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1. Az iskola nevelési programja 
 

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

eljárásai 

„Jót, s jól” 

(Kazinczy Ferenc) 

 

Jó lehetőséget biztosítunk a kompetencia alapú oktatással, a német nemzetiségi nevelés 

biztosításával, a tehetséggondozással és hátránykompenzációval tanítványaink számára. Az 

idegen nyelv, az informatika, és más alapkompetenciák fejlesztése elősegíti az egyéni 

készségek és képességek kibontakoztatását, az élethosszig tartó tanulás megalapozását, a 

társadalomba való beilleszkedés lehetőségét, amelyhez szakmai és pedagógiai szempontból 

jól felkészült nevelőtestület a garancia.  

 

A Würtz Ádám Általános Iskola a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0419 számú pályázat keretében 

„Befogadó iskola”-ként a potenciális referencia-intézmény „szolgáltatói” szerepkörben 

működik. 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

„A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és azokat 

társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra építünk, ami a 

személyiségünkben lehetőségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk e fejlesztő munkát 

leginkább, amelyekben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes.”  

(prof. Bagdy Emőke) 

 

Intézményünkben folyó nevelés és oktatás legalapvetőbb céljának azt tekintjük, hogy 

tanulóink az itt eltöltött évek alatt a lehető legközelebb kerüljenek a problémamegoldó 

(értelmes, kreatív, kritikai) gondolkodású, felelős, fegyelmezett, pozitív életszemléletű, 

autonóm, nyitott embertípushoz, akik tisztelik társadalmi környezetüket és a természetet. 

 

Feladataink megvalósításához a nevelés egész rendszerében az alapvető tanulói készségek, 

képességek és jártasságok kialakítására törekszünk gyermekközpontú elvek alapján, melynek 

során motiváljuk tanulóinkat a meglévő ismereteik alkalmazására a nevelési-oktatási 

folyamatban.  

Ennek érdekben ösztönözzük őket, törekszünk arra, hogy érezzék magukat biztonságban, 

legyen önbizalmuk, bízzanak környezetükben és a világban, vagyis kialakuljon pozitív 

gondolkodásuk. 

 

A gyermek, mint egyéniség iránt figyelmet tanúsítunk, tapintatos bánásmódban részesítjük, 

elismerjük teljesítményét verbális és nonverbális eszközökkel, tevékenységét nyomon 

követjük empatikusan, kritikusan.  

Egyénre szabott oktatással eljuttatjuk őket az önképzés igényéhez. 

 



6 

 

A feladatok elvégzése után felelős kritikával értékeljük teljesítményüket, a hibajavítás 

lehetőségét megadjuk számukra, mellyel a további önálló ismeretszerzést és az elsajátított 

tudás alkalmazását tesszük lehetővé részükre. 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

Az egészségfejlesztés magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a 

mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket az egészséget 

meghatározó tényezők felügyeletére és ez által egészségük javítására. A részvétel 

nélkülözhetetlen az egészségfejlesztő tevékenység fenntartásához. 

Egészségfejlesztési feladataink: 

 Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíteni a tanulók és a tantestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Alakítsunk ki együttműködést a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges 

környezet legyen. 

 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosítani, ezekkel párhuzamosan együttműködni a helyi közösség 

szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget tulajdonítani az egészséges 

étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret adni a társas 

támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

 Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytatni, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és 

a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremteni a siker eléréséhez, 

elismerni az erőfeszítést, a szándékot, támogatni az egyéni előrejutást. 

 Törekedni arra, hogy segítsük diákjainknak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködjünk a helyi 

közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá – 

vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

 

A prevenció (megelőzés) területei 

Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az 

egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges 

táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki 

egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a 

családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer biztonság 

megvalósítása. 

Az iskolának e primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési feladatok 

meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt fektetni. 

A másodlagos prevenció körébe tartozik az iskolás gyermekek életkorhoz kötött kötelező 

szűrővizsgálatainak rendszere, a túlsúllyal vagy mozgásszervi problémával küzdő gyermekek 

számára szervezett speciális táplálkozási tanácsadás és/vagy differenciált testi nevelés, a 

gyógytestnevelés. 
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1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia és technika óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 

a) 6. évfolyamon a természetismeret tantárgyba beépítve (elsősegélynyújtó feladatai, 

ájulás, égés, forrázás, sebek fajtái, vérzések, sebellátás) 

b) 8. évfolyamon a biológia és technika tantárgyba beépítve (stabil oldalfekvés, 

újraélesztés, balesetek és ellátásuk) 

c) a Vöröskereszt által szervezett versenyekre felkészítés 

 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

„Igazán jó nevelő-oktató munkáról csak abban az iskolában beszélhetünk, ahol nemcsak a 

tanulmányi eredmények jók, hanem gondot fordítanak a nevelés más formáinak, módszereinek 

kialakítására, meggyökereztetésére. Ahol a tanulók szokásai, képességei tevékenységeken 

keresztül fejlődnek, és figyelembe veszik a tanuló érdeklődését is.” 

/ Joanna Guze / 

 

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

Tanulóink egy részének családi háttere a mai társadalmi helyzet összes negatívumával 

(megélhetési nehézségek, munkanélküliség, alkoholizmus, csonkacsalád) rendelkezik. 

E hatások tükröződnek a gyermekek teljesítményében, viselkedés- és beszédkultúrájukban 

egyaránt. Ők az átlagosnál is nagyobb odafigyelést, törődést, türelmet, szeretetet igényelnek. 

Tantestületünk tagjai jó pedagógiai érzékkel és empátiás képességekkel igyekeznek a 

nemkívánatos környezeti hatások, a kedvezőtlen személyiségvonások ellenére a gyerekekben 

levő lehetőségeket feltárni. 

 esztétikai nevelés: a tanuló környezetének (iskola, folyosó, udvar, osztályterem) 

tisztántartása, szebbé tétele 

 a hétköznapi élet gyakorlati problémáinak megoldására irányuló felkészítés 

 a segítségre szoruló tanulók felismerése, segítése 

 egészséges életmód előtérbe helyezése 

 tanulói közösségek fejlesztése, melynek célja, hogy nevelői segítséggel együtt 

tűzzenek ki maguk elé célt, és azt valósítsák is meg 

 mindennapi élet megszervezése 

 a felelősi hálózat kiépítése 

 önálló munkára nevelés 

 önértékelés 

 az együtt végzett munka közös ellenőrzése, értékelése 

 együttélés, együttműködés elemi szabályainak kialakítása 

 az összetartozás élményének biztosítása 

 évfolyamon szociometriai felmérés a pedagógus további feladatainak meghatározása 

érdekében a csoportbontások kialakítása miatt 

 a végzős évfolyamokon alapos, körültekintő pályairányítás 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez a pedagógus maga választja meg 

módszereit, amelyek részben az egyéniségéből adódnak, részben tanulóra szabottak. 
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1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 empatikus készség fejlesztése személyre szóló beszélgetések során tanórán kívül, és 

tanórán 

 a verbális mellett a metakommunikációs jelzések megfigyelése, helyes értelmezése 

 érzelmekre való helyes, megfelelő reagálás kialakítása 

 konfliktushelyzetek megfelelő kezelése, demokratikus elvek tisztelete, felelősségteljes 

gondolkodás, logikus érvelés 

 jogokban a mindennapok során valósuljon meg a természetes másság (az eltérő 

etnikum, nyelv, hagyomány, szokások, vallás, kultúra) Ebben rejlik a legfontosabb 

érték, a szabadság. Felszámolandó az előítélet és intolerancia. 

 

1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

A diákönkormányzat működésével segítjük elő a jogait és kötelességeit ismerő tanuló 

személyiségének kialakítását. 

 diákok részéről történő kezdeményezések felkarolása 

 bekapcsolódás a városi rendezvényekbe, illetve az ünnepségeken való részvétel 

 iskolarádió működtetése, melynek célja: műsorszolgáltatás, iskolai élettel kapcsolatos 

információk átadása 

 a közéletiség alapjainak lerakása a cél 

 gyakorolják a közösség ügyeinek intézését 

 érdekvédelmi feladatokkal ismerkednek 

 a tanulói jogviszonnyal összefüggő jogokat, kötelességeket megismerve igyekeznek 

azokat betartani és betartatni társaikkal 

 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 különböző szabadidős programok szervezésének lehetősége (kirándulás, színház-, 

múzeumlátogatás) 

 a partneriskolákkal való kapcsolat ápolása 

 osztályhoz kapcsolódó programok közösségfejlesztési lehetőségeinek kihasználása: pl. 

anyák napja, farsang, osztálykirándulás, teadélután, Mikulás, külső személyek 

felkérése programok tartására stb.  

 iskolához kapcsolódó rendezvények közösségfejlesztő hatása: Az iskola szellemiségét 

a hagyományai adják. Pl. ballagás, nemzetiségi nap, nyelvtábor, karácsonyi műsor, 

iskolai ünnepek stb. Törekedjünk a régi hagyományok ápolására és új 

gyermekközpontú programok kialakítására. 

 Hagyományos iskola rendezvények 

az általános iskolában 

- A népmese napja 

- Erdő hete 

- Szüreti felvonulás 

- Zene világnapja 

- A víz világnapja 

- Nemzetiségi nap 

- Madarak-fák napja 

- A kihívás napja 

- Színházlátogatás 

- Márton-nap (kapcsolódva az óvodai rendezvényhez) 

- Mikulás ünnep alsósok és óvodások számára 

- Advent 
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- Karácsonyi vásár 

- Költészet napja 

- Projekthetek  

- Farsang 

- Ünnepi megemlékezések (március 15., október 6., október 23.) 

- Rádiós műsor a költészet napján 

- Anyák napi műsorok 

- Gyermeknap 

- A nemzeti összetartozás napja 

- Idősek napja 

- Würtz-nap 

- Kulturális bemutató 

- Ballagás 

 

a művészetoktatási intézményegységben 

- hangversenyek 

- kiállítás megnyitók 

- növendék hangversenyek 

- művészeti előkészítő tábor 

- művészeti alkotó tábor 

- Würtz Ádám emlékére rendezett regionális rajzverseny 

- Húsvéti hangverseny Simontornyán 

 

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

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

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 különbözeti, osztályozó és pótvizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete tanítás megkezdése előtt, óraközi szünetekben, ebédeléskor,  

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 



10 

 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

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

véve. 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok és anyakönyv 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. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére. 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

„… a világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába  

teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye.” 

/Petőfi Sándor/ 

 

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 

A tehetség, képesség nemcsak öröklött tulajdonság, hanem tanulás, tanítás függvénye is, ezért 

is nagyon fontos annak korai felismerése. Változatos tevékenységi formákkal 

bontakoztathatjuk ki a tehetségeket. Hagyjuk és ösztönözzük, hogy a diákok törekedjenek az 

eredeti, egyéni, különleges megoldásokra. 

A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a 

következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, kíváncsiság, érdeklődés, 

előítéletektől való mentesség, bizonytalanság tolerálása, felügyelet elvetése, becsvágy, 

kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos kommunikáció. 

A tehetség kibontakozását  
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 serkenti: a megfelelő légkör megteremtése, a motiváció, a tanár ösztönző attitűdje, a 

bizalom, a megfelelő szervezeti strukturáltság, a játékosság, az értékelés késleltetése, 

 gátolja: az érdektelenség, a kreativitás lebecsülése, a túlzott fegyelem, a 

teljesítménykényszer. 

A tehetséggondozás területei: 

- tanórán végzett tevékenység 

- tanórán kívüli (szabadidőben is végezhető) tehetséggondozás 

Tanórán végzett tevékenység 

 csoportbontással elősegíteni a különböző tantárgyak oktatását, 

 tanulmányi versenyekre történő felkészítés differenciált feladatok adásával, kutató 

munka keretében szakirodalom tanulmányozása, majd a szerzett ismeretek 

feldolgozása szaktanári segítséggel, 

 kiegészítő anyagok tanulói feldolgozása, majd kiselőadás formájában tanórán történő 

ismertetése  

 kihasználni a tanulás folyamatában az IKT eszközök adta lehetőségeket, a tanulókat 

ösztönözni az önálló ismeretszerzés, kutatás igényére, 

Tanórán kívüli tehetséggondozás 

 pályázatok elnyerésével segítsük elő a szemléltető eszközök bővítését, 

 a tanulók igényeinek, az iskola profiljának megfelelő szakkörök kialakítása, 

 tanulmányi versenyekre és kulturális rendezvényekre egyéni és kiscsoportos formában 

készítjük fel tanulóinkat,  

 a fenntartó és az alapítványaink támogatásával részt veszünk cserekapcsolatokban, 

 internet használatával növeljük a tájékozottságot, az ismeretek bővítését, 

 színvonalas művészeti, sport és tanulmányi versenyek rendezésével lehetőség nyílik a 

tehetséges tanulóink kiemelkedésére, 

 rendezvényeinkre más iskolák meghívásával tanulóink megmérettetését biztosítjuk, 

 a házi versenyek győzteseinek lehetőséget teremtünk a felmenő rendszerű versenyeken 

való részvételre, 

 figyelemmel kísérjük az országos vagy megyei szervek, különböző alapítványok által 

meghirdetett pályázatokat, s azokon indítjuk tanulóinkat 

 bekapcsolódunk a település közművelődési intézményei, az önkormányzat által 

szervezett programokba, műsorunk színvonalára mindig az igényesség legyen 

jellemző, 

 kiemelt gondot fordítunk német hagyományőrző és egyéb kulturális, művészeti 

csoportjaink működésére, 

 továbbtanulásnál, pályaválasztásnál képességek szerint tanácsadás. 

 Iskolánk Jó gyakorlata az Erdei kalandok is jól illeszkedik ebbe a feladatkörbe. 

 

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

„Senkivel igaztalanul ne bánj, és tedd meg mindenkivel azon szolgálatot, melyet tőled jogosan 

megvárhat” 

/Gárdonyi Géza/ 

 

A tanulók egy jelentős része szociális, művelődési hátrányokkal kezdi meg tanulmányait. A 

pedagógusoknak a szülők meggyőzését, a nevelőmunkába történő bevonását kell megoldania. 

Ennek módszerei lehetnek: rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés a szülővel, tanórán kívül a 

tanulóval is, családlátogatás, nyílt nap, szülői értekezletek, osztálykirándulás, fogadó óra és 

egyéb rendezvények a szülő bevonásával. 
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A cél, hogy a gyerekek hiányzó ismereteit pótolja, felzárkóztassa őket. Ezeknél a tanulóknál 

nem számíthat a pedagógus a család, a szülők segítségére, együttműködésére, hiszen 

hátrányuk éppen abból adódik, hogy nem áll mögötte stabil, támogató család. 

A sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésével-

oktatásával elősegítjük a társadalomba való beilleszkedésüket, a munkaerő piacon való 

későbbi helytállásukat. 

 

Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító nevelés-oktatás eljárásait érvényesítő pedagógiai 

módszereket alkalmazunk. 

Pedagógiai munkánkban hangsúlyosan alkalmazzuk a kompetencia alapú nevelés-oktatás 

tartalmait és módszereit. 

 

A pedagógussal szemben az elvárások a következők: 

 ismerje a részképesség zavar tünet együttesét, szükség esetén kérje szakember 

segítségét  

 tudjon differenciáltan oktatni 

 semmiféle hátrányos megkülönböztetés, degradáció nem érheti részéről a tanulót 

 az értékelésnél vegye figyelembe a tanulók eltérő képességeit 

 a teljesítmény mérésénél adjon előnyt a hátránnyal küzdőknek, önmagukhoz képest is 

nézze a fejlődést 

 a hátrányt nem jelentő képességterületeken erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit 

 nevelje a közösséget a képességek különbözőségének tolerálására  

Elvárások az osztályfőnökkel szemben: 

 a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal 

 szükség esetén forduljon szakemberhez a tanuló ügyében 

 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét 

 tanácsával segítse a tanuló pályaválasztását, iskolaválasztását 

 gondoskodjon - a szülő döntése alapján - a tanuló megfelelő iskolafokozatba 

kerüléséről, a pályaválasztásáról 

  

 szükség esetén adjon írásban véleményt a tanuló iskolai magatartásáról, 

teljesítményéről. 

 

Hatékony prevenció 

A tanulási zavarok (részképesség zavarok, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) korai 

felismerése és korrekciója. 

El kívánjuk érni, hogy a hátránnyal küszködők, a speciális nevelési igényűek és a 

tehetségesek egyaránt a megfelelő fejlesztésben részesüljenek, és egyben legyenek képesek 

tolerálni egymást. 

Az egyéni képességek kibontakozásához szükséges, érdeklődésüknek megfelelő, hátrányokat 

csökkentő tevékenységi formákat biztosítsunk.  

Az intézmény alkalmas mintaadó pedagógiai tartalmak közvetítésére. 

 

Kihasználjuk azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek tanulóink tehetséggondozását, 

felzárkóztatását, esélyegyenlőségét célozzák meg. 

Fontosnak tartjuk: 

 tehetségek beazonosítását, fejlesztését, 

 a problémás területek feltérképezését, 

 a tanulói hiányzások okainak feltárását és szűkítését, 
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 az iskola és szülői ház közötti kommunikáció erősítését, 

 a tantestület és az intézményvezetés által kiválasztott képzések megvalósítását, melyek 

céljaink elérését szolgálják. 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

„A ma és a jövő iskolájában nem nivellálnunk, hanem differenciálnunk kell, nem az 

esélyegyenlőtlenségeket kell mindenáron felszámolnunk, hanem ESÉLYT, LEHETŐSÉGET 

kell teremtenünk mindenkinek – tanulónak, tanítójának, tanárának egyaránt – képességeik 

kibontakoztatására” 

/Fürstné dr. Kólyi Erzsébet/ 

 

Az intézményben megjelenő beilleszkedési, magatartási problémák okai összetettek, de a 

hatékony kezelés érdekében érdemes a kiváltó okokat csoportosítani: 

 az etnikai hovatartozás problémájának nehézségei  

 szociális okok 

 családi okok 

 egészségügyi okok, 

 tanulási nehézségek okozta problémák 

 mai életünkből adódó új veszélyeztető tényezők (bűnmegelőzés, drog stb.) 

Ezek felismerése az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok feladata. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját iskolai pályafutását elősegítheti 

a nem sajátos nevelési igényű, tanulókkal együtt történő integrált oktatásuk. 

Az integrált nevelés csak a különböző szakemberek (a többségi intézmények pedagógusai, 

gyógypedagógusok, egyéb speciális szakemberek) tervezett és tudatos együttműködése 

keretében lehetséges. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység gyógypedagógiai kompetencia. 

 Ezt a tevékenységet gyógypedagógus végzi, egyéni fejlesztési terv alapján, 

törvényileg meghatározott órakeretben. 

 Az iskolapedagógus szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít. 

 Az integrált nevelésben/oktatásban résztvevő pedagógusok együttműködnek 

egymással. 

 A pedagógus, a gyógypedagógus iránymutatásait beépíti a pedagógiai folyamatba. 

 A gyógypedagógus figyelembe veszi a pedagógus tapasztalatait.  

Az együttnevelés legfontosabb szempontjai 

 a közösség felkészítése, a gyermek/tanuló fogadására, 

 a gyermek/tanuló beilleszkedése, a többi gyermekkel/tanulóval való együtt haladás  

 a habilitációs, rehabilitációs szemlélet kialakítása   

 sérülés specifikus módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök 

alkalmazása 

 magas szintű pedagógiai képességekkel és kompetenciákkal rendelkező pedagógusok 

közreműködése 

 kapcsolattartás a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával 

Az SNI tanulók iskolai nevelésének közös feladatai: 

 az elvárások alkalmazkodjanak az eltérő képességekhez, 

 a differenciált nevelés, oktatás megvalósítása során egyénre szabott 

módszerek, technikák alkalmazása szükséges,  

 a tananyag feldolgozásnál figyelembe kell venni a tantárgyi tartalmak 

esetleges módosulásait, 
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 szükség esetén egyéni haladási ütemet kell biztosítani, a diagnózisában 

szereplő javaslatokat be kell építeni a pedagógiai munkába 

 az enyhén értelmi fogyatékos tanulók az osztályukban integráltan és 

differenciáltan eltérő tanterv alapján haladnak, és értékelésük ennek alapján 

történik. 

Iskolánk Jó gyakorlata az Állat asszisztált aktivitást (Animal Assisted Activity – AAA): 

elsősorban pihentető vagy oktató célú közös tevékenység a terápiás állattal; az Állat 

asszisztált terápiát (Animal Assisted Therapy – AAT): meghatározott terápiás cél elérése 

érdekében szervezett fejlesztő/terápiás foglalkozás terápiás állat segítségével; és az Állat 

asszisztált  oktatást (Animal Assisted Education – AAE) szorgalmazza.  

Az AAA és AAT osztálytermi interakciókra, tanórai feladatokra specializálódott alkalmazásai 

a tanórán konkrétan az előírt tananyag elsajátítását segítik. Ezek a mi esetünkben a „kutyás 

feladatok”. 

Amiben a kutya is segíthet: 

 Mozgásfejlesztés: nagymozgások, finommozgások fejlesztése 

 téri tájékozódás fejlesztése  

 testtudat, testérzékelés 

 beszéd, kommunikáció 

 figyelem, koncentráció, pontosság fejlesztése 

 emlékezet fejlesztése 

 szociális képességek fejlesztése 

 énkép-éntudat fejlesztése 

 ritmusérzék fejlesztése 

 környezettudatos, egészséges életmód kialakítása és fenntartása 

 problémamegoldó készség fejlesztése 

 kudarctűrés fokozása 

 magatartás- és viselkedés problémák 

 figyelemzavar, hiperaktivitás 

 

Intézményünk valamennyi tagintézményében folyik integrált nevelés, oktatás. 
A magatartási zavarokkal küzdő gyerekekkel való fokozottabb törődés legtöbbször csak tüneti 

kezelés, ha nem törekszünk a kiváltó okok megszüntetésére, ill. mérséklésére.  

Az iskolavédőnő, a házi gyermekorvos és a szakorvos által kiszűrt tartási, mozgásszervi, 

túlsúlyos és egyéb egészségügyi problémákkal küszködő gyermekek gyógytestnevelésbe 

történő bevonását az iskola a szakszolgálat segítségét veszi igénybe, lehetőséget biztosítva az 

egészséges állapot helyreállítására, vagy az állapot romlásának megakadályozására. 

Amennyiben a probléma megoldása túlnő az osztálykereteken, az osztályfőnök jelzi azt a 

vezetőjének, a logopédusnak, a fejlesztő pedagógusnak. 

A gyakorlat során azonban olyan esetek is adódnak, amikor a segítő szándék, és az, amit az 

iskolán belül tenni tudunk már nem elégséges. Ilyenkor külső segítséget kell kérnünk, ez napi 

munkakapcsolatot igényel a pedagógiai szakszolgálattal. 

 

1.6.4 Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

Az intézményünkbe járó gyerekek egy része hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű, veszélyeztetett, vagy éppen e kategóriák mindegyikébe tartozó tanuló. 

Az osztályfőnök kapcsolatot tart a szülővel, az intézményvezetéssel, az pedig a gyermekjóléti 

szolgálattal, a gyámhivatallal, a kormányhivatal illetékesével. 
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Segítségnyújtás módjai: 

 segítséget adni a hátrányok csökkenéséhez és kompenzálásához családgondozás és az 

egyéni bánásmód keretei között 

 tapintatos, személyes kapcsolat kialakítása azon családokkal, akik segítséget kérnek, 

vagy láthatóan segítségre szorulnak, a titoktartási kötelezettségnek minden családot 

érintő kérdésben érvényesülnie kell 

 tanulási problémák esetén javaslattal élni a szülő felé, hogy vegye igénybe a napközis 

ellátást, 

 felzárkóztató, ill. fejlesztő foglalkozásokon való részvételt elősegíteni,  

 a város által létrehozott „Rászoruló Gyermekekért” Alapítványtól anyagi segítséget 

kérni, 

 karitatív szervezetek által adományozott ruhaneműt, cipőt az arra rászorulók között 

elosztani, 

 erkölcsi veszélyeztetettség esetén a megfelelő gyermekvédelmi szervek segítségét 

kérni, 

 megfelelő feltételek esetén különböző ösztöndíj-programokat felajánlani a tanulóknak 

pl. Macika, Útravaló, IPR stb. 

A veszélyeztetettségi okok korai felismerése és jelzése az osztályfőnökök, az intézkedések 

megtétele az intézményvezető, tagintézmény-vezetők feladata. 

 

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

„Ne felejtsük el: a megelőzés is csapatmunka komoly nehézségekkel, apró sikerekkel és közös 

felelősséggel.” /dr. Páli Judit/ 

 

A szociális nehézségekkel küzdő vagy ideiglenesen nehéz anyagi helyzetben került 

gyermekek felderítése alapvető feladatunk. 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbiak szolgálják: 

 Felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségéről. 

 Természetbeni juttatások: kedvezményes étkeztetés, ingyenes tankönyv biztosítása a 

jogosultaknak. 

 Karitatív szervezetektől természetbeni adomány kérése (ruházat, cipő). 

 A szociokulturális hátrányok enyhítése: jól felszerelt könyvtár, életviteli, életvezetési 

tanácsadás, a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása, pályaorientáció, 

felvilágosító, drogmegelőző programok, felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozások szervezése, iskolaotthon, napközi, kollégiumi ellátás, diákétkeztetés 

biztosításával. 

 Az intézményi integrációs program keretében fokozottan figyelünk a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből adódó hátrányok mérséklésére. 

A feladatok ellátása érdekében rendszeres kapcsolattartás a szociális alapellátó 

központtal (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat), a gyámhivatallal, a pedagógiai 

szakszolgálattal, a kisebbségi önkormányzatokkal, az iskolai és települési 

alapítványokkal.  

 A TÁMOP-3.1.4-C-14-2015-0502 Innovatív iskolák 2. üteme programban az 

Alapfokú Művészeti iskola, a Szakályi és a Nagykónyi Tagiskola vesz részt.  

2020-ig kötelező a pályázat fenntartása, ennek megvalósítása érdekében kiemelt cél: 

 - a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése, a test, a lélek és az értelem 

arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, 

attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartása, 
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- a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás 

eszközeivel, 

- a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének 

elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra 

folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával. 

 A TÁMOP 3.1.4.-B Köznevelés az iskolában pályázathoz kapcsolódott 

intézményünk, melynek a Nagykónyi Tagiskola a fő kedvezményezettje. A 

fenntarthatóságának biztosítása 2020-ig kötelező. E célok megvalósítása érdekében 

feladatunk: 

- a hagyományos tanórai kereteken kívül érdeklődést felkeltő rendezvények, 

foglalkozások szervezése, 

- szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, 

- partnereinkkel – elsősorban a szülőkkel – való kapcsolat erősítése, 

- próbamérések, a mérésekre egyéni fejlesztés megvalósítása. 

A pedagógusoktól elvárt tevékenységek: 

 a gyerekek egészséges fejlődését biztosító nevelési légkör létrehozása, 

 az indulási hátrányok csökkentése a fejlesztő pedagógusok, tanítók, tanárok együttes 

segítségével, 

 személyes, egyéni tanácsadás szülőknek, gyermekeknek, tanulóknak, 

 a családok életvezetési gondjainak segítése, megfelelő szervezethez irányítása, 

 a nevelők, szülők, tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 

 szükség szerinti családlátogatások, 

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 a tanulási kudarcok és lemaradások csökkentése érdekében felzárkóztató/egyéni 

foglakozások, korrepetálások szervezése figyelembe véve az integrációs irányelveket, 

 tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök szervezése, a tanulók irányítása ezekre, 

 iskolai étkezési lehetőségről és egyéb kedvezményekről tájékoztatás, 

 az iskolai könyvtár, az informatikai szaktanterem, valamint az iskola egyéb 

létesítményeinek, eszközeinek használatában való segítségnyújtás, 

 a pályázati lehetőségek felkutatása, igénybevétele a hátrányok enyhítésére, 

 a pályaválasztás segítése. 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

 Az intézményben diákönkormányzatok tevékenykednek. 

 A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével 

és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 Az iskolai diákönkormányzat véleményét  

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához  

- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt ki kell kérni. 

 A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 



17 

 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

1.8. 1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről és az aktuális feladatokról az 

igazgató tájékoztatja az iskolai diákönkormányzatot üléseiken (évente legalább 

egy alkalommal). 

 Az osztályfőnökök az osztályt érintő kérdésekről tájékoztatják a diákokat az 

osztályfőnöki órákon. 

 A folyamatos tájékoztatás eszköze a faliújság, az iskola honlapja és az iskolarádió. 

1.8.2  A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

A kapcsolattartásnak különböző formái, módszerei lehetnek: 

 rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés a szülővel, tanórán kívül a tanulóval is, 

 családlátogatás, 

 nyílt nap, 

 szülői értekezlet, rendkívüli szülői értekezlet, 

 fogadóórák, 

 osztálykirándulás a szülők bevonásával, 

 iskolai rendezvények a szülők bevonásával, 

 szülői szervezettel való kapcsolat, 

 kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

szüleivel való együttműködésre. 

Szülői értekezleten a pedagógus csak az egész tanulócsoportot érintő kérdéseket, 

problémákat, a soron következő feladatokat tárgyalja meg nyilvánosan. Az egyes tanulókkal 

kapcsolatos egyedi problémákra négyszemközti beszélgetésen kerülhet sor. A pedagógus 

megbeszéli a szülőkkel, miben tudnak segíteni egymásnak, mi a céljuk ezzel. 

Rendkívüli vagy sürgős esetekben a pedagógus családlátogatáson az egyes gyermeket érintő 

problémákról, nevelési feladatokról, egyénre szabott tanórai és tanórán kívüli fejlesztő 

foglalkozások lehetőségeiről ad tájékoztatást. Az együttműködés során mindkét félnek 

törekednie kell a - gyermek szempontjából –a legeredményesebb megoldásra. 

 

Kapcsolat a pedagógiai szakszolgálattal 

A pedagógiai szakszolgálat és a szakértői és rehabilitációs bizottság elvégzi a vizsgálatokat, 

amelyekkel kiszűri a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási 

nehézséggel küszködő gyermekeket, javaslatot tesz szakszerű fejlesztésükre. 

 

Kapcsolat a gyermekorvosokkal, védőnőkkel, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal 

A gyermekorvos és a fogorvos elvégzi évente a szükséges vizsgálatokat. A védőnők 

figyelemmel kísérik, rögzítik a gyermekek fejlődését, növekedését. A védőnők látás-, 

hallásvizsgálatot végeznek, ha szükséges a gyermeket háziorvoshoz irányítják. 

Fertőzés esetén megteszik a szükséges intézkedéseket. 

A gyermekorvos, védőnők és a gyermek veszélyeztetettségének gyanúja esetén – esetjelzés 

formájában értesítik a családsegítő- vagy gyermekjóléti szolgálatot. 

 

Kisebbségi önkormányzatokkal 

Az intézményben nemzetiségi nyelvoktatás folyik, ezért a Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal is közvetlen kapcsolatot tartunk fenn. Az önkormányzat anyagilag is 

támogatja a német nemzetiségi iskolai csoportok munkáját, a hagyományok megismerését 

segítik. 
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Ezen kívül az intézmény az eredményes munka érdekében kapcsolatot tart fent 

 a településen működő alapítványokkal, egyesületekkel, civilszervezetekkel 

 közművelődési intézményekkel (művelődési ház, könyvtár), 

 Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézménnyel, 

 sportegyesületekkel, 

 a referencia intézmény iránt érdeklődő intézményekkel, 

 versenyek alkalmával középiskolákkal, 

 gyakorló helyként a felsőoktatási intézményekkel. 

1.8.3. Külföldi partnerkapcsolatok 

 

Intézményünk hagyományos partnerkapcsolatot ápol Wurzen, Stollberg és Isernhagen 

(Németország), Suchy Las (Lengyelország) és Montigny (Franciaország) városokkal, 

melynek keretében utazhatnak diákok a partnervárosokba.  

A wurzeni cserekapcsolat keretében tanulók és oktatók szeptemberi és áprilisi találkozóit 

szervezzük meg.  

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

Általános szabályok 

 A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó 

vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye 

alapján kell megállapítani.  

 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

- a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

 A különbözeti/osztályozó vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 

kijelölni. (január 15-31., és augusztus 15-31.)  

 Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, 

osztályozó, különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a 

vizsganapot kijelölni. A félévi vizsgára a tanulónak december 31-ig, az év végire 

május 31-ig kell jelentkeznie. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli és három szóbeli vizsgát 

tehet.  

 A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén.  
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 Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat 

vele.  

 A javítóvizsgának magyar, matematika, és idegen nyelv esetén írásbeli és szóbeli 

részből, a többi tantárgynál szóbeli részből, a készségtárgyak esetében a tantárgynak 

megfelelő gyakorlati részből kell állnia.  

 A javítóvizsga bizottság előtt zajlik. A bizottság tagjai: a szaktanár, az osztályfőnök és 

az igazgató vagy helyettesei, vagy a munkaközösség-vezető közül az egyik. 

 A szóbeli felelet előtt kellő időt kell biztosítani a tanulónak a felkészülésre. A sajátos 

nevelési igényű tanuló javítóvizsgáján a szakvéleményben leírtak figyelembe vételével 

kell eljárni. 

 Osztályozó vizsgát köteles tenni az a tanköteles korú tanuló, aki magántanulóként 

végzi tanulmányait. 

 Amennyiben az osztályozó vizsga eredményes, magasabb évfolyamba lép a diák. 

 Eredménytelen osztályozó vizsga esetén a tanuló joga a javítóvizsgán való részvétel. 

 

A vizsgaszabályzat célja, hatálya 

 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

Az értékelés rendje 

 

5 jeles a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség 

nélkül tudja alkalmazni 

4 jó a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és kevés 

segítséggel tudja alkalmazni 
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3 közepes a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és többszöri 

segítséggel tudja alkalmazni 

2 elégséges a tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és 

jelentős segítséggel tudja alkalmazni 

1 elégtelen a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy 

segítséggel is nehezen tudja alkalmazni 

 

Az értékelés elvei és eszközei 

A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. A folyamatos, fejlesztő 

célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára munkájának eredményességéről, 

rendszeres tanulásra ösztönöz. 

A tanév eleji diagnosztikus felmérés segíti a pedagógust a tanulók előzetes ismereteinek 

feltérképezésében, útmutatást ad a tanulócsoportra szabott tanítási módszerek, eljárások 

kiválasztásában. 

Témákat lezáró írásbeli felmérések tájékoztatják a tanítót, a tanulót és a szülőt a tanuló 

teljesítményéről a helyi tantervben rögzített követelményekhez viszonyítva. 

A tanév végi felmérés megmutatja az adott évfolyamon elsajátított ismeretek mennyiségét és 

minőségét. 

Az értékelés kiemelt szempontjai: 

– a tanulók önmagukhoz mért fejlődése,  

– az alapvető készségek, képességek fejlettségi szintje,  

– tárgyi tevékenységben való jártasság,  

– tanult műveletek értelmezése,  

– a tanult számolási eljárások ismerete és alkalmazása.  

 

A vizsgatárgyak részeit és követelményeit a melléklet tartalmazza. 

1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Átlépés másik osztályba 

Amennyiben a tanuló magatartási vagy tanulási zavarokkal küzd, illetve képességeinek nem 

megfelelő osztályban tanul, a szülőnek joga van írásban kérni az igazgatótól ugyanazon 

évfolyamon belül (amennyiben erre az iskola adottságai lehetőséget biztosítanak) az 

áthelyezést a másik osztályba. Az igazgató a volt és a leendő osztályfőnök, valamint az 

érintett szaktanárok véleményének figyelembe vétele után dönt.  

Az átlépést másik osztályba tanév közben csak rendkívül kivételes esetben engedélyezi az 

igazgató. Ennek mérlegelése az igazgató hatásköre, legfontosabb szempont a tanuló 

egészséges személyiségfejlődésének érdeke. A különböző tanterv szerint haladó osztályok 

közötti átjárhatóságra is lehetőség van, ha azt a szülő írásban kéri, és a tanuló a különbözeti 

vizsgán teljesítette a magasabb óraszámban tanított tantárgy követelményeit. Ilyen jellegű 

osztályváltásra a tanév végén vagy - rendkívül indokolt esetben - félévkor van lehetőség. 

Az átlépést másik osztályba mindig a tanuló „mindenek felett álló érdekeinek” figyelembe 

vételével lehet engedélyezni.  
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2. Az intézmény helyi tanterve 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

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 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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2.1.1. A választott kerettanterv kibővítése a szabadon tervezhető növelt óráival 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

Székhely intézmény Tamási 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Általános tantervű 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

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

Idegen nyelvek       2 +1 

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

Erkölcstan/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Német nemzetiségi  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Német nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
5 5 5 5 

Magyar nyelv és irodalom 6+1 7 7 8 

Német népismeret  1 1 1 1 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2-1 1 1 2 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 27 27 27 29 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok 5–8. évfolyamon 

 

Általános tantervű 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3+0,5 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2+0,5 2 2 

Erkölcstan/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1+0,5 

Fizika   2 1+0,5 

Kémia   1+0,5 2 

Földrajz   1+0,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1+1 1+0,5 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret* 
1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1+1 1+0,5 1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

Matematika emelt szint 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4+1 3+2 3+2 3+2 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2+0,5 2 2 

Erkölcstan/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2(1,5) 1(1,5) 

Fizika   2(1,5) 1(1,5) 

Kémia   1(1,5) 2(1,5) 

Földrajz   1(1,5) 2(1,5) 

Ének-zene 1 1 1 1 



24 

 

Vizuális kultúra 1 1+0,5 1 1 

Dráma és tánc 1    

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

Német nemzetiségi 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Német Nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
5 5 5 5 

Matematika 4 4 3+1 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Német népismeret 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2(1,5) 1 (1,5) 

Fizika   2(1,5) 1 (1,5) 

Kémia   2 (1,5) 1 (1,5) 

Földrajz   2 (1,5) 1 (1,5) 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 +1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 29 29 33 33 

 

 

REGÖLYI TAGISKOLA  

 

Német nemzetiségi  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Német nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
5 5 5 5 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 
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Német népismeret  1 1 1 1 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 1 1 1 2 

Vizuális kultúra 1 1 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 27 27 27 29 

 

SZAKÁLYI TAGISKOLA 

Német nemzetiségi  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Német nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
5 5 5 5 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 8 

Német népismeret  1 1 1 1 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 1 1 1 1,5 

Vizuális kultúra 1 1 1 1,5 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 27 27 27 29 

 

Német nemzetiségi 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Német Nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Német népismeret 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 
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Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 29 29 33 33 

 

NAGYKÓNYI TAGISKOLA 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

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

Idegen nyelvek       2 +1 

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

Erkölcstan/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 

Általános tantervű 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2+0,5 2+0,5 2 2 

Erkölcstan/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2+0,5 2+0,5   

Biológia-egészségtan   2 1+0,5 

Fizika   2 1+0,5 

Kémia   1+0,5 2 

Földrajz   1+0,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 
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Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

2.3. A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

A tankönyvrendelés elkészítésével megbízott alkalmazott (továbbiakban tankönyvfelelős) 

gondoskodik arról, hogy az iskolai oktató-nevelő munkához szükséges tankönyvek, 

munkafüzetek valamint segédkönyvek kiválasztása, megrendelése a jogszabályban 

meghatározottak szerint történjen.  

A szakmai munkaközösségek vagy a munkaközösséghez nem tartozó szaktanárok az 

tankönyvjegyzék alapján állíthatják össze igényeiket. A munkaközösségek - szaktanárok 

írásban közlik az általuk használni kívánt tankönyvekre vonatkozó igényüket a 

tankönyvfelelősnek, aki összesíti azt, és továbbítja a jogszabályban meghatározott helyre. 

Intézményi/tagintézményi szinten a tankönyvfelelős határozza meg az igények leadási 

határidejét, hiszen az összesítés időtartama a tanulólétszám függvénye. A tankönyvfelelős 

köteles egyeztetni az adott igazgatóhelyettessel. Az évfolyamok megrendeléseit intézményi 

szinten szükséges koordinálni, és az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak állami 

támogatásával szinkronba hozni. (tankönyvfelelős, intézményvezetés) A megrendelt 

tankönyvek ára – intézményi szinten - nem lehet több az ingyenes tankönyvellátáshoz 

biztosított állami normatíva összegénél, kivéve, ha erre a fenntartó plusz keretet biztosított.  

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei: 

 oktatásszervezési elv: taníthatóság, tanulhatóság, az alsó és felső tagozat, esetleg a 

középiskolai oktatás tantárgyai közötti folytonosság biztosítása, 

 szakmai igényeknek való megfelelés: kompetenciaközpontúság, definíciók pontos, 

rövid megfogalmazása, lényegkiemelés, magyarázó ábrák áttekinthetősége stb., 

mennyisége, tartalma, nyelvezete megfeleljen a tanulók életkorának, megfelelően 

motiváljon 

 nevelési szempontok: tananyagban rejlő nevelési lehetőségeknek megfeleljen 

 azonos szakmai igényesség mellett kedvezőbb ára legyen 

 feleljen meg az esztétikai kívánalmaknak 

 több éven át használható legyen (tartós tankönyv) 

 színvonalas nyomdai előállítás. 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

 a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

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

állapotának megóvására; 

 segítse a helyes tanulási szokások, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását; 

 biztosítson lehetőséget a mennyiségi és minőségi differenciálásra egyaránt; 

 alakítsa ki az önellenőrzés igényét; 
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 ábraanyaga, betűmérete igazodjon az életkori sajátosságokhoz; 

 feladatrendszere változatos legyen tartalom, típus, nehézségi fok és funkció 

tekintetében. 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

 amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

 amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

 amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;  

 amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal. 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

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

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

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni. 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

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

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

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  
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 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

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

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

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

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

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

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

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

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 megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, 

hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

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

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

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 
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2.4.5  Az iskolaotthon/ egész napos iskola, napközi, tanulószoba 

 

A köznevelési törvény értelmében a tanulóknak 16 óráig az intézményben szervezett 

foglalkozásokon kötelességük részt venni. Az ezekről való engedély nélküli távozás 

igazolatlan hiányzásnak minősül.  

A nem kötelező tanórákon kívüli délutáni elfoglaltságokról való távolmaradást az iskola 

vezetője a szülő kérésére engedélyezheti az osztályfőnök véleményének kikérése alapján. Az 

erre vonatkozó kérelmet minden év május 31-ig kell beadni. A döntés egy tanévre szól, mely 

év közben módosítható. 

Az alsó tagozaton iskolaotthonos, egész napos iskolai oktatási formában, a felső tagozaton 

napközi otthonos, tanulószobai foglalkozáson vesznek részt a tanulók. 

 

A tanuló valamennyi írásbeli és szóbeli házi feladatát lehetőség szerint az iskolában készíti el 

a jogszabályban meghatározott keretek között. Az iskola lehetőség szerint gondoskodik az 

életkori és képességbeli különbségeknek megfelelő írásbeli és szóbeli házi feladatok 

arányáról. A tanórán kívüli egyéb elfoglaltságait úgy kell megszervezni, hogy az ne érintse a 

délutáni kötelező tanórákat. Az iskolaotthonban a kötelező tanórák mellett gondoskodni kell a 

tanulók játékos, szabadidős programjairól, valamint a kötelező testmozgás arányos 

elosztásáról is.  

Amennyiben a tanórákra való felkészülés iskolaidőben a nem kötelező tanórákon való 

részvétel miatt (pl. zeneiskola) egyes napokon nem biztosított, a másnapi felkészülésről a 

szülő gondoskodik. 

 

5-8. évfolyamon az írásbeli házi feladatot a tanuló önállóan készíti el, azt a nevelő mennyiségi 

szempontból ellenőrzi és láttamozza. Az írásbeli elkészítéséhez a tanuló egyéni segítséget 

kaphat. A szóbeli anyagrészek elsajátítását – szúrópróbaszerűen vagy frontális módszerrel – a 

napközis nevelő szóban ellenőrzi. 

Az önálló tanulásnál a napközis nevelő köteles segítséget nyújtani a rászoruló tanulóknak úgy, 

hogy a többiek munkáját ne zavarja. 

A tanuló joga a felkészüléséhez az iskola könyvtárát és eszközeit tanári felügyelet mellett 

igénybe venni.   

2.4.6 Versenyek és bajnokságok 

 

A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való 

részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. Tanulóink az intézményi, a 

települési, területi, megyei és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, 

szaktanári felkészítést igénybe véve.  

A versenyek szakszerű lebonyolításáért a szakmai munkaközösségek felelősek. A szervezést a 

versenyt meghirdetők utasítását követve az igazgatóhelyettesek irányítják. 

Hagyományosan megszervezzük, megrendezzük a Tanévkezdő kiadványban meghirdetett 

országos, regionális versenyek iskolánkra bízott fordulóit. 
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Hagyományaink szerint az alábbi versenyeken veszünk részt: 

 

Általános iskolák: 

Tanulmányi versenyek: 

- Levelezős versenyek felmenő rendszerben  

 Bendegúz 

 Szivárvány 

 Tudorka 

 Curie Kémia 

 Curie Környezetvédelem 

 MOZAIK 

 TITOK 

 Időutazó nyelvi 

 

- Bátaszéki Matematika verseny   

- Kenguru Matematikaverseny 

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

- Bolyai Matematikaverseny 

- Hevesy György kémiaverseny 

- Kaán Károly természet- és környezetismereti verseny 

- On-line Matematikaverseny 2. évfolyamon (helyi) 

- Alsó tagozatos szavalóverseny 

- Simonyi Zsigmond nyelvtan és helyesíró verseny 

- Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny 

- József Attila szavalóverseny 

- Túrmezei Erzsébet Szavalóverseny 

- Olvass velünk! 

- Lotz János Szövegértési és helyesírási verseny 

- Bendegúz-nyelvészverseny 

- LADIK médiavetélkedő 

- OLIMA német színjátszó verseny 

- Nemzetiségi német nyelv szépkiejtési verseny 

- Cinege madár énekverseny 

- Tiszán innen, Dunán túl ének verseny 

- Schneider Lajos népdaléneklési verseny 

- Év közben meghirdetett rajzpályázatok 

- Béri-verseny 

- Német nemzetiségi versenyek 

- A tanév során kiírásra kerülő rajzversenyek 

 

Testnevelés és sport területén 

- Diákolimpiákon való részvétel (atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, ugrókötél) 

- Iskolai házi bajnokságok 

- Megyei és területi szakági sportversenyek 
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AMI 

- Tolnai négykezes találkozó-Tolna 

- Fuvolaverseny-fesztivál Dombóvár 

- Fúvós felkészülő hangverseny 

- Fuvolaverseny Területi Válogató-Kaposvár 

- Megyei Klarinétverseny-Szekszárd 

- Mélyrézfúvos Verseny Területi Válogató-Pécs 

- Megyei Zongoraverseny-Szekszárd 

- Würtz Ádám Regionális Rajzverseny-Tamási 

- Országos Aprófúvosok Versenye-Dombóvár 

- Országos Festészeti Verseny-Miskolc 

- Országos Kézműves Verseny- 

 

Az adott tanévre szóló versenyek megnevezését az éves munkaterv tartalmazza. 

 

2.4.7 Tanulmányi kirándulások és erdei iskolák  

 

Az osztályfőnökök a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervezhetnek, amennyiben 

tanév elején azzal az osztály szülői kollektívája egyetért vagy kéri azt, és anyagilag fedezi a 

kiadásokat. A kirándulás célja: 

• a természet és a hazai kulturális örökség megismerése, 

• a fiatalok közösségi életének fejlesztése. 

 A kirándulások tanítás nélküli munkanapon (évente 1 nap), hétvégeken vagy tanítási 

szünetben szervezhetők. A tanulmányi kirándulás tervezetét (időtartam, útvonal, közlekedési 

eszköz, szálláshely, létszám, kísérők neve, stb.) írásban kell leadni a tagintézmény- 

vezetőknek/ intézményvezető-helyetteseknek. A kirándulásokat az intézményvezető 

engedélyezi a felelős pedagógus kijelölésével.  

Szülői értekezleten a szülői közösséggel egyeztetni kell a kirándulás szervezését és a 

költségkímélő megoldásokat. A várható költségekről a szülőket az ellenőrző útján kell 
tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a költségek vállalásáról. A kiránduláshoz annyi kísérő 

nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan lebonyolításához 

szükséges, osztályonként legalább két főt.  

 

Erdei iskolát szervezhet az osztályközösség. Intézményi szinten maximum négy pacsmagi 

erdei iskola költségeit a fenntartó a költségvetés függvényében finanszírozhatja, de erről a 

szervezést megelőzően egyeztetni kell a iskolavezetéssel. Az osztályok közül a Pacsmagi 

erdei iskolában való részvétel jelentkezés alapján történik. Az osztályok az éves munkaterv 

előkészületekor jelzik részvételi szándékukat. Több jelentkező csoport esetén az 

intézményvezetés dönt, hogy abban a tanévben ki részesül támogatásban, figyelembe véve, 

hogy minden osztály egy alkalommal kapjon lehetőséget a részvételre. 

 

Ezen túl is szervezhető erdei iskola, amennyiben a szülők anyagilag támogatják, és erről 

írásban nyilatkoznak. 

A tanítási órákat minden esetben meg kell tartani, de azokat át lehet csoportosítani az erdei 

iskola programjának megfelelően.  

 

Az erdei iskolát, kirándulást nem igénylő tanulók kötelesek a párhuzamos osztály tanóráin 

részt venni. Ennek megszervezése a vezetők feladata.  
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2.4.8 Táborok és egyéb közösségfejlesztő kirándulások 

 

A tanévben adódó pályázati lehetőségeket kihasználva, illetve a munkatervben rögzítettek 

szerint tanítási időben is és azon kívül is szervezhető tábor (pl. Erzsébet tábor, nyelvi tábor, 

szaktábor, Sóstói-tábor). A felmerülő költségeket a szülők vállalják, a szükséges nevelőket az 

intézmény biztosítja. 

2.4.9 Kulturális programok látogatása 

 

Múzeum-, színház-, mozi-, hangverseny-, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint 

sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, 

napközis csoportok vagy kisebb tanulócsoportok számára. A kulturális rendezvények 

látogatása az anyagi vonzatuk miatt a szülők engedélyéhez kötött, ezért az információkat 

előzetesen be kell jegyezni a tájékoztató füzetbe (program, időtartam, helyszín, várható 

költség). Ezekre a programokra a kísérő nevelő biztosítása szükséges.  

2.5 Mindennapos testnevelés 

Az általános iskolában biztosítani kell a mindennapos testedzést. A helyi tantervben 

meghatározott testnevelési órán felül az iskolaotthonos, és az egésznapos iskolai oktatási 

formában - a tanórán kívüli foglalkozások időkeretében - a pedagógus kötelessége biztosítani 

a játékos testmozgást.  

 

Az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, 

amelyből legfeljebb heti két óra 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 

érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a 

sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében szükség esetén biztosítja a könnyített 

testnevelést.  

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 

Az általános iskolában erkölcstan/hit- és erkölcstan óra között lehet választani.  

Az iskola a rendelkezésre álló eszközökből biztosítja a hit- és erkölcstanoktatáshoz 

szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek rendeltetésszerű használatát, 

valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket. 

 

Az iskola minden év május 20-áig méri fel, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- 

és erkölcstan órán, vagy erkölcstan órán kíván részt venni. 

 

Negyedik évfolyamtól minden tanuló megkezdi a kötelező idegen nyelv tanulását. Harmadik 

évfolyam végén angol és német nyelv tanulása közül választhat a szülő. A csoportok 

kialakításánál igyekszünk figyelembe venni a kérelmeket, de az intézmény lehetőségeinek 

megfelelően az intézményvezető dönt a csoportok kialakításáról. 
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2.7 Projektoktatás 

Iskolánkban projektoktatás is folyik projekthét vagy projektnap keretében. A felső tagozaton a 

projektnap jeles napokhoz, ünnepekhez, (pl. Víz Világnapja, március 15., október 23.), alsó 

tagozaton a projekthét az évszakokhoz és ünnepkörökhöz (pl. tavaszváró-húsvét, 

Mikulásváró, farsangi kavalkád, madarak-fák napja) kötődik.  

A székhely intézményben Würtz Ádámra projektnap keretében emlékezünk. 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A szociális nehézségekkel küzdő vagy ideiglenesen nehéz anyagi helyzetben került 

gyermekek felderítése alapvető feladatunk. 

 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbiak szolgálják: 

 Felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségéről. 

 Természetbeni juttatások: kedvezményes étkeztetés, ingyenes tankönyv biztosítása a 

jogosultaknak 

 Karitatív szervezetektől természetbeni adomány kérése (ruházat, cipő) 

 A szociokulturális hátrányok enyhítése: jól felszerelt könyvtár, életviteli, életvezetési 

tanácsadás, a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása, pályaorientáció, 

felvilágosító, drogmegelőző programok, felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozások szervezése, egésznapos iskola, iskolaotthon, napközi, tanulószoba, 

kollégiumi ellátás, diákétkeztetés biztosításával. 

 Az intézményi integrációs program keretében fokozottan figyelünk a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből adódó hátrányok mérséklésére. 

 

A feladatok ellátása érdekében rendszeres kapcsolattartás a szociális alapellátó központtal 

(családsegítés, gyermekjóléti szolgálat), a gyámhivatallal, a nevelési tanácsadóval, a 

kisebbségi önkormányzatokkal, az iskolai és városi alapítványokkal  

2.9 Az iskolai beszámoltatás, a számonkérés követelményei és formái 

A tanulónak joga, hogy 

 csak napi 2 témazáró (nagy) dolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján, 

 kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja, 

 témazáró dolgozatának témáját és idejét az írás előtt megismerje. 

A számonkérés gyakorisága 

A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal: 

 heti egy vagy annál kevesebb óraszám esetén félévente legalább három,  

 minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor. 

 

Szóbeli számonkérések: 

 szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése 

önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján, 

 óraközi munka: az órai munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége, 

 önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása 

 

Írásbeli számonkérések: 

 írásbeli felelet (max. 15-20 perc időtartamban), 

 házi dolgozat, 

 témazáró dolgozat (45 perc időtartamban), 
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Gyakorlati számonkérések: 

 A számonkérés ezen formája elsősorban a készségtárgyak esetében alkalmazható. 

 Ide tartozik az ónállóan végzett gyűjtőmunkák ellenőrzése és értékelése is. 
 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, a tanulók tudásának értékelésében betöltött 

szerepe 

 Az év eleji felmérés célja az aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz 

szükséges tudásszint ellenőrzése. Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a 

tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályzunk. 

 Az év végi felmérés a tanév tananyagának alapkövetelményeit méri. Több órás 

ismétlésnek kell megelőznie, előre be kell jelenteni. Az év végi felmérések osztályzata 

témazáró értékű jegynek felel meg. 

2.9.1 A tanulók értékelése 

Szöveges értékelés és minősítés alsó tagozaton 

Az 1 évfolyamon és 2. évfolyam félévekor szöveges értékelést és minősítést alkalmazunk, de 

2. osztályban a diákok munkájára év közben érdemjegy is adható.  

A tanulók magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről folyamatosan adunk 

szöveges tájékoztatást a szülőknek. 

2. évfolyam év végétől minden tanuló félévi és év végi minősítését osztályzattal fejezzük ki. 

Magatartás:  

 példás 

 jó 

 változó 

 rossz 

Szorgalom: 

 példás 

 jó 

 változó 

 hanyag 

Tantárgyi minősítés: 

 felzárkóztatásra szorul 

 megfelelően teljesített 

 jól teljesített 

 kiválóan teljesített 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. 

A félévi osztályozás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. 

A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület 

tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek átlagától 

eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. 

A szaktanár – a munkaközösséggel egyetértésben – meghatározza és az év elején ismerteti a 

tanulókkal a teljesítendő tantárgyi követelményeket.  

A dolgozatjegyeket egy jegyként kell figyelembe venni. (Ez alól kivétel a magyar nyelv és 

irodalom.) 
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Tanulmányi jegyek: 

5 jeles a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség 

nélkül tudja alkalmazni 

4 jó a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és kevés 

segítséggel tudja alkalmazni 

3 közepes a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és többszöri 

segítséggel tudja alkalmazni 

2 elégséges a tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és 

jelentős segítséggel tudja alkalmazni 

1 elégtelen a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy 

segítséggel is nehezen tudja alkalmazni 

 

2.10 Az felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Az írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

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

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

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

20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 

óránál. 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Intézményünkben csoportbontásban tanítjuk a törvényi létszámkeretek figyelembe vételével a 

különböző tantárgyakat. Lehetőség szerint a teljesítmény alapján alakítjuk ki a matematika, az 

idegen nyelv és a magyar nyelv és irodalom csoportokat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 

megalapozására. 

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

A mérések bevezetése biztosítja a nevelési, oktatási intézményekben a fizikai állapot 

megítélését, lehetővé teszi a fejlődést, módot ad összehasonlításra valamit arra is, hogy a 

testnevelést tanítok értékelni tudják saját munkájuk eredményeit, hiányosságait. 

A tanulók általános fizikai teherbíró- képességének eredménye nem lehet eszköz a testnevelő 

tanár teljesítményének, a heti tanórai mozgásanyag hatásának objektív mérésére. A tanulók 

testnevelési osztályzatának kialakításában részjegyként szerepelhet, kiemelt figyelemmel az 

önmagához mért fejlődésre. 

A feldolgozott mérési eredmény ismerete lehetővé teszi az intézményen belüli, valamint az 

országos mérési eredmények összehasonlítását. 
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El kell érnünk, hogy a nevelési- oktatási intézményből kikerült tanulók életvitelében helyet 

kapjon a rendszeres testedzés, a mozgás, a sport. 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az EMMI rendelete szerint 

meghatározott módon történik (NETFIT mérés).  

 

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

 

Az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely egyaránt irányul a 

pedagógusok és tanulók egészség ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és 

pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktatói-nevelői 

tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése 

érdekében. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek, 

amelyeket beépítünk az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az értékek ismerete  

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe; az egészséges táplálkozás 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevención 

 a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás) 

 a tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, a szenvedélybetegségek megelőzése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 a testi higiénia 

 a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés). 

 Gondoskodunk az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről. 

 Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez, a konkrét 

témakörök feldolgozása, ismeretátadásra és interaktív gyakorlatokra, esetelemzésekre 

alkalmasak. 

2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

„A „Homo sapiens” felismerte, miként állhat az élet piramisának csúcsára, de a csúcs igen 

bizonytalan állomás. Igen nagy öntudatra van szükségünk, hogy állandóan emlékeztessük 

magunkat az irányító szerepkörre, amelyet mi csak az egész élővilágot egybefogó hálózat 

kegyéből élvezünk, mert ez éltet bennünket, ez alkotja környezetünk alapját”.  

 (Patrick Leahy) 

 

 Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek 

tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is 

annak környezetével, kultúrájával együtt. 
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 A Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés. 

 A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése. 

 

A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről 

sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti 

szennyeződések károsan hatnak vissza az emberi szervezet működésére. 

 

Annak érdekében indokolt hosszú távú pedagógiai célokat magunk elé tűzni, melynek fő 

szempontjai az alábbiak: 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése; 

 rendszerszemléletre nevelés; 

 a fenntarthatóságra nevelés; 

 a környezetetika hatékony fejlesztése; 

 érzelmi és értelmi, valamint a tapasztalaton alapuló kreatív környezeti nevelés; 

 a toleranciára, megértésre való nevelés; 

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése; 

 az állampolgári – egyéb közösségi - felelősség kialakítása; 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése; 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása; 

 ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni 

az egészségügyi problémákat, illetve csökkenti azok súlyosságát; 

 helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések; 

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség kialakítása, fejlesztése; 

 az összefüggések megértésének elősegítése; 

 a létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása; 

 természeti – épített - szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése; 

 a helyi értékek és problémák feltérképezése; 

 helyi célok megfogalmazása (pl.: öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, 

hulladék elhelyezés és – gyűjtés, energiatakarékosság, helyi védettség stb.); 

 nemzeti hagyományok védelme és ápolása különböző szinteken; 

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési 

elvei  

2.14.1 A jutalmazás iskolai elvei 

A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményért jutalmazzuk. 

 

Írásbeli dicséretek: 

Az a tanuló, akinek jeles, kiváló, kitűnő a tanulmányi munkája és/vagy egyes területeken 

kiemelkedő teljesítményt nyújt, jutalmát az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazásra az osztályfőnök terjeszti elő a tanulót a 

szaktanárral történt előzetes egyeztetés alapján. Az osztály előtt kihirdetjük, illetve a 

naplóba, ellenőrzőbe bejegyezzük az indoklással együtt. 

 

Szaktanári dicséret adható a tantárgyban mutatkozó 

 kiemelkedő teljesítményért 

 tartósabb javulásért 

 területi/házi versenyeken való eredményes szereplésért.  
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Osztályfőnöki dicséret 

 közösségért végzett jelentősebb tevékenységért, 

 megyei/régiós versenyeken, 

 országos sportversenyeken való eredményes szereplésért. 

 

Igazgatói dicséret 

 kötelességen túlmenő, osztálya, iskolája hírnevét növelő teljesítményért 

 országos versenyeken, 

 diákolimpián (országos 1-3. hely) való eredményes szereplésért.  

 

Nevelőtestületi dicséret 

 kiváló tanulmányi eredményért, az iskola érdekében végzett kiemelkedő tantárgyi, 

vagy kulturális vagy, sport teljesítményért. 

 

Egyéb jutalmazási formák 

Oklevél adható 1-8. osztályos tanulónak  

 kiemelkedő szaktárgyi munkáért 

 versenyeken elért kimagasló eredményért 

 példás szorgalomért 

 egyéb területen elért kimagasló teljesítményért. 

Könyvjutalomban részesülhet és oklevelet kaphat 3-8. osztályig versenyeredményért, 

közösségi munkáért, kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményért, ha magatartása jó, vagy 

példás és tanulmányi munkája mellett kiemelkedő tantárgyi és/vagy kulturális és/vagy 

sport tevékenységet végez. 

 

„Würtz Ádám Általános Iskola kiváló tanulója” (székhely intézmény) 

Formája plakett, átadásának időpontja ballagási ünnepség. 

A kitűntetés adományozásának feltételei: a mindenkori végzős évfolyam azon tanulója 

kaphatja, aki a nyolc év során kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtott (4,8 fölötti 

tanulmányi átlag) és valamely területen elért eredményével iskolánk hírnevét öregbítette. 

Példás magatartásával és szorgalmával, pozitív kisugárzó személyiségjegyeivel hat a 

környezetére.  

 

„Würtz Ádám  Általános Iskola kiváló sportolója” (székhely intézmény) 

Formája kupa, átadásának időpontja ballagási ünnepség. 

A címet a testnevelést tanítók közösségének felterjesztése alapján a tantestület szavazza 

meg azon nyolcadik osztályos tanulóknak, akik kiváló sportteljesítményt nyújtottak a 

nyolc év során, magatartásuk, szorgalmuk legalább jó vagy példás. 

 

„Würtz Ádám Általános Iskola Plakettje” (székhely intézmény) 

A Würtz Ádám Általános Iskola azon nyolcadik osztályos tanulója kaphatja ezt a 

kitűntetést, aki az iskolai élet legalább egy területén (tanulmányi és egyéb versenyeken) 

kiválóan szerepelt.  

 

Valamennyi címre és jutalomra az osztályfőnök vagy szaktanár terjeszti fel a diákot, és a 

nevelőtestület dönt. 
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2.14.2 A magatartás értékelésének elvei 

A tanuló magatartásának minősítése a tanuló iskolai tevékenységét, pontosságát, 

megbízhatóságát és a közösséghez való viszonyát értékeli. A minősítést a tantestület a 

törvényi előírások szerint állapítja meg, figyelembe véve a tanuló alkati adottságait, 

személyiségi jegyeit és a változás jellegét. Ezt az értékelést a tantestület a tanuló 

személyiségének fejlesztésére, a kitűzött nevelési célok elérésére kívánja használni. 

 

Szempontok Példás Jó Változó Rossz 

Tanórai magatartás fegyelmezett néha zavaró sokszor zavaró általában zavaró 

Aktivitás igen jó közepes gyenge minimális 

Példamutatás pozitív megfelelő gyakran negatív romboló 

Közösség 

érdekeinek 

figyelembevétele 

igen jó jó közömbös szemben álló 

Közösségi 

munkában való 

részvétel 

aktív jó közömbös érdektelen 

Hatása a 

közösségre 
pozitív befolyást nem 

gyakorol 

nem árt negatív 

Törődés társaival 

 

mindig 

segítőkész 

segítőkész ingadozó ártó 

Házirend betartása betartja, arra 

ösztönöz 

betartja részben betartja sokat vét ellene 

Viselkedés kifogástalan megfelelő udvariatlan durva 

Fegyelmezettség nagyfokú megfelelő gyenge elégtelen 

Fegyelmező 

intézkedések 
nem részesült írásbeli 

figyelmeztetés 

osztályfőnöki 

figyelmeztetés, intés 
igazgatói 

figyelmeztetés 

Mulasztás nincs igazolatlan nincs igazolatlan igazolatlan 

hiányzása 10 

óránál kevesebb 

több mint 10 

igazolatlan óra 

Egyéb óvja az iskola 

vagyonát 

vigyáz 

környezete 

tisztaságára 

iskolai 

felszerelése 

gyakran hiányos 

közösségi, 

személyi tulajdon 

ellen vét 

 

2.14.3 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 

A tanuló szorgalmának minősítése a tanulónak az iskolai munkához, a tanuláshoz való 

viszonyát, rendszerességét, igényességét értékeli. A minősítést a tantestület a törvényi 

előírások szerint állapítja meg figyelembe véve a tanuló egyéni adottságait, személyiségi 
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jegyeit és a változás jellegét. Ezt az értékelést a tantestület a tanuló személyiségének 

fejlesztésére, a kitűzött nevelési célok elérésére kívánja használni. 

 

Szempontok Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi 

munkája 

igényes, törekvő figyelmes figyelmetlen feladatait nem 

végzi el 

Képességeihez 

mért munkája 

arányban álló, 

inkább 

meghaladó 

arányban álló alatta marad jóval alatta 

marad 

Önellenőrzés igen jó megfelelő hiányos gyenge vagy 

nincs 

Önálló 

munkavégzés 

igen jó megfelelő szétszórt nem hajlandó rá 

Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása 

igen sokszor előfordul ritkán egyáltalán nem 

Tanulmányi, 

kulturális, sport 

versenyeken való 

részvétele 

gyakori ritka nem vesz részt egyáltalán nem 

vesz részt 

 

Az osztályozó értekezleten vitás esetekben – a magatartás, szorgalom jegyekről – egyszerű 

szótöbbséggel dönt a tantestület. Az osztályban tanító pedagógusok tantárgyanként egy 

szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök dönt. Napközis tanuló 

esetén a napközis nevelő is rendelkezik egy szavazattal. 

 

2.14.4 A fegyelmezés iskolai elvei 

 

Szóbeli figyelmeztetés 

 az órai munka zavarásáért, a házirend és a közösség élet szabályainak enyhe fokú 

megsértéséért. 

 

Írásbeli figyelmeztetés: 

Szaktanári és napközis nevelői figyelmeztetésben részesül a tanuló 

 tanszerek hiányáért; 

 a tanóra folyamatos zavarásáért; 

 egyéb, a házirendet sértő fegyelmezetlenségért. 

Osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló 

 többszöri tanórai rendbontásért; 

 házirend ismétlődő vagy súlyos megszegéséért; 

 kötelességek ismételt elmulasztásáért; 

 nevelőivel szemben tanúsított tiszteletlen magatartásáért; 

 osztálytársaival szemben tanúsított durva, erőszakos magatartásáért, ha a 

figyelmeztetések ellenére sem változtat viselkedésén. 
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Igazgatói figyelmeztetés, intés 

 a házirend ismételt súlyos megszegéséért, 

 az iskola hírnevét súlyosan károsító magatartásáért, cselekedetért. 

Az osztályközösséget értesítjük a büntetésekről, a naplóba, ellenőrzőbe rögzítjük a 

figyelmeztetések, intések okát is. 

 

Fegyelmi eljárás, fegyelmi büntetések 

 Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján 

írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő.  

 Fegyelmi büntetések: 

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- áthelyezés az évfolyam másik osztályába, tanulócsoportjába, 

- áthelyezés másik iskolába 

- eltiltás a tanév folytatásától, 

- kizárás az iskolából. 

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása 

és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a 

szülő gyakorolja. 

 A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, 

amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, 

ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

 Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető 

eljárás alkalmazását elutasíthatja. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a 

tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a 

fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét 

 A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt 

követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat. 

 A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú 

bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 
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OKTATÁSI PROGRAM  

3. Az alapfokú művészetoktatás  
 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény a minősítés során „Kiválóra minősített” címet 

szerzett, amit továbbra 

3.1 A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

 A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

 A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, 

előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

 A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 

kifejlesztése. 

 A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 

kreativitás kialakítása. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

 A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

 A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. 

 A kortárs zene befogadására nevelés. 

 A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

 Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

 A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

 Tehetséggondozás. 

 A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

 A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

 Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

 Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 

való előkészítés, ösztönzés. 

 Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási 

intézményekkel. 

A klasszikus zeneművészeti ág választható tanszakai a  2008/2009-os tanévtől kezdődően . 

Rövid tanszak esetén: előképző /2 év/, alapfok /4 év/, illetve továbbképző /4 év/  

Hosszú tanszak esetén: előképző /2 év/, alapfok /6 év/, illetve továbbképző /4 év/  

 

Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, 

azok óraszámai, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei. 
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Klasszikus-zeneművészeti ág: 

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, fagott, klarinét, szaxofon, trombita, harsona, 

tuba, ütőhangszerek, gitár, szintetizátor, zongora 

Elméleti ismeret: szolfézs  /magába foglalja a zeneóvodai, az előképző, és az előkészítő 

csoport oktatását/ 

 

Kötelezően választható tantárgyak: kamarazene, zenekar, kórus 

Képzési idő: 

(Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli.) 

A" tagozaton 

2+10 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, zongora,) 

Igény szerint „B” tagozatot is indítunk. 

Óraterv 

 

  Évfolyamok 

 Tantárgy  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  

     tárgy 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tárgy 

(2) (2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

 Összesen 2-6 2-6 4-6    4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell érteni. 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

A képzés pedagógiai szakaszai, évfolyamok száma 

A maximális képzés 12 évfolyamból áll. A 12 évfolyam elvégzése után a tanulónak (22 éves 

koráig) lehetősége nyílik készségének, tudásának további megerősítésére, más tanszakok, 

tantárgyak tanulására.  

 

Az évfolyamok száma az egyes tantárgyak, hangszerek zenei jellegéből, technikai 

követelményeiből, illetve életkori sajátosságaiból következően változó. A képzés szakaszai 

három részből állnak: 

 

Hangszeres előképző 2 évfolyam 

Alapfokú évfolyamok 4-6 évfolyam 

Továbbképző évfolyamok 4 évfolyam 

Furulya, fuvola, trombita, zongora 2+6+4=12 évfolyam 

Klarinét, kürt, harsona, tuba 2+4+4=10 évfolyam 

Szaxofon 2+6=8 évfolyam 

Kamarazene főtanszak 4 évfolyam 
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A tanuló minimum 4 órát köteles felvenni, maximum heti 6 óra – 300 perc – oktatásban 

részesülhet. Amennyiben további tanszakokat, tantárgyakat kíván tanulni, a hat órán felüli 

órák a Közoktatási Törvény rendelkezése alapján tandíjkötelesek. 

 

A képzés formája  

Iskolánkban a képzés egyéni és csoportos formában történik. Egyéni képzést kapnak a 

hangszeres főtanszak, a kötelező zongora tanszak tanulói, valamint a kiemelt 

tehetséggondozásban részesülők. Csoportos képzés folyik az elméleti és kamarazene 

főtanszakok, a kötelező és választható melléktárgyakból, valamint a zenei előképzőben. 

Egyéni és csoportos képzés folyhat hangszeres előképzőben, a helyi tantervben feltüntetettek 

szerint. 

A tanítási órák száma, időtartama 

Hangszeres főtárgy 

      „A” tagozaton 

      „B” tagozaton 

 

heti 2x30 perc 

heti 2x45 perc 

Hangszeres előképző 

     Egyéni 

     Csoportos (2-4 fő) 

 

heti 2x30 perc 

heti 2x45 perc 

Kamarazene főtárgy (2-15 fő) heti 2x45 perc 

Elméleti, szolfézs heti 2x45 perc 

Kötelező vagy kötelezően 

választható melléktárgy 

 

heti 2x45 perc 

Zongora kötelező 

vagy második hangszer minimum 

 

heti 1x30 perc 

Választható melléktárgy heti 1 v. 2x45 perc 

A zenekar-kórus kötelezően 

választható melléktárgy esetén 

 

heti 2x2x45 perc 

A csoportos, illetve egyéni tanítási órák ideje indokolt esetben összevonható. 

 

3.1.1 Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett 

a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és 

képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és 

környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai 

érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, 

tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés 

széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző 

évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális 

műveltségüket, és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
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A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi 

kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a 

múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében 

és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

 3.2 Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelménye. 

3.2.1  A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti 

hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji 

sajátosságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult 

művészi kifejező eszközök alkalmazására. 

Készítse fel a tanulót 

 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

 a vizuális információk, közlemények megértésére, 

 a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

 tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

 a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

 a kifejezési eljárások használatára, 

 élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

 a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

 a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

 a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

 tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

 tervezésre, konstruálásra, 

 a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

 eszközhasználatra, anyagalakításra, 

 a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

 tárgykészítésre, környezetformálásra, 

 a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

 a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

 a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

 a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások 

befogadására, 

 a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

 a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

 a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

 az esztétikum iránti igényt, 

 az esztétikai élményképességet, 

 az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
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3.3. Képző- és iparművészeti ág 

Tantárgyak és óraszámok 

Tanszakok Tantárgyak Előképző ÉVFOLYAMOK 

  1. 2. A1. A2. A3. A4. A5. A6. 

 Vizuális 

alapismeretek 
2 2       

Főtárgy 

 

Rajz-festés-

mintázás 
  2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy: 

- grafika 

- festészet 

- kerámia 

- textil 

- kézműves 

- fotó-video 

- tűzzománc 

Műhely 

előkészítő 

  2 2     

Kötelező tárgy: 

- grafika 

- festészet 

- kerámia 

- textil 

- kézműves 

- fotó-video 

- tűzzománc 

Műhelygyakorlat  

    2 2 2 2 

Összesen  2 2 4 4 4 4 4 4 

 

3.3.1. Rajz-festés-mintázás - kötelező közös főtantárgy 

Az alapfokú művészetoktatás programja a következő cél- és feladatrendszert határozza meg: 

- a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése, 

- a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 

- a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 

- a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése 

- az elemzés, 

- az elvont gondolkodás, 

- a képi gondolkodás, 

- a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés), 

- jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 

- jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 

- a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása, 

- az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) 

megismerése, alkalmazása, 

- a művészettörténet nagy korszakainak ismerete, 

- a vizuális kifejezőkészség fejlesztése. 
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3.3.2 Képzőművészet 

 Grafika tanszak 

A grafika célja, feladata: az egyedi és a sokszorosított grafikai eljárások megismertetése. A 

grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenység 

megismertetése. 

A műhelygyakorlat célja, hogy a tanuló 

- ismerkedjen meg a grafikai tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati 

tudnivalókkal, 

- sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát, 

- ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival, 

- ismerje a szaknyelvet, 

- legyen tájékozott a grafika művészettörténetében, 

- legyen nyitott az új médiumok megismerésére, 

- legyen alkalmas szakirányú továbbtanulásra. 

A műhelygyakorlat feladata, hogy a tanulót ismertesse meg: 

- a technikai anyagok, eszközök, szerszámok működésével, kezelésével, 

- a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével, 

- szabványokkal, méretekkel, vizuális elemekkel, a képépítés törvényszerűségeivel, a 

színelmélet alapjaival. 

Követelmények: 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

- a képépítés alapvető szabályait, 

- a tanult grafikai technikákat, 

- az egyedi és sokszorosított grafika technikai lehetőségeit, 

- a grafika történeti és technikai sajátosságait, 

- az alkalmas papírfajtákat, linó és fémanyagokat. 

Legyen képes:  

- az eddig megismert technikák alkalmazására, 

- vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra-dolgozásra, 

- az egyedi és sokszorosított grafika technikai lehetőségeinek alkalmazására, 

- esztétikus képi megjelenítésre. 

 

Festészet tanszak 

Célja, hogy a tanuló ismerje meg 

- azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei, 

- a színtant, 

- a festészeti technikákat, 

- kifejezési nyelvi eszközeit, 

- a szín és fény alapvető összefüggéseit, 

- a sík, a tér és a szín, alkotásban jelentkező összefüggéseit, 

- a legkorszerűbb festészeti technikákat, 

- a képzőművészeti eljárásokat. 

Feladata, hogy a tanuló 

- sajátítsa el a festészeti eljárásokat és technikákat, 

- szerezzen ismeretet a festészet jelentőségéről és történetéről, 

- legyen képes a műfaj sokféleségében eligazodni. 
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Követelmények:  

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

- a hagyományos festészeti technikákat és azok alkalmazási módjait, 

- a festészet történetének nagy korszakait, 

- a festészeti technikák határeseteit, 

- a fotó, a film, a videó a számítógép színalkotó és –visszaadó szerepét. 

Legyen képes: 

 a megismert technikákkal műveket készíteni, 

 figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 

 vázlatokat készíteni, és azután festményeket alkotni, 

 síkban és térben, szabadon és beállítás után festményeket készíteni, 

 a festészet határeseteit jelentő alkotásokat készíteni, 

 véleményt alkotni festészeti alkotásokról. 

3.4. Iparművészet 

 

Kézműves tanszak 
Célja:  

 a kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra 

átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó 

tevékenységbe. A természetes anyagok felhasználásával a természet közeli szemlélet 

kialakítása és megerősítése; 

 a vizuális neveléssel párhuzamosan, összetett tevékenységrendszerével fejlessze 

mindazokat a megjelenítő, ábrázoló, konstruáló, tárgytervező képességeket, amelyek 

nagy szerepet játszanak a látás, a kézügyesség, a technikai érzékenység, az ízlés és a 

vizuális műveltség kialakításában; 

 ismerje meg az alapvető mesterségbeli fogalmakat, eszközöket, technikákat, 

eljárásokat. A megismert műfaji lehetőségeket önállóan, elképzelései szerint használja. 

Bánjon helyesen az eszközökkel, technikákkal. Tervezzen önállóan és hasznosítsa 

gyakorlatban az elméleti tudását. 

 a zománcművészet sajátos nyelvével, kifejezőeszközeivel, formakincsével, 

konvencióival, műfajaival, esztétikai törvényszerűségeivel, 

 a képalkotás, tárgyformálás, anyagaival, eszközeivel, 

 a technika munkafogásaival, alkalmazási lehetőségeivel, 

 a tűzzománcozott dísz- és használati tárgy készítésével, 

 a zománckészítés, környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival. 

A tanulót ismertesse meg: 

 a textilművészettel, történeti, technikai alapjaival, 

 a textil sajátosságait, felhasználási területeit, az őstextileket,  

 gépi- kézi  varrást, gobelin szövést, az előkészítő műveleteit,  

 a textilt, mint anyagot, 

 a textil felhasználhatóságának sokszínűségével, 

 a textil sajátosságaival, 

 a természetes és a mesterséges szálas anyagokkal, 

 egyes technológiai eljárások kivitelezésével és azok alkalmazási területével, 
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Feladata:  

 a manuális és a konstruáló képesség, a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység 

mélyítése, a hagyományos kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, 

 a hagyományos tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolása, 

 a hagyományok megismertetésével múltunk, népi örökségünk megbecsülése, 

 a hagyományos kézműves tevékenységek szerepének, alkalmazási lehetőségének 

feltárása a modern viszonyok között, 

 a természethez, környezethez való kötődés mélyítése, 

 az értékteremtésen és –megőrzésen keresztül munkára nevelés. 

Követelmények: 

Az alapfok végén a tanuló 

 ismerje a hagyományos kézműves tevékenységek minél szélesebb körét, 

 alakuljon ki benne a kézművesség iránti nyitottság, érdeklődés, 

 pozitívan viszonyuljon a természethez és a múlt értékeihez. 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

 a zománcművészet példáit, 

 a tervezés fázisait, munkafolyamatait, 

 a zománcozás alapismereteit. 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

 a tanult egyszerűbb textiltechnikákat, 

 az eszközöket, anyagokat, 

 a textiltörténet jelentősebb állomásait a művészettörténet folyamatában, 

 a textil felhasználásának sokszínűségét, 

 a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szabályokat, esztétikai követelményeket, 

 a legfontosabb munkavédelmi eljárásokat. 

Rendelkezzen ismeretekkel: 

 a természetes anyagokról és felhasználásukról, 

 a tárgyalkotás szerepéről, területeiről, szempontjairól. 

Legyen jártas: 

 elképzelései, ötletei megvalósításában, 

 egyszerű technológiai tárgyak elkészítésében, 

 a felhasznált anyagok megfigyelésében, 

 a tárgyak elemzésében, 

 a kézműves munkafolyamatok alkalmazásában, 

 a gazdaságos és balesetmentes munkavégzésben. 

Legyen képes: 

 a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 

 az önálló tárgyalkotásra. 

Legyen képes: 

 zománcozási műveletek végzésére. 



51 

 

Legyen képes: 

 esztétikai minőségek felismerésére, 

 önálló munkák létrehozására. 

 a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretanyag feldolgozására és alkalmazására, 

 önálló gondolatok kifejezésére és megvalósítására, 

 tervek készítésére, 

 művészi érték létrehozására, 

 saját képek, szőnyegek elkészítésére, 

 a textil és más anyag „ötvözésére”, egymással való alakítására, 
 

Fedezze fel: 

 a tárgyakban rejlő esztétikumot, 

 a hagyományos kézművesség szerepét a modern viszonyok között és saját életében. 

 

Tűzzománc tanszak 

Célja: hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan, összetett tevékenységrendszerével fejlessze 

mindazokat a megjelenítő, ábrázoló, konstruáló, tárgytervező képességeket, amelyek nagy 

szerepet játszanak a látás, a kézügyesség, a technikai érzékenység, az ízlés és a vizuális 

műveltség kialakításában. 

Feladata: a tanulót ismertesse meg 

 a zománcművészet sajátos nyelvével, kifejezőeszközeivel, formakincsével, 

konvencióival, műfajaival, esztétikai törvényszerűségeivel, 

 a képalkotás, tárgyformálás, anyagaival, eszközeivel, 

 a technika munkafogásaival, alkalmazási lehetőségeivel, 

 a tűzzománcozott dísz- és használati tárgy készítésével, 

 a zománckészítés, környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival. 

Követelmények:  

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

 a zománcművészet példáit, 

 a tervezés fázisait, munkafolyamatait, 

 a zománcozás alapismereteit. 

Legyen képes: 

 zománcozási műveletek végzésére. 

 

Kerámia tanszak 

Célja: tegyen szert a tanuló alapvető mesterségbeli tudásra, rendszerezze és közvetítse azokat 

az ismereteket, melyeknek birtokában a tanuló számára lehetségessé válik a művészeti 

szakközépiskolába való felkészülés. 

Feladata: a tanulót ismertesse meg: 

 a kerámiaművészet sajátos nyelvével, formakincsével, megnyilvánulási formáival, 

 a tárgyformálás anyagaival, estközeivel, 

 egyes technológiai eljárások kivitelezésével és azok alkalmazási területével, 

 kerámiatárgyak készítésének folyamatával, a tervtől a kész munkáig, 

 a kerámiakészítés környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival. 



52 

 

 

Követelmények: 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

 a kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, a készítés 

technológiáját, 

 a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 

 a kerámiatörténet fontosabb állomásait, 

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

 a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni, 

 elképzeléseit rajzban rögzíteni, ezeket igényesen megoldani, 

 a helyes munkamenetet betartani, 

 tapasztalatait, ismereteit, a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 

 műalkotások értő befogadására, 

 a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására. 

 

Fotó és videó tanszak 

Célja: tegyen szert a tanuló alapvető mesterségbeli tudásra. Ismerjen meg minden rögzítésre 

alkalmas technikai eszközt, és ezeket használja úgy, hogy az alkotásban segítse a tanulót. 

Önálló gondolatvilág, sajátos látásmód kialakítása és visszaadása a szakmai szabályok 

figyelembevételével. Vizuális kultúra fejlesztése. 

Feladata: a tanulót ismertesse meg: 

 a fotó-és videó művészet nyelvével, sajátosságaival, 

 a kifejezés eszközeinek összes lehetséges formájával, 

 a fotó-és videó művészet alapjaival, alapvető technikai fogásokkal. 

 a fotók és videók folyamatával, a gondolattól, ötlettől a forgatókönyvön át a kész 

műig. 

 A fotók és mozgóképfelvételek sajátosságairól 

 a fotó és videó készítés környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival. 

Követelmények: 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

 a fotó, videó készítés alapjait, a felhasznált anyagok (fotópapír, vegyszerek, film stb.) 

tulajdonságait, labortechnikai eszközöket. 

 az optikai leképzés alapvető fogalmait, 

 ismerje meg és alkalmazza a különböző képkivágásokat és azok hatásait, 

 használja helyesen a technikai eszközöket, 

 ismerje a film és fotóművészet történetét, fontosabb állomásait. 

Legyen képes: 

 a önálló gondolatai képi megnyilvánítására, 

 elképzeléseit megjeleníteni, rögzíteni, 

 a helyes munkamenetet betartani, 

 tapasztalatait, ismereteit, a beépíteni az alkotás során, 

 önállóan beállítani kameráját, fényképezőgépét, állványát a tökéletes felvételekhez. 
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Textilműves tanszak 

Célja: ismerje meg az alapvető mesterségbeli fogalmakat, eszközöket, technikákat, 

eljárásokat. A megismert műfaji lehetőségeket önállóan, elképzelései szerint használja. 

Bánjon helyesen az eszközökkel, technikákkal. Tervezzen önállóan és hasznosítsa 

gyakorlatban az elméleti tudását. 

Feladata: a tanulót ismertesse meg: 

 a textilművészettel, történeti, technikai alapjaival, 

 a textil sajátosságait, felhasználási területeit, az őstextileket,  

 gépi- kézi  varrást, gobelin szövést, az előkészítő műveleteit,  

 a textilt, mint anyagot, 

 a textil felhasználhatóságának sokszínűségével, 

 a textil sajátosságaival, 

 a természetes és a mesterséges szálas anyagokkal, 

 egyes technológiai eljárások kivitelezésével és azok alkalmazási területével, 

Követelmények: 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

 a tanult egyszerűbb textiltechnikákat, 

 az eszközöket, anyagokat, 

 a textiltörténet jelentősebb állomásait a művészettörténet folyamatában, 

 a textil felhasználásának sokszínűségét. 

 a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szabályokat, esztétikai követelményeket, 

 a legfontosabb munkavédelmi eljárásokat. 

Legyen képes: 

 esztétikai minőségek felismerésére, 

 önálló munkák létrehozására. 

 a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretanyag feldolgozására és alkalmazására, 

 önálló gondolatok kifejezésére és megvalósítására, 

 tervek készítésére, 

 művészi érték létrehozására, 

 saját képek, szőnyegek elkészítésére, 

 a textil és más anyag „ötvözésére”, egymással való alakítására, 

3.5 A művészeti képzéshez szükséges feltételrendszerek 

3.5.1 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 szerepeljen a hivatalos tankönyvjegyzékben 

 tartalmában és összefüggéseiben illeszkedjen a helyi tantervhez 

 kialakításában, terjedelmében, belső megjelenésében alkalmazkodjon a tanulók 

fogalmi szintjéhez, életkorához 

 adjon lehetőséget differenciált tanítási-tanulási folyamattervezéshez (elegendő, 

különböző szintű begyakoroltatást és tevékenykedtetést elősegítő feladatok) 

 legyen érdekes, színes, változatos, motiváló 
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 képei, ábrái legyenek egyértelműek, érthetőek és könnyen feldolgozhatóak 

 legyen tartós, bírják a rendszeres használatot, az iskolai könyvtár állományát 

gyarapítják, többgenerációs használatot biztosítják 

 legyen olcsó, vagy legfeljebb közepes árfekvésű 

 az egyes tantárgyak tanítása során a pedagógusok különböző segédleteket 

alkalmazhatnak, ennek körét a szaktárgyat tanító pedagógus javasolja, s a 

munkaközösség közösen dönt a használatáról 

 a kötelező taneszköz-jegyzékben szereplő felszereléslistát mellékeljük a beszerzési 

ütemtervvel együtt (eszközfejlesztési ütemterv, ld. melléklet) 

3.5.2 Az alapfokú színművészeti-bábművészeti képzés célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés lehetőséget 

biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, 

ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti 

szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók 

érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. 

A képzés lehetővé teszi a színművészet területén 

 minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt; 

 a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését; 

 differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók 

megismerését, azok széles körű alkalmazását; 

 az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését; 

 a színjáték kulturális tradícióinak megismerését; 

 a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének 

bővítését; 

 azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a 

színjátékban is alkalmazni tudják; 

 minél több élő és felvett színházi előadás – köztük társaik által készített produkciók – 

megtekintését; 

 a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak, mint művészi 

kommunikációs formának megtapasztalását, 

 azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, 

létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka 

örömteli együttlétét; 

 az önkifejezést; 

 az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják. 

A képzés lehetővé teszi a bábművészet területén 

 minél változatosabb bábos tevékenységformákban való részvételt; 

 a bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését; 

 a bábszínpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését (pl. tér, idő, kép, 

ritmus, tempó stb.); 

 az alapvető bábszínpadi technikák megismerését; 

 a bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábjáték, mint művészi 

kommunikációs forma megtapasztalását, 

 a tanulók bábjátékkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését; 

 a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatását; 
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 az önkifejezést; 

 az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére, és azokat bábos tanulmányaik során hasznosítani is tudják; 

 a tanulók másutt szerzett ismereteinek (pl. tánc- és mozgásművészet, dráma, 

történelem, irodalom, vizuális kultúra stb.) alkalmazását, esetenként integrálását; 

 azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, 

létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; 

 minél több élő és felvett bábelőadás – köztük társaik által készített produkciók – 

megtekintését. 

3.5.3 Színművészet, bábművészet tanszak általános fejlesztési követelmények 

A színművészet területén 

Készítse fel a tanulókat 

 drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására, 

 különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

 színházi improvizációra, 

 karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

 egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

 különféle szerepek megformálására, 

 a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

 a más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás 

során, 

 színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

 a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

 a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 

 a színházi műfajokat, 

 a szöveg- és előadás elemzés szempontjait, 

 a színészi játék alapvető iskoláit, 

 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

 a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 

 napjaink színházi struktúráját. 

A bábművészet területén 

Készítse fel a tanulókat 

 a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre, 

 a partnerekkel való alkotó együttműködésre, 

 színpadi szituációnak megfelelő improvizációra, 

 a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására, 

 átlátni egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek határait, 

 felismerni, hogy egy-egy téma milyen bábtechnikai és színpadtechnikai keretek 

között bontható ki leginkább, 

 önálló feladatmegoldás esetén megindokolni témaválasztását és a technikai megoldás 

melletti döntését, s azt (tanári segítséggel) a megvalósításig végigvezetni, 

 tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 
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 jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására, 

 különféle szerepek megformálására, 

 az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, munkája során a színpad 

iránti alázatra, 

 egyes színházi stílusoknak megfelelő játékmódra. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a bábszínházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

 az animáció útján történő kifejezés sajátosságait, 

 a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát, 

 a bábszínpadi konvenciókat, 

 a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit, 

 a darab-, szerep- és előadás elemzés szempontjait, 

 a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását, 

 a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási 

lehetőségeiket, a különböző játékstílusokat, 

 a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeit, 

 az egyes működési struktúrákat. 

 

Óraterv 

Tanszakok Tantárgyak Előképző ÉVFOLYAMOK 

  1. 2. A1. A2. A3. A4. A5. A6. 

Színjáték          

Főtárgy Drámajáték 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy Beszédgyak.   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Mozgásgyak.   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kötelezően 

választható 

Vers- és próza-

mondás 
  1 1 1 1 1 1 

Összesen  2 2 4 4 4 4 4 4 

Bábjáték          

Főtárgy Bábjáték 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy bábmozgatás   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 bábkészítés   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kötelezően 

választható 

Vers- és 

prózamondás 
  1 1 1 1 1 1 

Összesen  2 2 4 4 4 4 4 4 

 

 

Tamási, 2015. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

Gasparics László 

intézményvezető 
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Nyilatkozat 
 

 

A Tamási Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete 2015. augusztus 31-

én megtartott nevelőtestületi értekezletén megtárgyalta az intézmény pedagógiai 

programjának módosítását, az abban foglaltakkal egyetértett és elfogadta. 

 

 

Tamási, 2015. szeptember 1. 

 

 

 

…………………………… 

a nevelőtestület képviseletében  



58 

 

 

 

Nyilatkozat 
 

 

 

 

 

A Tamási Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői munkaközösségének 

képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a pedagógiai program 

módosításához és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk, és annak 

tartalmával egyetértünk. 

 

 

 

Tamási, 2015. szeptember 1. 

 

 

 

…………………………… 

a Szülői munkaközösség elnöke 
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Nyilatkozat 
 

 

A Tamási Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata képviseletében 

és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a pedagógiai program módosításához 

és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk, és annak tartalmával 

egyetértünk. 

 

 

 

Tamási, 2015. szeptember 1. 

 

 

 

…………………………… 

a diákönkormányzat vezetője 

 


