kapcsolódó ismereteket. 

 Pedagógusok, szülők, felnőtt dolgozók személyes példájukkal legyenek a környe-
zettudatos életvitel terjesztői. 

 Az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése, az eszté-
tikus környezet kialakítása. 

 Takarékos energia (víz, villany) felhasználás. 
 A közös programokon való részvétel, a kirándulások, órán kívüli programok a ta-

nulók aktív közreműködésével jönnek létre. A tanulók megtapasztalják a pénz vi-
lágát, kénytelenek az észszerűség határain belül tervezni. Fejlődik gazdálkodási 
képességük, személyiségük alakul.  

 Legyenek tanulóink saját környezetük védelmezői. 
 Fejleszteni kell tanulóink problémamegoldó gondolkodási módját, az önálló is-

meretszerzési képességének megszerzését.  
 Szakmai képzésükben bővíteni a jövő szakembereinek látókörét a lokális ismere-

teken keresztül, a globális felé. Ismernünk kell a természeti és társadalmi környe-
zet változásait, az urbanizáció, az ipari, mezőgazdasági termelés emberi egységét 
veszélyeztető hatását.  

 Tudatosítani kell, hogy az ember termelői-fogyasztói tevékenysége során vala-
mennyi földi szférában változásokat okoz.  

 Ismerjék meg szakmájuk speciális környezetvédelmi kérdésköreit. Tudják a kör-
nyezetbarát anyagok, technológiák fontosságát. 

 Ismerjék meg környezetük veszélyes hulladékait és a kezelésükre vonatkozó sza-
bályokat. 

 A szelektív hulladékgyűjtés legyen természetes számukra. 
 Törekedjenek a keletkező hulladékok felhasználására, újrahasznosítására. 

 
A környezetnevelési feladatok megvalósítása, programjai, szinterei 
 
Tanórai foglalkozások 
Kiemelt figyelmet fordítunk minden tartárgy esetében a tananyagtartalom és a környe-
zeti nevelés  
feladatok csatlakozási pontjára.  
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Kiemelt jelentőségű a testnevelés, biológia, kémia, földünk és környezetünk, az osztály-
főnöki,  
tantárgyak illetve az idegen nyelv. Természetesen akkor lehetünk elégedettek, ha a többi 
foglalkozásokon, szabadidős programokon is törekszünk a pozitív környezeti szemlélet 
kialakítására. 
 
Tanórán kívüli foglalkozások, programok 

 Iskolánkban megrendezésre kerül a Föld napja. A rendezvény lehetőséget biztosít 
a legaktuálisabb környezeti nevelési feladatok végrehajtására. Változatos, figye-
lemfelkeltő rendezvényekkel emlékeztetjük tanulóinkat a földünket, környeze-
tünket veszélyeztető jelenségekre. 

 A környezet megismerését, értékeink megtapasztalását így annak védelmét szol-
gálják a különböző természetjáró túrák, kerékpár- és vízitúrák, tanulmányi ki-
rándulások, 

 Tanulóink rendszeresen részt vesznek az iskolaudvar szépítésében. 
 Tanulóinktól elvárjuk, hogy személyes példamutatással és cselekvéssel vegyen 

részt az iskolai környezet tisztaságának megőrzésében, karbantartásában.  
 Az iskolánk az engedélyezett órakeret terhére lehetőséget ad környezetvédelemi-

, illetve kézműves szakkörök indítására, a környezetvédelemmel kapcsolatos fi l-
mek, kiállítások megszervezésére 

A környezetnevelési programokat rendszeresen felülvizsgáljuk, a rövidtávú faladatokat 
az éves  
munkatervbe rögzítjük.  

4.11. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket 

Intézményünk felkészült a különleges bánásmódot igénylő, mind a hátrányos helyzetű 

(HH), ill. halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók integrált nevelésére-

oktatására. Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmez-

zük:  

a. a nevelésbe, oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a fel-

vételi kérelmek elbírálása,  

b. a nevelés-oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,  

c. a teljesítmények értékelése,  

d. a neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,  

e. a neveléssel, oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,  

f. a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint  

g. a nevelésben, oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése  

során.  

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti - különösen valamely sze-

mély vagy csoport  

a) jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül létre-

hozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, 

b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer 

vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott 

szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai 
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szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folyta-

tásához szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. 

4.12. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési el-

vei  

4.12.1. JUTALMAZÁSOK 

Ha a tanuló tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, kitartó a szorgalma, vagy példa-

mutató magatartást tanúsít, illetve kiemelkedő a közösségi tevékenysége, hozzájárul az 

iskola jó hírnevének megőrzéséhez, eredményes kulturális tevékenységet végez, kima-

gasló sportteljesítményt ér el, dicséretben részesül. 

 

A jutalmazás formái: 

 

 ügy

. 

nev

. 

di-

ák- 

önk. 

szakt

. 

napkö-

zis nev. 

oszt.f

. 

int.egys.

- 

vez. 

igazg

. 

jutalom-

kirándu-

lás 

VERSENYEK (TANULMÁNYI, KULTURÁLIS, SPORT) 

Országos döntő         

1-10.       X  

részt vett      X   

különdíj       X  

me-

gyei/regionális 

        

1-5.       X  

6-10.      X   

részt vett   X      

különdíj      X   

területi         

1-3.       X  

4-6.      X   

részt vett   X      

különdíj      X   

városi         

1-2.      X   

3-4.     X    

részt vett   X      

különdíj     X    

iskolai         

1.      X   
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2-3.     X    

int.egys.         

1.     X    

2-3.   X      

Levelezős (döntés 

alapján) 

  X  X X X  

PROJEKTEK (pl. műsorok, idegen nyelvi, stb.) 

iskolai     X    

városi      X   

országos       X  

nemzetközi       X  

MAGATARTÁS, SZORGALOM, KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG 

ügyelet X    X   X 

iskolai DÖK-

munka  

 X      X 

közösségi tevé-

kenység (oszt.)/ 

felelősi tevékeny-

ség: programszer-

vezés, program 

lebonyolítása 

   X X   X 

énekkari munka        X 

 

Levelezős versenyek esetében azt javasoljuk, hogy a munkaközösség-vezetők év elején a 

versenynaptárban jelöljék azokat a versenyeket, amelyek az írásbeli fordulókon túl 

egyéni megmérettetésen alapulnak. Igazgatói vagy egységvezetői dicsérettel csak ezen 

levelezős versenyeken elért helyezés legyen jutalmazható. 

 

Nevelőtestületi dicséret év végén: 1. osztálytól azoknak a kitűnő vagy jeles tanulóknak, 

akik a tantárgyak legalább feléből tantárgyi dicséretet is kaptak.  

Tantárgyi dicséret adásának feltétele: az adott tantárgyból szerzett érdemjegyek ötösök 

(esetleg 1 db négyes) és verseny(ek)en való részvétel, valamint az órai aktív munka fi-

gyelembevétele. 

Azokért a versenyekért, amelyeket a tanuló előzetes felkészülése előzi meg, de nem ér el 

helyezést, órai munkáért jeles osztályzattal jutalmazható. 

 

 

4.12.2. Egyéni címek 
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Az iskola legjobb tanulója: az a 8. évfolyamos diák, aki folyamatosan kiemelkedő ta-

nulmányi és közösségi munkát végzett. Jutalma: vándorserleg. 

 

Az iskola legjobb sportolója: az a 8. évfolyamos diák, aki folyamatosan kiemelkedő 

sporteredményeket ért el. Jutalma: vándorserleg 

 

Az iskola legjobb művésze: az a diák, aki a művészeti képzésben szerzett kiemelkedő 

érdemeket. Jutalma: vándorserleg. 

 

Az évfolyam legjobb tanulója: 1-8. évfolyamig az a tanuló, aki az alábbi táblázat össze-

sítése alapján az iskola adott évfolyamán valamennyi intézményegység tekintetében a 

legtöbb pontszámot kapta. 

Kivéve: sporteredmények. 

 

Az évfolyam legjobb sportolója: 1-8. évfolyamig az a tanuló, aki az alábbi táblázat ösz-

szesítése alapján az iskola adott évfolyamán valamennyi intézményegység tekintetében 

a legtöbb pontszámot kapta. 

Kizárólag olyan sportversenyek vehetők figyelembe, ahol a Bocskai Iskolát képviselte!  
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Az évfolyam legjobb tanulója és sportolója számítási táblázata 

 

VERSENYEK  Dicséretek  

 

Iskolai Városi Területi 
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Az évfolyam „legjobb tanulója” cím elnyerésének szempontjai 

 

 

1. Minden tantárgyakhoz kapcsolódó iskolai verseny első három helyezettje a külön 

táblázatban megjelölt pontokat kapja. A nem tantárgyakhoz kapcsolódó versenye-

ken elért eredmények elismerése a dicséretekért adható pontozásban jelenik meg. 

Ilyen versenynek minősül pl. TOTÓ-k, amőba, számítógépes játékok. 

2. Minden tantárgyakhoz kapcsolódó városi verseny első nyolc helyezettje a külön táb-

lázatban megjelölt pontokat kapja. A nem tantárgyakhoz kapcsolódó versenyeken 

elért eredmények elismerése a dicséretekért adható pontozásban jelenik meg. Ilyen 

versenynek minősül pl. városi farsang, tátika, színjátszóversenyek. 

3. A körzeti versenyek, megyei elődöntők első nyolc helyezései pontozhatók a táblá-

zatban megadott pontértékek alapján. 

4. A megyei és regionális, valamint az országos versenyek első hat helyezettjei kapnak 

pontot a táblázatban megadott pontértékek alapján. A tantárgyakhoz kapcsolódó le-

velezős versenyeken elért eredmények nem számítanak a táblázatban megadott ér-

tékelési kategóriákba. Az ott elért eredmények a dicséretekért adható pontozásban 

jelenik meg. 

5. A cím elnyerésére javasolt tanuló magatartása példás legyen, tanulmányi eredmé-

nyében legfeljebb két négyes lehet. 

6. A cím odaítélésének szempontjai közé tartoznak az évközben kapott dicséretek 

pontértékei: igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári, diákönkormányzati és az év végi 

tantárgyi dicséret. 

7. A cím elnyeréséért a tanulók a tanulmányi eredményük alapján válnak jelöltté. Az 

adott tanévben a versenyekért, dicséretekért kapott pontszámok összessége dönti el 

az évfolyam legjobb díj tulajdonosát. A tanuló felterjesztője az  osztályfőnök (az 

egyéni teljesítmények igazolásával) a szaktanárokkal történő egyeztetés után az év 

végi osztályozó konferencián. A cím tulajdonosa a nevelőtestület dicséretét kapja, 

valamint díszoklevélben és könyvjutalomban részesül. 

8.  A levelezős versenyek közül csak az egyéni megmérettetésen alapuló számítható be 

a táblázatba. 

9. Azokon a versenyeken, ahol minősítést adnak, nem helyezést, az elért eredmények 

elismerése a dicséretekért adható pontozásban jelenik meg.  

10. Ha összevont helyezést adnak ki, a legmagasabb helyezés utáni jutalmazást kapja a 

tanuló vagy tanulócsoport. 

 

Az évfolyam „legjobb sportolója” cím elnyerésének szempontjai 

 

 

1. Minden tantárgyakhoz kapcsolódó iskolai verseny első három helyezettje a külön 

táblázatban megjelölt pontokat kapja. A nem tantárgyakhoz kapcsolódó verse-

nyeken elért eredm ények elismerése a dicséretekért adható pontozásban jelenik 

meg. Ilyen versenynek minősül pl. TOTÓ-k, amőba, számítógépes játékok. 
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2. Minden tantárgyakhoz kapcsolódó városi verseny első nyolc helyezettje a külön táb-

lázatban megjelölt pontokat kapja. A nem tantárgyakhoz kapcsolódó versenyeken 

elért eredmények elismerése a dicséretekért adható pontozásban jelenik meg. Ilyen 

versenynek minősül pl. városi farsang, tátika, színjátszóversenyek. 

3. A körzeti versenyek, megyei elődöntők első nyolc helyezései pontozhatók a táblá-

zatban megadott pontértékek alapján. 

4. A megyei és regionális, valamint az országos versenyek első hat helyezettjei kapnak 

pontot a táblázatban megadott pontértékek alapján. A tantárgyakhoz kapcsolódó le-

velezős versenyeken elért eredmények nem számítanak a táblázatban megadott ér-

tékelési kategóriákba. Az ott elért eredmények a dicséretekért adható pontozásban 

jelenik meg. 

5. A cím elnyerésére javasolt tanuló magatartása példás legyen, tanulmányi eredmé-

nyében legfeljebb két négyes lehet. 

6. A cím odaítélésének szempontjai közé tartoznak az évközben kapott dicséretek 

pontértékei: igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári, diákönkormányzati és az év végi 

tantárgyi dicséret. 

7. A cím elnyeréséért a tanulók a tanulmányi eredményük alapján válnak jelöltté. Az 

adott tanévben a versenyekért, dicséretekért kapott pontszámok összessége dönti el 

az évfolyam legjobb díj tulajdonosát. A tanuló felterjesztője az osztályfőnök (az 

egyéni teljesítmények igazolásával) a szaktanárokkal történő egyeztetés után az év 

végi osztályozó konferencián. A cím tulajdonosa a nevelőtestület dicséretét kapja, 

valamint díszoklevélben és könyvjutalomban részesül. 

8.  A levelezős versenyek közül csak az egyéni megmérettetésen alapuló számítható be 

a táblázatba. 

9. Azokon a versenyeken, ahol minősítést adnak, nem helyezést, az elért eredmények 

elismerése a dicséretekért adható pontozásban jelenik meg.  

10. Ha összevont helyezést adnak ki, a legmagasabb helyezés utáni jutalmazást kapja a 

tanuló vagy tanulócsoport. 

 

 

Könyvjutalom: kitűnő és jeles tanulóknak. 

Oklevél jutalom: 

- közösségi munkáért 

- példamutató magatartásért és közösségi munkáért 

- eredményes sporttevékenységért 

- versenyeken való szereplésért 

Magasabb elismerésekre történő felterjesztés: 

 Az oktatásért felelős miniszter díjat, kitüntetést alapíthat az országos vagy 
nemzetközi jelentőségű eseményeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanu-
lók jutalmazása, elismerése céljából. A miniszter által alapított díj, kitüntetés 
kedvezményezettjeinek körére a köznevelési intézmény vezetője tehet javasla-
tot. 

 Az intézmény fenntartója illetve a városi önkormányzat a megyei, országos, 
nemzetközi szintű versenyek elismeréseként jutalmazhatja a tanulókat. A ju-
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talmazásra a felterjesztést a kiírtaknak megfelelve az osztályfőnök a szakta-
nárokkal közösen végzi el az eredményeket megfelelő dokumentációval iga-
zolva. A felterjesztést az intézmény vezetője hagyja jóvá. 

 
 

FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül, melyek a követ-

kezők lehetnek: 
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A MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE: 
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- A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél 1-8. évfolyamon példás 

(5), jó (4), változó (3), rossz (2). érdemjegyeket, ill. osztályzatot használunk (minősí-

tési fokozat). 

- A tanulók magatartását az 1. évfolyamon a félév és tanév végén az osztályfőnök osz-

tályzattal minősíti és azt a tájékoztató füzetbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

- 2-8. évfolyamon a tanulók magatartását az osztályfőnök félévente lega-

lább/minimum 2 alkalommal értékeli és bejegyzi a tájékoztató füzetbe, valamint az 

osztálynaplóba. Tanév végén pedig a bizonyítványba. 

- A magatartás félévi és év végi osztályzatára az osztályfőnök a tanulók véleménye 

alapján javaslatot tesz a nevelőtestületnek. A nevelőtestület többségi szavazással 

dönt. 

 

PÉLDÁS: 

- Az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, 

véleményével, példás viselkedésével elősegíti, társait ösztönzi. 

- Az iskolai feladatokból önként részt vállal, azokat teljesíti. 

- A házirendet betartja, s ezzel társainak jó példát mutat.  

- Felnőttekkel, társaival szemben udvarias, segítőkész, tisztelettudó, megértő, 

együttműködő és jóindulatú. 

- Fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben. 

- Munkavégzése megbízható, pontos, lelkiismeretes. 

- Megnyilvánulásaiban őszinte. 

 

       JÓ: 

- Az a tanuló, akinek neveltségi szintjében, emberi kapcsolataiban apróbb hiányossá-

gok tapasztalhatók, de törekszik a kijavításukra. 

- Részt vesz a közösség életében, a rábízott feladatokat elvégzi. 

- A házirendet betartja. 

- Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő, ezek kismértékűek. Legsúlyosabb fe-

gyelmezési fokozata: osztályfőnöki figyelmeztetés. 

 

VÁLTOZÓ: 

- Az a tanuló, aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs 

befolyása. 

- Viselkedésével szemben kifogás merül fel. 

- Többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen. 

- Társaival szemben időnként durva, goromba, nem segítőkész. 

- Önértékelése irreális, felelősségérzete, rendszeretete ingadozó. 

- Legsúlyosabb fegyelmezési fokozata: írásbeli osztályfőnöki megrovás. 

 

ROSSZ: 

- Az a tanuló, aki fegyelmezetlen magatartásával a közösség fejlődését hátráltatja, 

rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be, szándékosan árt a közösségnek. 
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- A nevelési ráhatásokat tudatosan elutasítja. 

- A felnőttekkel szemben gyakran neveletlenül viselkedik, tiszteletlen, társaival dur-

ván beszél, verekedek. 

- Legmagasabb fegyelmező intézkedés vele szemben igazgatói figyelmeztetés, intés. 

 

Szorgalom értékelése 

 

- A tanulók szorgalmának értékelésénél és a minősítésnél az 1-8. évfolyamon példás 

(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használják a 

nevelők. 

- Tanulóink szorgalmát 1. évfolyamon félévkor és tanév végén az osztályfőnök osz-

tályzattal minősíti és bejegyzi a bizonyítványba. 

- 2-8. évfolyamon a tanulók szorgalmát az osztályfőnök félévente minimum 2 alka-

lommal értékeli és bejegyzi a tájékoztató füzetbe, valamint az osztálynaplóba. Tanév 

végén pedig a bizonyítványba. 

- A szorgalom félévi és év végi osztályzatára az osztályfőnök a tanulók véleménye 

alapján javaslatot tesz a nevelőtestületnek. A nevelőtestület többségi szavazással 

dönt. 

 

PÉLDÁS: 

- Annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető 

legjobb eredményre törekszik. 

- Munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan munkavégzésre. 

- Többletfeladatokat vállal, feladatait maximális önállósággal és megbízhatóan végzi 

el. 

- Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig készül, 

figyel, érdeklődő. 

- Érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, isme-

retanyaga a tananyagon kívülire is kiterjed. 

 

JÓ: 

- A tanuló szorgalma, ha figyel az órákon, a házi feladatot elvégzi, az órákra képessé-

geihez mérten lelkiismeretesen készül, az órán megfelelően dolgozik, de többre nem 

törekszik. 

- Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenőrzi munkáját, önmagát. 

- Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem mutat, az órai aktivitása, mun-

kához való viszonya a tőle elvárható szintű. 

- Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

 

VÁLTOZÓ: 

- Annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkája ingadozó, hanyag és jó munkák vál-

togatják egymást. 

- Önállótlan, csak utasításra kezd a munkához, nem ellenőrzi önmagát. 
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- Munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt. 

- Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 

 

HANYAG: 

- A tanuló szorgalma, ha figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, a munkáját nem 

végzi el. 

- Képességeihez, a körülményekhez képest csak vonakodva és keveset tesz tanulmá-

nyi előrehaladása érdekében, munkavégzése megbízhatatlan, pontatlan. 

- Gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz. 

- Érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi. 

 

4.13. SNI tanulókkal kapcsolatos feladatok 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesz-
tési feladatokat vesszük alapul. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 
korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint szer-
vezzük meg: 

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket jelölünk 
meg ott, ahol erre szükség van; 

 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, köve-
telményeket dolgozunk ki; 

 elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékeljük. 
 
 
 

5. Az iskolai könyvtár alapfeladatai 

Az intézmény könyvtára – mint a nevelő-oktató tevékenység szellemi bázisa − elősegíti 

az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és pedagógiai programjában rögzített 

célok helyi megvalósítását 

Biztosítja az iskola nevelői, tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges in-

formációkat, ismerethordozókat (szak- és általános jellegű könyvek, folyóiratok, audio-

vizuális eszközök stb.) 

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza  

Rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és központi 

szerepet tölt be a tanulók önálló könyv- és könyvtárhasználatának fejlesztésében. 

Részt vesz, illetve közreműködik az intézmény – oktatási-nevelési, helyi tantervének 

megfelelően – könyvtári tevékenységekben (tanóra tartása a könyvtárban, bevezetés a 

könyvtárhasználatba, művelődési és iskolai egyéb programok, vetélkedők szervezése, 

segítség nyújtása, különféle könyvtári dokumentumok, segédeszközök biztosítása stb.) 
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Egyéni és csoportos helyben használat biztosítása. 

A fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat 

Tájékoztatást nyújt a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól . 

Részt vesz a könyvtárak közti információ- és dokumentumcserében. 

Közreműködik a tartós könyvekkel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

Az iskola helyi tantervének, az intézmény tanárainak, nevelőközösségének és más isko-

lai könyvtárhasználók javaslatainak, igényeinek figyelembevételével  folyamatosan bőví-

ti, korszerűsíti állományát. 

Naprakészen vezeti az egyedi leltárt tartalmazó könyvet . 

A tanári kézipéldányokról, útmutatókról, gyorsan avuló kisebb terjedelmű kéziratokról 

ún. brosúra-nyilvántartást vezet. 

Az elavult, feleslegessé váló vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat, 

vagy az olvasók által elvesztett könyveket az iskolai selejtezési szabályzattal összhang-

ban kétévente állományából kivonja, az ezzel kapcsolatos feladatokat elvégzi. 

Gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről  

Rendszeres gyakorisággal ellenőrzi az állományt 
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1. Képző – és iparművészeti ág 

1.1. A képzés struktúrája  

 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
Főtárgy:  
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
 
Választható tantárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3-10. évfolyam) 
 
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 
Fém– és zománcműves tanszak - Fém– és zománcműves műhelygyakorlat  
Fotó és film tanszak - Fotó és film műhelygyakorlat 
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygya-
korlat  
Szobrászat és kerámia tanszak -  Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
Textil– és bőrműves tanszak - Textil– és bőrműves műhelygyakorlat  
 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
 
Választható tantárgyak: 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3-10 évfolyam) 
 
A tantárgyak tartalma 
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet 
alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti 
tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, 
technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradic i-
onális kézművesség értékeinek továbbadását. 
A vizuális alkotó gyakorlat a képző–és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformá-
lás, a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vi-
zuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, vál-
tozatos kreatív feladatsorokon keresztül.  
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A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását 
és alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai mun-
kát. 
A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparmű-
vészeti, valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a 
helyi lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességé-
nek megfelelően választ. 
 

1.2. Óraterv 

 

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        

Kötelezően választható tan-
tárgy 

     2 2 2 2 2 2 2 

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 fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 
míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 
időre utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban átcso-
portosítható. 
 

A főtárgyak képzési ideje:  
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Fém– és zománcműves műhelygyakorlat, Fotó és film 
műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Környezet– és kézműves kultúra mű-
helygyakorlat, Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat, Textil– és bőrműves műhelygyakorlat 

 
A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 
 
 

2. Szín – és bábművészeti ág 

2.1. A képzés struktúrája 

Tanszakok és tantárgyak 
 
Színjáték tanszak 
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) 
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színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 
Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 
 
Bábjáték tanszak 
Főtárgy: bábjáték 
Kötelezően választható tantárgyak: 
bábkészítés (1. alapfokú évfolyamtól) 
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 bábjáték és színjáték tanszak bármelyik tantárgya 
 

2.2. Óraterv 

 
Színjáték tanszak 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően választható 
tantárgyak 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgyak 2 2 2 2 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 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
 
Bábjáték tanszak 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően választható tantárgyak   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgyak 2 2 2 2 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 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázatok Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óra-
számra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítésé-
hez szükséges időre utalnak. 
A tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mel-
lett a tanuló más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illet-
ve azok tanítási óráin részt vehet. 
Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az ezen felül 
tanított választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 
A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a 
beszéd és vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában 
önálló tantárgyként oktatja az iskola. 
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A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 
továbbképző évfolyamainak számát jelentik.  
 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
 

3. Táncművészeti ág 

3.1. A Képzés struktúrája 

 
Tantárgyak 
 
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) 
 

3.2. Óraterv 

 

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 tantárgy     1 1 1 1   1 1 

Kötelezően választ-
ható 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 fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszám-
ra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez 
szükséges időre utalnak 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 
továbbképző évfolyamainak számát jelenti 
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A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 
tanuló más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási 
óráin részt vehet 
 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
 
 

4. Zeneművészeti ág 

4.1. A képzés struktúrája 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 
 
„A” TAGOZAT 
 
Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező9 
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 
zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus.  
Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, 
improvizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, 
valamint a népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantár-
gyai. 
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmo-
nika, gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó 
kötelező kiegészítő foglalkozás. 
 
 

4.2. Óratervek 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző 
évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 
alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előkép-
ző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
Óraterv 1 
 

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 

                                                   
9 Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor 
helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni.  
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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 
 
 
A képzés évfolyamainak számai 
(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harso-
na–tenorkürt–baritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő, zongora, hege-
dű, gordonka,  
 
A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett  a ta-
nuló más zenei műfajok (népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene) valamint más 
művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) kép-
zésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.  
 
A tanítási órák időtartama  
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 
Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tan-
tárgy. 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
(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  
 
 
„B” TAGOZAT 
 
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 
Kötelező tantárgy: szolfézs 
Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak 
esetében) a 3. évfolyamtól 
Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, improvi-
záció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, vala-
mint a népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
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Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmo-
nika, gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó 
kötelező kiegészítő foglalkozás. 
 
Óratervek 
Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 
továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előta-
nulmányokat jelentik.  Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
Óraterv 1 
 

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 
választható 
tantárgy 

    0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

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 
 
A képzés évfolyamainak száma 
(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, kürt, har-
sona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, harmonika, zongora, he-
gedű, gordonka 
 
A tanítási órák időtartama 
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy:  
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
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 
 
 
Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 
 
„A” tagozat 
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Főtárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 
Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet–
zeneirodalom és kamarazene főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres 
tárgy. 
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szol-
fézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció valamint nép-
zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
 
Óraterv 1 
 

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 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a har-
madik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat 
nem kötelező elvégezni. 
 
Óraterv 2 
 

Tantárgy 
Évfolyamok 
Alapfok  Továbbképző 
1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 
tantárgy  

2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

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 
 
A képzés évfolyamainak száma  
(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 
A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú 
évfolyam, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
A zenetörténet–zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően vá-
lasztható, vagy választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 
A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvég-
zése után, kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. 
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A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 
szolfézs kötelező: (2)+ 4 évfolyam (előképző 1–2) + alapfok 1–4. évfolyam 
zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolya-
mától tanulható 
zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható  
kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
egyházzene: 2+4  évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulha-
tó 
improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól ta-
nulható 
 
A tanítási órák időtartama  
Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 
kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  
Választható tantárgy: 
Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 
Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2–8 fő 
Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szoro-
san kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1.–2. és 1. évfolyamban 5 
perc, a továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, 
harmonika, gitár, hárfa tantárgyak)  
 
„B” tagozat 
 
Főtárgy: szolfézs 
Kötelező tantárgy: zongora 
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, imp-
rovizáció zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, valamint a népzene, jazz–zene, 
elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
 
Óraterv 
 

Tantárgy 
Évfolyamok 
Alapfok Továbbképző 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tan-
tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tan-
tárgy 

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 
 
A képzés évfolyamainak száma 
4+4 évfolyam: szolfézs 
Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát 
jelentik. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik 
évfolyamától lehet irányítani. 
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A tanítási órák időtartama  
Főtárgy: csoportos  2x45 perc 
Kötelező tantárgy: egyéni  2x30 perc  
Választható tantárgy: 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2–8 fő 
Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó köte-
lező kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, har-
monika, gitár, hárfa tantárgyak) 
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5. Záró rendelkezések 

1. A Pedagógiai Program módosítását 

a. a 2013. március 31. napjától történt fenntartói átszervezések, az ebből következő 

intézményi adatváltozások átvezetése, 

b. a 2015. január 1. napjától hatályba lépett jogszabályok, rendelkezések, 

c. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ utasításai, eljárásrendjeinek figyelembe 

vételével végeztük el és aktualizáltuk. 

2. A véleményezési eljárást követően az  egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Program 

közzétételének időpontja:  2015. április  … napja.” 
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6. Legitimációs záradék 

A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a módosításokkal egysé-

ges szerkezetbe foglalt pedagógiai programját a szülői munkaközösség 2015. március 

26-án megismerte. 

 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 

 ………………………………. ……………………………………. 

 az Iskola utcai SZM képviselője az Óvoda utcai SZM képviselője 

 

 ………………………………. ……………………………………. 

 a Magyar utcai SZM képviselője a Polgári utcai SZM képviselője 

 

 

A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a módosításokkal egysé-

ges szerkezetbe foglalt pedagógiai programját az iskolai diákönkormányzat 2015. már-

cius 26-án megismerte. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

  ……………………………………. 

  a diákönkormányzat képviselője 

 

Mint az alsós nevelési munkaközösség vezetője, kinyilvánítom, hogy a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési in-

tézmények névhasználatáról 118. § (3) bekezdése által biztosított jog alapján az iskola 

alsós nevelési munkaközössége 2015. március 27-én véleményezte a szakterületüket 

érintő, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 

 Kovács Mónika,  

 az alsós nevelési munkaközösség vezetője 

 

Mint az felsős nevelési munkaközösség vezetője, kinyilvánítom, hogy a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési in-

tézmények névhasználatáról 118. § (3) bekezdése által biztosított jog alapján az iskola 

felsős nevelési munkaközössége 2015. március 27-én véleményezte a szakterületüket 

érintő, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 

 Löfcsikné Rékasi,  

 a felsős nevelési munkaközösség vezetője 
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Mint a napközis munkaközösség vezetője, kinyilvánítom, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmé-

nyek névhasználatáról 118. § (3) bekezdése által biztosított jog alapján az iskola felsős 

nevelési munkaközössége 2015. március 27-én véleményezte a szakterületüket érintő, a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 

 Nagy-Tóth Annamária,  

 a napközis munkaközösség vezetője 

 

Mint a természettudományi munkaközösség vezetője, kinyilvánítom, hogy a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 118. § (3) bekezdése által biztosított jog alapján az iskola 

felsős nevelési munkaközössége 2015. március 27-én véleményezte a szakterületüket 

érintő, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

Kelt: Hajdúnánás, 2013. március 27. 

 Józsi-Tóth Magdolna,  

 a természettudományi munkaközösség vezetője 

 

 
Mint a humán munkaközösség vezetője, kinyilvánítom, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 118. § (3) bekezdése által biztosított jog alapján az iskola felsős neve-

lési munkaközössége 2015. március 27-én véleményezte a szakterületüket érintő, a mó-

dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 

 Demeterné Vajda Piroska,  

 a humán munkaközösség vezetője 

 

Mint a nyelvi munkaközösség vezetője, kinyilvánítom, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 118. § (3) bekezdése által biztosított jog alapján az iskola felsős neve-

lési munkaközössége 2015. március 27-én véleményezte a szakterületüket érintő, a mó-

dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 

 Papp Imréné,  

 a nyelvi munkaközösség vezetője 
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Mint a matematika-informatika munkaközösség vezetője, kinyilvánítom, hogy a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 118. § (3) bekezdése által biztosított jog 

alapján az iskola felsős nevelési munkaközössége 2015. március 27-én véleményezte a 

szakterületüket érintő, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai prog-

ramot. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 

 Szabó Attila,  

 a matematika-informatika munkaközösség vezetője 

 

Kinyilvánítom, hogy a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 70. § (2) által bi z-

tosított jog alapján az iskola nevelőtestülete 2015. ????????-én tartott nevelőtestületi 

értekezleten (……….... iktatószámú jegyzőkönyv) megtárgyalta és elfogadta az iskola pe-

dagógiai programját. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 

 a nevelőtestület nevében a nevelőtestület nevében 

 

 ……………………………… ……………………………… 

 pedagógus pedagógus 

 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdése által biztosí-

tott jogkör alapján a 2015. március 29. napján a nevelőtestület által elfogadott módosí-

tott pedagógiai programot jóváhagyom. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 ……………………………….… 

 Tóth Imre, igazgató 

 

Kinyilvánítom, hogy a módosított pedagógiai program feladatainak végrehajtása - tar-

talma alapján - nem jelent többletkötelezettséget az intézményfenntartó részére. 

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 ……………………………….… 

 Tóth Imre, igazgató 

 

Kinyilvánítom, hogy a módosított pedagógiai program feladatainak végrehajtása - tar-

talma alapján - nem jelent többletkötelezettséget a működtető Hajdúnánás Város Ön-

kormányzatának.  

Kelt: Hajdúnánás, 2015. március 27. 

 ……………………………….… 

 Tóth Imre, igazgató 
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Mellékletek Régi tantárgyi háló 

 

1. Régi tantárgyi háló 

 
Tantárgyak, óraszámok a régi köznevelési törvény szerint. 
Beillesztés a régi pedagógiai programokból. 
 

 ÉKP 

 RKP 

 Nyíregyházi tantervi rendszer (régi Bocskai iskola) 

 Régi Barcsa iskola  
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2. Tankönyvrendelés, tankönyvterjesztés 

 

 

Határidő 

 

Feladat 

 

tájékozta-

tás 

formája, 

módja 

 

nyomtat-

vány 

A munkában 

részt vevők 

 

 

Decem-

ber 

A TANKÖNYVRENDELÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

A tankönyvrendelés össze-

állítása 

 

  Tankönyvfele-

lős, munkakö-

zösség-

vezetők, szak-

tanárok 

A szülők tájékoztatása a 

választható tankönyvekről 

Szülői érte-

kezleten 

 

Tankönyv-

lista 

Tankönyvfele-

lős, osztályfő-

nökök 

Decem-

ber 

A felmérés és a rendelke-

zésre álló források alapján 

az intézmény vezetője 

meghatározza a tankönyv-

támogatás végső módját, 

melyet a nevelőtestület elé 

terjeszt. A nevelőtestület 

döntése előtt beszerzi az 

iskolai szülői szervezet és 

a DÖK véleményét 

 

Írásos vé-

lemény 

 Igazgató, ne-

velőtestület, 

az iskolai szü-

lői szervezet 

és a DÖK 

 

Január Használható „használt”  

tankönyvek számba véte-

lezése 

  Tankönyvfele-

lős 

Február  

 

A tankönyvrendelés el-

készítése a terjesztő felé 

(figyelve a belépő osztá-

lyok, a tanulók becsült lét-

számát, a támogatott tanu-

lók létszámát, a felhasz-

nálható használt tanköny-

vek darabszámát) 

 

Tankönyvrendelés 

(figyelve a belépő osztá-

lyok és a tanulók becsült 

  Tankönyvfele-

lős 
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létszámát) 

 

 

Február 

utolsó 

napja 

 

Tankönyvellátási szer-

ződés kötése 

  

Szerződés 

 

igazgató 

 

Április 

A tankönyvterjesztő visz-

szaigazolása alapján a 

megrendelések számszaki 

ellenőrzése, módosítások 

elvégzése 

 

  Tankönyvfele-

lős 

 

 

Június 

Tankönyvek, ajánlott és 

kötelező olvasmányok 

Jegyzékének közzététele. A 

kölcsönzéssel biztosított 

tankönyvek visszavétele-

zése év végén. Pótrendelés 

elkészítése. 

Honlapon, 

faliújságon 

 Könyvtáros, 

tankönyvfele-

lős 

 

 

Augusz-

tus 

A tankönyvek átvétele a 

terjesztőtől. 

  Tankönyvfele-

lős 

A tankönyvek értékesí-

tése, kiosztása  

A szülők tájékoztatása a 

tankönyvek értékesítésé-

nek helyéről és idejéről, 

tankönyvek árusítása. 

Faliújságon, 

honlapon, 

helyi sajtó-

ban, kifüg-

gesztve az 

iskola bejá-

ratán. 

 Tankönyvfele-

lős 

 

 

Október 

Kimutatás, készpénzes 

számla készítése. Az in-

gyenesen értékesített tan-

könyvekről átvételi bi-

zonylat és átutalási számla 

készítése. 

Számlák, 

kimutatás 

 Tankönyvfele-

lős 

 Visszáru elkészítése, eljut-

tatása a terjesztőnek. 

Visszáru 

jegyzék 

 Tankönyvfele-

lős 

Október  Pénzügyi elszámolás a ter-

jesztővel és az önkor-

mányzattal. 

Számlák, 

átvételi bi-

zonylatok 

 Tankönyv 

felelősgazda-

sági ügyintéző 
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4. Normatív kedvezményre (ingyenes tankönyvre) jogosult tanulók tankönyvei-

nek biztosítása 

Normatív kedvezményre jogosultak köre: 

a., tartósan beteg, 

b., testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

c., pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyo-

san akadályozott (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros 

hyperkinetikus vagy kóros aktivitás zavar), 

d., három- vagy több gyermekes családban él, 

e., nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 

f., rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok 

bemutatása szükséges: 

a)  a tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, 

b-c) testi fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavar miatt akadályozott tanuló esetén a 

szakértői vagy a rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

d-e) a családi pótlék folyósításáról szóló bérjegyzék vagy pénzintézeti számlakivonat 

vagy postai igazolószelvény  

f)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény estén az erről szóló önkormányzati 

határozat. 

Ingyenes tankönyvek biztosításának lehetősége az iskolában: 

- tartós tankönyvek könyvtári kölcsönzése, 

- használt tankönyvek biztosítása, 

- tantermekben elhelyezett tankönyvek igénybevétele, 

- tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás. 

Jelenleg a normatív támogatáson túli kedvezmények adására nincs más lehetőség. 

 

Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, több éven át is használható tankönyveket az 

iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden év-

ben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasznál-

ni. 

 

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni, 

melyet az iskolában kap kézhez minden tanuló, amit november 15-ig, illetve új beirat-

kozó esetén 1 héten belül kell visszajuttatni az osztályfőnökökhöz, iskolatitkárhoz. 
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3. Szivárvány Kreatív Alkotó Műhely 

Bevezetés 

 

A világ nagyon tágas, érdekes és sokszínű. A pedagógusok akkor végeznek csak jó mun-

kát, ha a rájuk bízott gyerekeknek ebből a sokszínűségből minél többet megmutatnak. 

Nem új a gondolat, de igaznak tartjuk, hogy sok-sok ablakot kell kinyitni a világra, és a 

gyerekek eldöntik, hogy csak bekukkant-e vagy találnak valami érdekeset ott, amivel 

elidőznek; megismerik és ez által gazdagodnak. A tudás hatalom – szokták mondani. 

Szerintünk a hétköznapi gyakorlati gondolkodás is hatalom, hiszen biztos ismeretekkel 

megalapozottabban jár-kel a világban mindenki. Ezáltal jobb lesz a közérzete, magabiz-

tosabbá és egészséges lelkű emberré válik. 

 

Kreativitásra nagyon nagy szüksége van mindenkinek, hiszen tartalmasabbá teheti éle-

tét általa. A vizuális nevelés fontos feladata a kreativitás alkalmazása és fejlesztése a v i-

zuális kifejezési eszközök által. Fontos, hogy a gyerekek felismerjék azt, hogy egy-egy 

feladatot mindenki másképp old meg. A sokszínű, változatos gondolkodtató megoldások 

megtaníthatják őket arra, hogy életük is lehet változatos, izgalmas nem pedig monoton 

és egyhangú. Komplex fejlesztésükkel el kell érnünk azt, hogy a világot egészben lássa, 

ne pedig tantárgyanként. Ha kellő önállóságot kapnak, kipróbálhatnak sokféle technikát, 

eszközt, alkotóegységekké válhatnak. A Szivárvány komplex képesség fejlesztő műhe-

lyünkben nem minden gyerek kreatív a szó ilyen értelmében. Lelkesedésük, kis közössé-

günk szeretete időnként nagyszerű teljesítményre ösztönzi valamennyit, és ez által fej-

lődik személyiségük. Ennek segítése a mi feladatunk.  

 

Az innováció célja 

 

A projekt során egy olyan alkotó folyamatot valósítunk meg, amely alkalmat ad az önfe-

ledt, felszabadult szórakozva tanulásra, kibontakozásra. 

Célunk, hogy munkánk alkotásközpontú és közösségteremtő legyen. Ez késztesse gon-

dolkodásra a gyerekeket, és minél több önálló, új ötletet vigyenek be a munkafolyamat-

ba. 

Törekszünk arra, hogy sok csoportban végeztethető feladatot adjunk a gyerekeknek, 

hogy ezzel is erősítsük a kommunikációs képességük fejlődését, az egymáshoz való al-

kalmazkodás és türelem képességét. 

Munkájuk során ismerjenek meg minél több új eszközt, anyagot, és azok minél változa-

tosabb felhasználását. 

Mivel a projekt célja a komplex képesség fejlesztése, ezért fontos, hogy tudatosítsuk 

bennük, hogy munkájuk kapcsolatban van más műveltségterületekkel is. (Magyar nyelv 

és irodalom, ének-zene, természetismeret, képzőművészet.) 
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Mellékletek Tankönyvellátás 

Az innováció által fejlesztendő kompetenciák 

 

Fejlesztendő és fejleszthető kompetenciák és műveltségterületek: 

Anyanyelvi kompetenciák: szövegfeldolgozás, szövegalkotás, kommunikáció, szókincs-

fejlesztés. 

Matematika kompetencia: lényegkiemelés, logikus gondolkodás. 

Szociális kompetencia: együttműködés, kreativitás, türelem, empátia a csoportmunka 

során. 

Digitális kompetencia: digitális fényképezőgép használata. 

 

 

Részletes programleírás a tantárgyak tantervei mellékletben található. 

 

 


