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BEVEZETÉS 

A Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola német neve Bogdaner Grund und 
Hauptschule und Kunstschule, Dunabogdány község egyetlen általános iskolája.  

Német nemzetiségi nyelvoktató nyolc évfolyamos iskola, ahol integrált nevelés keretében sajátos neve-
lési igényű gyermekek fejlesztése is folyik. Az alapfokú művészetoktatási intézmény-egységben zongo-
rát, fa és rézfúvós, vonós hangszereket tanulhatnak az érdeklődők. 2008. szeptemberben az általános 
és a zeneiskola szervezeti összevonásával alakult ki mostani felépítése, a közös igazgatású közoktatási 
intézmény. 

AZ ISKOLA KÜLDETÉSE 

Legfontosabb feladatunk, a ránk bízott tanulók magas szintű oktatása, jól hasznosítható ismeretanyag, 
tudás átadása, mely a továbbtanulás során javukat szolgálja. Segítjük tanulóinkat esetleges hátrányaik 
leküzdésében, mindeközben figyelünk a tehetségekre is.  
 
Feladatunk a község mélyen gyökerező magyar és német nemzetiségi hagyományainak, múltjának 
megismertetése, továbbadása, fejlesztése. A nemzeti és nemzetiségi hagyományok és egyetemes ér-
tékek ismeretén és befogadásán keresztül a szülőföld, a hazaszeretet fontosságára irányítjuk tanulóink 
figyelmét, nyitottá formálva más nemzetek kultúrájának tiszteletére. Segítjük a közös Európa közös 
értékeinek befogadását, egy európai identitás vállalását. Célunk olyan európai állampolgárok nevelése, 
akik ismerik múltjukat, építik jelenüket és bíznak a jövőben. 

A nemzetiségi hagyományokon belül kiemelt szerepet szánunk a nyelv és a zenei örökség ápolásának. 
A község élő nemzetiségi zenei kultúrája továbbvivőjeként, a zenekari játék révén a közösséghez tarto-
zás élményét kívánjuk adni a nálunk tanulóknak. Célunk a zenéhez szorosan kapcsolódó tánckultúra 
megismertetése tanulóinkkal.   

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak oktassunk, hanem neveljünk is. A harmonikus személyiség kialakítását 
az önismeret fejlesztésével, közösségi, sport, művészeti tevékenységek sokszínűségén keresztül alakít-
juk.  

Valljuk, hogy az egyéni tehetség akkor igazi érték, ha személyes felelősséggel párosulva, a szűkebb és 
tágabb emberi közösség javát szolgálja. Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdek-
lődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulóinkat - ké-
pességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsünk fel a továbbtanulásra és a társadalomba való 
majdani beilleszkedésre, másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek a művésze-
tek befogadására, értésére és művelésére. 

Ezeknek a céloknak az elérése, a pedagógiai hatásrendszer tervszerű megvalósítása érdekében fo-
galmazzuk meg pedagógiai programunkat.   
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AZ ISKOLA TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYAINK 

Az általános iskola története 

Dunabogdány Budapesttől 35 km-re, északra a Duna jobb partján található. A falun a 11-es főút ha-
lad át, amely összeköti Budapesttel és Esztergommal. A község a római korban is ismert volt Cirpi né-
ven. A hozzátartozó kőbányát valószínűleg már ebben az időben is használták. A lakosság a bányászat 
mellett a mezőgazdaságból élt. Sok gyümölcsöt, cseresznyét, epret, málnát szállítottak a pesti és a 
bécsi piacokra. A török hódoltság alatt nem pusztult el, de igen kevés család lakta a falut. A XVIII. szá-
zadban érkeztek az első német telepesek. A II. világháború után 1947 augusztusában a községből a 
német ajkúak felét kitelepítették és a magyar-szlovák lakosságcsere keretében több száz felvidéki ma-
gyar került a kitelepítettek helyébe.  

Dunabogdány községben az oktatás a református iskolában 1640 körül kezdődött és 1723-ig tartott, 
majd 1790-ben nyitották meg ismét mindkét felekezeti iskolát. 

A római katolikus elemi iskola az 1868. évi népiskolai törvény szerint működött. A fennmaradt feljegy-
zések szerint 4 tanteremben 4 tanerővel folyt a tanítás. Az oktatás nyelve magyar volt, de a hittant és a 
történelmet német nyelven tanították és külön német óra is volt. 

1902. március 19-én a képviselő-testület úgy határozott, hogy felépítteti a népiskolát: „Állami elemi 
-t. Az építési költ-

ségeket a község viseli.” Az építés 1904. március 17-én befejeződött és ezzel hosszú időre megoldó-
dott a község iskolai oktatásának ügye. 1919-ben a német nyelvre való áttérést javasolták, de a gond-
nokság úgy határozott, hogy „az iskola tovább is magyar tannyelvű legyen, azonban rendes tantárgy-
ként a németet tanítani kell.” 

1936-ban a kisebbségi tannyelvű iskola átszervezése volt a napirenden. A szülők kívánsága csupán 
az, hogy: „az eddigi keretben a német anyanyelvi írás és olvasás oly mértékben taníttassék, hogy a 
gyermekek, hét év alatt ezt el is sajátítsák. E célból azt is kívánják, hogy a tantestületben egy olyan 
tanerő is legyen, aki az összes osztályokban csak a németet tanítsa, de aki ehhez megfelelő képesítés-
sel is bírjon.” 

1937-ben bevezetik a vegyes tanítási nyelvet, és folyamatban van a magyar tannyelvű iskola meg-
szervezése is. 

1947. augusztus 23 a község és az iskola történetének szomorú, tragikus napja, a svábok kitelepíté-
se. Hiábavaló volt a felvételi napló átírása, az iskolakötelesek magyar anyanyelvűnek írva is rákerültek 
a családok kitelepítési listájára.  

Embereket, gyerekeket büntettek azért, mert az 1941-es népszámlálás alkalmával vállalták szárma-
zásukat 

1950-től szocialista tantervek szerint folyt az oktatás. Az új tanterv teljesen átalakította a tanítandó 
tantárgyak belső rendjét, arányait és tartalmát. A hitoktatást is szabályozzák. 

1952-ben a Közoktatási Minisztérium rendelkezése a hazai németség fejlődését hivatott szolgálni, 
mellyel lehetővé teszi Dunabogdányban, hogy „a németajkú lakosság, akiknek gyermekei otthon is né-
metül, illetve svábul beszélnek és így a nyelvkincs birtokában vannak, nyelvtudásukat tökéletesíthes-
sék, hiányos szókincsüket kiegészíthessék, a német irodalmi nyelvet megismerhessék.”  

A tanulók 75%-a jelentkezett hitoktatásra, ez az arány a kiküldött pártmunkás agitációja ellenére sem 
csökkent. 

1960-ban megépül az öt tantermes iskolaszárny, mely nem méltó a régi épület stílusához. Az 1970-
es évek újítása a kabinetrendszerű oktatás, előnye a természettudományos kísérletek szakszerű kivite-
lezhetősége, viszont az osztályoknak nincs saját tantermük, az óraközi szünetek nagy része a vándor-
lással megy el.  
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1980-ban központi fűtést kap az iskola. 

1991-ben új épületszárnnyal bővült az iskola. A 2 új tantermek könyvtár, tanári és igazgatói iroda 
megépülésével végérvényesen megszűnt a kétműszakos oktatás. Számítógépet, videót kap az iskola, 
mely az oktatás új távlatait nyitja meg. 

1994. Az iskola udvarán megépült az új Sportcsarnok. Ezen létesítmény lehetővé teszi az egész tan-
évben végezhető sportmunkát. 

1999. Az önkormányzat és a képviselő-testület elhatározza az általános iskola belső és külső felújítá-
sát, modernizációját. A kiviteli tervek alapján, 2001 nyarán megindulnak az építkezési munkálatok és 
2003-ban befejeződnek. 

2002. Az iskola vállalja az integrál nevelést és oktatást és bevezeti az 1-2. osztályban is a német 
nemzetiségi nyelv oktatását. 

Intézményünk 2004 decemberében ünnepelte fennállásának 100 éves évfordulóját. 

2006-ban újabb fejlesztésre kerül sor, megnyílt a Tanuszoda, melynek átadása után sajnos „elve-
szett” a sportudvar. 

2007 szeptemberében a zeneiskola beköltözik az általános iskola épületébe, majd a 2008/2009-es 
tanévben szervezeti összevonásra kerül sor. Az addig önállóan működő zeneiskola és általános iskola 
közös igazgatás alá kerül, létrejön, a Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény.  

2013. január 1. Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője Duna-
bogdány Önkormányzata. 

2014. október 6-án megépült az új ebédlő, mellyel ugyan egy tantermet elvesztettünk, de az étkezés 
körülményei végre a kornak megfelelőek. 

2016. áprilisban pályázati pénzből elkészült az iskola multifunkciós sportpályája. 

2016 nyarán elkezdődött az udvar teljes rekonstrukciója. 

2016. Az iskola fenntartója és működtetője a Váci Tankerületi Központ. 
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A ZENEISKOLA TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 

Dunabogdány német nemzetiségű község, mely a mai napig őrzi német népzenei kultúráját. Több mint 
100 évre visszamenőleg a falunak mindig voltak bányász- é tűzoltózenekarai. A zenekarok rendkívül 
fontos szerepet játszottak a falu életében és kultúrájában. Az, hogy a zenei folyamatosságot meg tudtuk 
őrizni, sőt községünk és a környékének zenei életét egyre inkább befolyásoljuk, azt a zeneoktatásnak, a 
zeneoktatásban résztvevő gyerekeknek köszönhetjük. 

Dunabogdányban a Művelődési Ház épületében 1963-tól folyamatosan működött a Szentendrei Zene-
iskola kihelyezett tagozata két tanszakkal. 1981-től helybeli, frissen végzett zenetanár vette át a tagozat 
irányítását, és ezzel egyidejűleg nekilátott a zenei oktatás- nevelés mellett a több mint 100 éves ha-
gyományok felelevenítésének. A falu eredendő zenei fogékonysága miatt igen nagy érdeklődés mutat-
kozott a zeneoktatás iránt, a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal anyagi támogatásával sikerült 
a legszükségesebb hangszerek beszerzése. Az addig használt kölcsön hangszereket az anyaiskola 
fokozatosan visszavette. A tanszakvezető Ott Rezső létrehozta az Ifjúsági Fúvószenekart, mely a mai 
napig működik. 

A gyerekek egyre színvonalasabb zenélésén felbuzdulva a zeneoktatás újabb támogatásokat kapott 
helyi intézményektől és az ide látogató főleg németországi vendégektől. Ekkor már a zenekar rendsze-
resen szerepelt a környékbeli falvakban, sőt 1991-ben a zenekart meghívták németországi vendégsze-
replésre is. Ugyanebben az évben az Országos Nemzetiségi Fúvószenekari találkozón is a díjazottak 
között szerepeltek.  

Az ifjú zenészek folyamatos, lelkes munkájára és az elért sikerekre alapozva – leválva Szentendrétől – 
1992. január 1-én megalakult az önálló zeneiskola. Ekkor zongora, fafúvós, rézfúvós és szolfézsokta-
tás folyt. Rövid időn belül nyolc fővel hegedű, majd cselló tanszak is indult, mivel a vonós szak iránt is 
nagy volt az érdeklődés. 

1993-ban az iskola önálló épületbe költözhetett. Az Önkormányzat egy régi épületet alakított át erre a 
célra. Ekkor a növendéklétszám már túllépte a 100 főt. Ehhez két főállású és öt mellékfoglalkozású 
pedagógusa volt az iskolának. Az iskola jó híre egyre jobban terjedt a környékbeli településeken is, és 
ez mind több tanulót vonzott ide. Szentendrétől Pilismarótig minden községből voltak növendékeink.  

Az iskola hangszerállománya egyre fejlődött, így ma már minden tanulni vágyó gyerekeknek tudunk 
hangszert biztosítani. Ehhez támogatást nyújtottak a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház, a Taka-
rékszövetkezet és a Dunabogdányi Németek Alapítványa. Nagy számban kapott az iskola használt 
hangszereket külföldi zeneiskolák ide látogató zenekaraitól is. A zeneszerető falusiak és a hazalátogató 
– egykor kitelepített – dunabogdányiak is sokszor támogatják anyagilag az iskolát. 

Az egykori növendékek közül sokan lettek hivatásos zenészek, illetve zenetanárok, akik közül többen 
ez idő szerint is az iskolában tanítanak.  

A zeneiskolai munka eredményességét legjobban bizonyítják a zenekarok.  

Az Ifjúsági Fúvószenekar sikereit, eredményességét számos oklevél, serleg és ajándéktárgy bizonyít-
ja. A környéken és országszerte részt vettek zenei versenyeken, fesztiválokon, fúvószenekari találkozó-
kon. Folyamatosan tartottak fenn kapcsolatot külföldi, főként német zenekarokkal. Ezek a kapcsolatok 
kölcsönös látogatásokban, közös koncertekben nyilvánulnak meg.  

A Gyermek Fúvószenekarban nevelődik az utánpótlás. 1995-ben alakult az iskola vonószenekara. 
Kibővítették a zenekart fúvósokkal és az így létrejött Szimfonikus Zenekar 1997-ben Leutenbachba, 
Dunabogdány partnertelepülésére utazott. Itt több nagysikerű koncertet adtak. Velük tartott a Felnőtt 
Vonószenekar, mely zenetanárokból és egykor hegedűt tanult dunabogdányiakból állt. A Gyermek 
Szimfonikus Zenekar 1998 októberében Németországban Roggelfingenben is vendégszerepelt. 2000 
nyarán közös koncertet adtak a Belgiumból, Westerloo-ból érkező zenekarral, akikkel cserelátogatás-
ban állapodtak meg. A gyerekek és a felnőttek együtt alkotják a Felnőtt Szimfonikus Zenekart, gyak-
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ran szerepelnek együtt a dunabogdányi Cecília Kórussal. A két együttes kiemelkedő produkcióját é l-
vezhették a község lakói és a meghívott vendégek 2001-ben a milleneumi zászló átvétele alkalmából 
rendezett nagyszabású rendezvényen.  

Természetesen a zeneiskola eredményességét nem csak a zenekarok igazolják, hiszen növendékeink 
folyamatosan részt vesznek területi, megyei, sőt országos versenyeken, találkozókon.  

2001-ben bővült az iskola profilja, mert Leányfalu község a Dunabogdányi Zeneiskola segítségét kérte, 
hogy náluk is elindulhasson a zene és a táncoktatás. Telephelyként, a Móricz Zsigmond Általános Isko-
lában folyik az oktatás zongora, furulya és előképző-szolfézs tanszakokon. A helyi adottságokat és ha-
gyományokat kihasználva ott elindult a modern tánc oktatása is 3 csoportban. 

A 2003-as évben indult el az ütő tanszak. 

Dunabogdány község sajátos zenei hagyományainak továbbéltetése egyedi arculatot ad iskolánknak. A 
magyar mellett a német, népszokásokhoz kapcsolódó világi és liturgikus, a népzenei mellett klasszikus 
zenei tradícióra támaszkodva alakítottuk ki nevelési - oktatási programunkat.  
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NEVELÉSI PROGRAM 

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

A nevelés során lehet a társadalom fiatal és fogékony tagjait arra a fajta gondolkodásra rávezetni, 
amely a demokratikus társadalom legfőbb támasza lehet, amely minden gondolatot, cselekedetet, in-
tézményt és értéket képes kritikusan megvizsgálni, az előnyöket és a hátrányokat a társadalom legkü-
lönfélébb rétegei és érdekei szempontjából tekinteni és a meglévő értékekhez alternatívaként javasolni.  

Ahhoz, hogy ezt a fajta attitűdöt elérjük, diákjainknak nem csak a tananyagokat kell megtanítani és 
megtanultatni, nem pusztán kész tudást kell közvetíteni, hanem olyan „környezetet” kell teremteni szá-
mukra, amely cselekvési struktúrák kialakítására serkent, a tudás keletkezéséhez és létrehozásához 
próbálja elvinni őket.  

Az ilyen gondolkodást akkor adtuk tovább a következő nemzedéknek, ha az nem gondolja, hogy az 
iskolában végérvényes, abszolút és megfellebbezhetetlen tudással látták el, hanem felismeri, hogy a 
tudás folyamatos kölcsönhatás az egyén/egyének, és a világ között. Ha felismertetjük, hogy e tudás 
konfliktusok megértésére és megoldására alkalmas kommunikáció, ha belátja, hogy a tudás folyamat és 
nem állapot, elmélet és cselekvés, valami, amit neki kell a környezetével megküzdve újra meg újra ki-
alakítani. 

Az ilyen fentebb vázolt nevelés a közösségi, együttes tapasztalatok és az élet állandó újraszervezésé-
re és jobbítására, céljaikat önállóan meghatározni, konfliktusait megoldani képes szabad személyisé-
gek létrejöttét segíti elő; olyanokét, akik az igazságosabb és szabadabb emberi jövő alakítói lehetnek, 
és ki tudják védeni a kiszolgáltatottságba, manipulálhatóságba vezető kommunikációs és hatalmi fe-
nyegetéseket, melyek a demokratikus társadalomban is ott leselkednek. 

1.1 Pedagógiai alapelveink 

A nevelés két alapvető tényezője a pedagógus és a diák, mindkét fél aktív kölcsönhatásban lévő része-
se a nevelési folyamatnak.  

A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a 
diákok aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejleszté-
sében. 

Alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői egyfelől az igényesség, más-
részt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló 
pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság. 

Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az egyéni előreha-
ladás lehetőségét. A kulcskompetenciák fejlesztése az egyéni sajátosságaik, képességeik alapján élet-
koruknak megfelelő módon zajlik. 

A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-akarati jel-
lemzőket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk. 

A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti 
hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, szorgalom, kitartás) biztosítunk. 

Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya 
kiválasztását. 

Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk meg-
ismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését. 
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1.2 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 

Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, másodlagos 
célja az, hogy lehetőséget teremtsen az iskola tagjainak baráti kapcsolatok kiépítésére, az olyan alap-
vető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, biztonság, megbecsülés, önbecsülés, 
mely alapvető szükséglete az embernek. 

A személyiségfejlesztés céljait szolgálja a művészeti tevékenységre nevelés, a képességek fejleszté-
se. A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi élet során fejlesztjük a tanulók önismeretét, 
együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, segítőkészségét, empátiáját. 

Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll, hogy meglássuk, 
megláttassuk és továbbfejlesszük minden egyes tanulónk személyiségének saját értékeit. 

Arra törekszünk, hogy diákjainkban kialakuljon a reális önértékelés képessége, az egészséges önbiza-
lom. 

A tehetséges tanulóink számára biztosítjuk kognitív érzelmi és szociális szükségleteik kielégítését.  
Lehetőséget biztosítunk az önálló, önirányított önfejlesztésre, a tapasztalatszerzésre, hatékony tanulási 
készségek kialakítására. Érzelmi szükségleteik megélésében bátorítjuk őket, lehetőséget adunk az 
elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázat-vállalásra. Szociális szükségleteik kezelése során megtanul-
ják az emberek tiszteletét, az emberi együttélés szabályait. 

1.3 A kompetencia-alapú oktató tevékenység feladatai 

Helyi tantervünkben kiemelt szerepet kapnak a NAT-ban kiemelt kompetenciák és azok fejlesztése. A 
kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes boldogu-
láshoz és fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. A 
kulcskompetenciák birtoklása biztosítja a gyors és hatékony alkalmazkodást a változásokkal átszőtt 
modern világhoz. Fontos, hogy kialakuljon a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményező ké-
pesség, a problémamegoldó képesség, a kockázat értékelése, a döntéshozatal, vagyis minden olyan 
tulajdonság, amely érvényesíthető mindegyik kompetencia esetében. 

A Nemzeti Alaptanterv alapján az alábbi kiemelt kulcskompetenciákat építjük be a helyi tantervünkbe: 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 
kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalko-
tás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az 
oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondo-
latok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott 
és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein 
belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek –, az egyén szükségletei-
nek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetí-
tés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szö-
veg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén 
társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.  

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, 
felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak 
alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai 
kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek 



13 

alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafiko-
nok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. 

Természettudományos kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módsze-
rek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, vala-
mint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal 
kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a 
tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük mű-
szaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások 
megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi 
felelősséget. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society 
Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a 
szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visz-
szakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és háló-
zati együttműködés az interneten keresztül. 

Iskolánk nevelőtestülete elkötelezett az IKT eszközök oktatási célú felhasználása terén. Mindent meg-
teszünk, hogy eszközállományunk fejlesztésével e korszerű eszközöket, programokat az oktatás szo l-
gálatába állítsuk. A VEKOP 3.3.3-17 pályázat a tantestület felének nyújt lehetőséget szakmai fejlődésre, 
és az egész iskolának újabb eszközök beszerzésére. Az intézmény deklarált célja, hogy ne informatikát 
tanítsunk, hanem informatikai eszközök segítségével adjuk át a tudást. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a 
harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékeny-
ség, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet 
részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, 
konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a 
társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan ve-
gyen részt a közügyekben. 

A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszer-
vezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdá l-
kodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek 
szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A 
hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve 
tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési 
folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a mun-
kahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek 
megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, va-
lamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak 
a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szük-
ség. 
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, 
illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicio-
nális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a 
táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern 
művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. 

1.4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a mű-
veltségi területek bevezetőit és fejlesztési feladatait. 

1.4.1 Az erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok követ-
kezményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beil-
leszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felké-
szülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktu-
sokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehe-
tőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési 
módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 
támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 
kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és 
a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállí-
tódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 
hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

1.4.2 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles ma-
gyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sa-
játítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 
megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Ala-
kuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség ese-
tén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért 
magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egye-
temes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezel� nemzetközi 
együttműködési formákról. 

1.4.3 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári észvétel, 
amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt 
a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi 
méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola meg-
teremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettsége-
ket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a 
kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az 
önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanu-
lók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 
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1.4.4 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fej-
lődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező 
szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutá-
sát, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelme-
inek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődé-
sére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő 
tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-
tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésü-
ket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált 
egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 
kialakításához. 

1.4.5 A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önis-
meretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az 
értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok 
szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intéz-
ményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek 
megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felel�s 
párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelé-
séről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

1.4.6 A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megélésé-
hez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a moz-
gásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvásá-
ra, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal 
együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok 
betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, 
a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függősé-
gekhez vezet� szokások kialakulásának megelőzésében. 

1.4.7 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hát-
rányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítá-
sát a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a 
sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is 
egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), 
amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

1.4.8 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a termé-
szetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősség-
teljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismere-
tén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás 
váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kap-
csolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megis-
merjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek 
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elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőr-
zésébe, gyarapításába. 

1.4.9 Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania 
a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek ré-
vén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 
megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé 
válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segí-
téssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 
kezelését. 

1.4.10 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzet-
gazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és 
folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal 
való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvet-
len és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint 
az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek 
érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi 
szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítá-
sát. 

1.4.11 Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a 
hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kiala-
kítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiu-
moktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelv� megszervezésére, tudatos alakítására. A 
tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom 
közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés meg-
különböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelen-
tőségével. 
Az oktatásban egyre nagyobb mértékben használjuk a digitális eszközöket, ezért a tanulókat folyamato-
san képezni kell pl. a közösségi média használatára.  

1.4.12 A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklő-
dést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésé-
vel kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet mód-
szere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes 
ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt 
a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 
meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek 
alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetet-
len része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 
növelése és a tudás minőségének értékelése. 

1.5 A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eljárásai 

Kiskorú tanulóinkat fokozatosan vezetjük át a játékközpontú cselekvésekből az iskolai tanulás tevé-
kenységeibe. 
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Fokozatosan mintákat adunk az ismeretszerzéshez (aktív részvétel az ismeretszerzésben), a feladat- 
és problémamegoldáshoz; reális énkép és önismeret alakításával, az önértékelés képességének fej-
lesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával kívánjuk kialakítani az egyéni és társas cso-
portos produkciók során keletkező siker- és kudarcélmények feldolgozását.  

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését speciális pedagógiai eljárásokkal kiemelt feladatnak tekint-
jük. 

Fejlesztjük tanulóink kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, követjük érési folyamatu-
kat, személyre szóló, fejlesztő értékelést adunk róluk; 

Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, megismertetjük, gyakoroltat-
juk a helyes magatartásformákat; 

Élményt adó, katartikus tanulási helyzeteket és ismeretszerzési alkalmakat kínálunk tanulóinknak, az 
így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg önbi-
zalmukat és növeli teljesítményük értékét; 

A tanulók a megszerzett művészeti tudásukat valóságos funkcióban, fellépések alkalmával, produkciók 
létrehozásával teljesítik ki, teszik közkincsé. Erősítjük a kortárskapcsolatokat; 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendsze-
rében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően visszajelzést, értékelést adunk a tanulók 
fejlődéséről. 

1.6  Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei 

A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempontok: 

- minden gyermek számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, képességének, érdeklő-
désének, valamint távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat biztosíta-
ni, 

- személyes példamutatással neveljük növendékeinket toleranciára, a másság elfogadására, 
empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. 

Intézményünkben az alábbi csoportosításban az alábbi nevelési módszereket, eszközöket alkalmazzuk: 

- a meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei, 

- a tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés - értékelés, játékos módsze-
rek, gyakorlás. 

A magatartásra ható módszerek: 

- ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési / bemutatkozási lehetőség, di-
cséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás, 

- kényszerítő módszerek: felszólítás,  

- gátlást kiváltó módszerek, melyek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását céloz-
zák: ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás. 

1.7 A pedagógus feladatai az alsó tagozaton 

- A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon. 

- A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ez által motivált munkában fejlessze a kisgyer-
mekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazda-
godását. 

- Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat-és probléma- megoldáshoz. 

- Alapozza meg a tanulási szokásokat. 
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- Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

- Nyújtson segítséget a tanulási nehézségek leküzdésének folyamatában. 

- Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociokulturális 
környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

- Tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb-tágabb környezetből megismerhető értékeket. 

- Segítse elő és alapozza meg a jó osztályközösség kialakulását. 

- Törekedjen a szülői házzal való minél szélesebb körű együttműködésre, megnyerve a szülőket 
az iskola céljainak. 

- Erősítse meg a humánus, erkölcsös magatartásmintákat, szokásokat. 

- A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

1.8 A pedagógus feladatai a felső tagozaton 

- Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való har-
monikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. 

- Tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók 
önismeretét, önértékelését, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritá-
sát, empátiáját. 

- Teremtsen olyan helyzeteket, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízható-
ságát, szavahihetőségét, becsületességét. 

- Tudatosítsa a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és néhány általános 
szabályát. 

- Tisztázza az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a kö-
zösséghez, illetve az egymáshoz való viszonyulásban. 

- Neveljen a természeti és épített környezet iránti felelősségre. 

- Tudatosítsa tanítványaiban a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hagyományok ápolásának fontos-
ságát, fejlessze a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot. 

- Tantárgya ismeretanyagán, vagy osztályfőnöki nevelőmunkáján keresztül tudatosítsa tanítvá-
nyaiban nemzeti, történelmi, kulturális értékeinket, azok hatását Európa és a világ kultúrájára, 
történelmére. 

- Erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más né-
pek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülé-
sére. 

- Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására. 

- Tantárgyán és osztályfőnöki nevelőmunkáján keresztül keltse fel tanítványaiban az igényt az 
egészség megőrzésére, egészséges életvezetésre, a környezettudatos magatartásra. 

- Kiemelt figyelmet fordítson a leszakadó tanulók felzárkóztatására, a kiemelkedő képességű ta-
nulók tehetségének gondozására, kreativitásának fejlesztésére. 

- Tantárgyának tanítása során fordítson elegendő figyelmet a tanulók problémamegoldó képes-
ségének fejlesztésére és az elvont gondolkodás képességének fejlesztésére. 

1.9 Az egyes művészeti tevékenységek oktatásának cél- és feladatrendszere 

Művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális és emberi – erkölcsi 
értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, bo l-
dogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. 

Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény, melyben az oktatás zeneművészeti ágon folyik. (A 
táncművészeti ág jelenleg szünetel, bár alapító okiratunkban szerepel. Az alapfokú művészetoktatás 
követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogé-
kony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 
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megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklő-
désére, tehetségére építve alakítja készségeiket, és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egye-
temes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőr-
zés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítá-
sa mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzé-
sére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a 
tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazá-
sára, befogadására készítsen fel. 
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2 Német Nemzetiségi program 

Iskolánkban sok évtizedes hagyománya van a nemzetiségi oktatásnak. Jelenleg nyelvoktató nemzeti-
ségi oktatást folytatunk. Ennek keretében kiemelten kezeljük a német nyelv elsajátítását, a nemzetiségi 
hagyományok ápolását, a nemzetiségi tudat megalapozását, fejlesztését. 

2.1 A nemzetiségi nyelvoktatással összefüggő feladatok 

Iskolánk száz éves története során a német nyelv oktatása mindig központi kérdés volt. 2002-ben ve-
zették be a német nemzetiségi nyelvoktatás jelenlegi – nemzetiségi nyelvet oktató – formáját, mely so-
rán elsőtől a nyolcadik osztályig heti öt órában tanulják a gyerekek a német nyelvet, és heti egy órában 
nemzetiségi népismeretet. Tanulóink közül szinte senki nem kerül iskolába olyan családi háttérrel, ahol 
a nemzetiségi nyelv a mindennapok része, igazán már csak az idősek beszélik a helyi dialektust.  

A nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők száma 85-90%, így a nyelvet nem tanulók is jelen vannak az 
órákon. Részükre nagyrészt magyarul közvetítik pedagógusaink a tananyagot, ezzel biztosítva, hogy 
minden tanuló megismerhesse azt. A nemzetiségi oktatás megvalósítja az iskolai nevelés oktatás álta-
lános céljait, de e mellett biztosítja a nemzetiség nyelvének tanulását. 

Cél a szellemi, anyagi kultúra megismerése, a hagyományőrzés és teremtés. A nemzetiségi jogok meg-
ismerése és gyakorlása. A helyi nemzetiségi közösséghez, szervezeteihez való kapcsolat kialakítása, 
fenntartása. Ennek színterei a község hagyományőrző programjain való részvétel, ezek szervezése. 

Az intézményben a nyelvoktatást úgy kell megvalósítani, hogy az ne okozzon túlterhelést és emellett 
megfelelő óraszámban tanulhassák az egyéb tárgyakat. Jusson idő a felzárkóztatásra, tehetséggondo-
zásra. 

A nyelvtanulás fontos része a testvérkapcsolat révén megvalósuló anyanyelvi környezetben való gya-
korlás. Az iskola építi cserekapcsolatait mind az általános, mind a zeneiskola révén. 

2.2 A német nemzetiségi hagyományok ápolásának konkrét keretei 

- német nyelvi órákon az életkornak megfelelő formában ország ismeret, hagyományok, dal, tánc 
tanítása, 

- zeneoktatásban a német nemzetiségi zenekultúra ápolása, a fúvós hangszerek oktatásának 
előtérbe helyezése, 

- Nemzetiségi nap szervezése – a templombúcsúhoz kötődően, májusban; projektek keretében 
gyűjtőmunka, ennek bemutatása, 

- versenyek szervezése, regionális rendezvényeken való részvétel, 

- a községben szervezett nemzetiségi rendezvényeken való aktív részvétel (szüreti felvonulás, 
Márton nap, adventi műsor, idősek napja, stb. 

- cseretáborok, utazások szervezése, mely során cél, hogy minden tanuló tanulmányai folyamán 
legalább egy alkalommal több napot német nyelvterületen tölthessen el, 

- folyamatosan erősítjük az iskola saját rendezvényeinek nemzetiségi jellegét; tanévnyitó, tanév-
záró, karácsonyi műsor, anyák napja 

- ösztönözzük az iskolai rendezvényeken, ünnepeken tanulóink és pedagógusaink részére a 
nemzetiségi jellegű ruha viselését,  
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3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az iskola alapelvei, célkitűzései, azt a célt szolgálják, hogy a tanulók minél teljesebben bontakoztathas-
sák ki személyiségüket. Ez azonban csak akkor lehet eredményes, ha az intézmény élete sokoldalú, 
színes, teret enged a tanulásnak, játéknak, mozgásnak, sportnak, munkának egyaránt. Ha fejleszti a 
tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, ha hozzájárul életmódjuk, helyes életvezetési szo-
kásainak, értékkel történő azonosulásuk kialakításához környezettudatos magatartáshoz. 

A személyiséget az öröklött biológiai tényezők és a környezeti, nevelési hatások - egymással szoros 
kölcsönhatásban - együttesen határozzák meg. A környezeti hatások befolyásolják, hogy az adottság-
ból mi, mikor és miképpen valósul meg. Ezen tényezők között a nevelés-oktatás személyiségformáló 
hatása különös jelentőséggel bír. 

A gyermekeknek nemcsak a tananyagokat kell megtanulni, az iskolának nem pusztán a kész tudást kell 
közvetítenie, hanem magának a tudásnak a keletkezéséhez is el kell jutnia. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok öt fő területre bonthatók: 

- az értelem kiművelésére (kognitív kompetencia) 

- az érzelmi intelligencia fejlesztése 

- segítő életmódra nevelésre (szociális kompetencia) 

- egészséges és kulturált életmódra nevelésre (személyes kompetencia) 

- a szakmai képzés alapozására (speciális kompetencia) 

Az egyes gyermekből kiindulva a következő célkitűzéseket tartjuk fontosnak: 

- A gyermek fejlődését elősegítő preventív jellegű célok: egészségvédelem, állóképesség fejlő-
dése, önállóság 

- A gyermek képességeinek fejlesztését szolgáló célok: kommunikációs képességek, mozgáskul-
túra, kreativitásfejlesztés 

- A gyermeki létmód érvényesülését segítő célok: játék- és mozgásszükséglet, önkifejezés  

- A személyiségfejlődés nemkívánatos vonásait korrigálni hivatott célok: empátia, tolerancia, 
munkafegyelem kialakulása 

A pedagógusnak, annak érdekében, hogy a fenti célok egyes feladatait egyénre szólóan megfogalmaz-
hassa, az alábbi feladatokat kell ellátnia: 

- Az egyes gyerekek egyéni életútjának megismerése, 

- Kompetenciaszintjük föltárása, személyiségváltozásuk prognosztizálása, 

- Az egyén csoportszerepeinek, illetve a csoportban, az osztályban, mint szervezetben betöltött 
helyzetének figyelemmel kísérése, 

- Az általános célok, a tananyag, egyénhez igazított adaptálása  

Az alapfokú művészetoktatás a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok területeinek gondozá-
sára nem azonos súllyal biztosít lehetőséget. Képzési rendszerünkben az első a második és az ötödik 
terület kap nagyobb hangsúlyt. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét a 
pedagógiai alapelvekből, célokból, feladatokból, eljárásokból és eszközökből vezetjük le. 

A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. Valljuk, 
hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek jelenlétével lehet. A 
művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát, minőségre való igényességet alakítanak ki 
bennük, s egyben szűrőként is szolgálnak az őket ma érő ingerözönben, segítenek megőrizni érzé-
kenységüket. 

A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert. A tanulók él-
ményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a 
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kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben megnyilvánulnak. A művészeti neveléssel lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy minden tanuló élje át a siker élményét, és ezzel fejlődjön önismerete és erősöd-
jön egészséges önbizalma.   

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 
megérteti, hogy az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség.  

A művészeti nevelésünk megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az 
értékes alkotások iránti igényét. A művészeti oktatás által létrejött pozitív élmények hozzásegítenek 
azokhoz az emberi tulajdonságokhoz, magatartási szokásokhoz, amelyek a műveltség területén az 
eredményes haladás, szereplés összetevői.  

A népi műveltség megismerése a mai kultúra számára fontos információkat hordoz. Kodály Zoltán 
egész pedagógiai rendszerét a magyar népzenére, különös tekintettel a magyar népi gyermekjátékokra 
alapozta. A népzene oktatás célja, hogy a népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A 
népzene eleven hagyomány ma is, üzenet a múltból. A magyar népzene mellett a nemzetiségi zenei 
hagyományok erőteljesen megjelennek mind a szolfézs, mind a hangszeres órákon. Legjobban pedig a 
zenekari játékban, kamarazenélésben.  

A művészeti oktatás nevelő hatása összemérhető a közismereti tárgyak bármelyikével, a tanulók maga-
tartásában, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. A naponkénti gyakorlások, művek, dallamok megta-
nulásának eredményeképp fejlődik a memória, a motívumsorok, dallamok és dalszövegek naponkénti 
memorizálása edzi a bevésés képességét. A népdalokon gyarapodott színes és gazdag szókincs, a 
tanulók fogalmazási és kifejezésbeli készségét fejleszti. A stílusos előadás a figyelem, a koncentráció 
állandó munkáját igényli, ezeket fejleszti. Rendezettséget követel, ezáltal rendre is szoktat.  

A művészeti iskolába járó növendékek „szép” iránti elkötelezettsége, igényessége fokozatosan meg-
nyilvánul a munkához való hozzáállásukban és a magatartásuk kulturáltságában is. 

 

4 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

4.1 Egészségnevelési program céljai és feladatai 

Az egészségnevelési program célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához 
szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük védelme érdekében. A prog-
ram ösztönözze a tanulókat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal és környezetükkel szembeni 
felelősségérzet, ismerjék meg az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedés és életmódformá-
kat, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket, lehetőségeket.  

Célunk, hogy a tanulók megismerjék az egészséges életvitel és életmód elméleti és gyakorlati alapjait, 
a pozitív életszemléletet tekintsék a boldog és sikeres élet alapjának. 

Az egészségnevelési program legfontosabb elemei: 

- gyermekeink ismerjék meg testük működését és a testápolás alapvető szabályait, 

- igényeljék a személyi tisztaságot, ápoltságot, legyen igényes az öltözködésük, 

- ismerjék a serdülőkor egészségügyi problémáit és az egészséges egyéni életvitel érdekében 
való teendőket, 

- ismerjék az egészséges és egészségtelen táplálkozási szokásokat, 

- váljon a mozgás elemi szükségletté, 

- ismerjék az alkohol, a dohányzás és a drogok egészségkárosító hatásait. 
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A környezeti nevelési program beépül a tananyagba első osztálytól nyolcadik osztályig: 

- Testnevelés tantárgyon belül, 

- Alsó tagozaton a környezetismeret tantárgyon belül,  

- A felső tagozatban 5.-és 6. osztályban a természetismeret, történelem, technika tantárgyakban, 

-  7. és 8. osztályban elsősorban a biológia, a földrajz, kisebb mértékben a fizika és kémia, törté-
nelem, technika tantárgyakba. 

Minden program megvalósításához tanórán kívüli tevékenységek kapcsolódnak, valamint integrálódnak 
az osztályfőnöki órák és más, humán tantárgyak körébe. A program megvalósítása feltételezi a tanulók 
természettudományos szemléletének kialakítását, a folyamatos ismeretbővítést, a megismerési mód-
szerek, a gyakorlati tudnivalók és az alkalmazás lehetőségeinek megismerését. Meg kell ismerni-
ük a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeiket és jogaikat, a környezet ismeretén és a 
személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás alapelveit, az egészséges életmód jelen-
tőségét és lehetőségeit.  

Kiemelt célunk a két program összekapcsolásával tanulóinkban kialakuljon a környezet iránti érzé-
kenység, az ökológiai szemlélet, a helyes környezeti attitűdök, magatartás és viselkedés, az egészsé-
ges életmód és értékrend és a felelősségérzet. 

4.2 Az egészségnevelési program megvalósítása 

- Alsó tagozat – környezetismeret, testnevelés 

- Felső tagozat – természetismeret, földrajz, biológia, fizika, kémia, testnevelés és osztályfőnöki 
órákon 

- Drog prevenció 5–8 osztályban 

Tanórán kívüli tevékenységek 

- Sport 

- Vetélkedők, pl. egészséges táplálkozás 

- Tanításon kívüli szabadidős tevékenységek 

- Versenyek 

- Környezet és egészségvédelemmel foglalkozó akciók 

4.2.1 Az egészséges testi fejlődés segítése 

A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak megfelelően, károso-
dástól mentesen következzenek be a pubertás és a pubertás kori fejlődés változásai.  

Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön keringési, légzési és 
mozgató rendszerük. Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot 
károsító helyzeteket, mozgásokat. Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a 
megbetegedésekkel szemben. Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges 
életmódban betöltött szerepét, és alkalmazzák azt. 

Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus cselekvési bizton-
ság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás.  

Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés – érés támogatása; a higiéniai szokások kiala-
kítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, 
ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési, légző rendszeri megbetegedések megelőzésére, a 
károsodások csökkentésére; értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat. 
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Minden évfolyamban az életkori sajátosságoknak megfelelően az előzőekben felsorolt tantárgyakba 
beépítjük az egészségi nevelés és a környezetvédelem alapkérdéseivel foglalkozó tanórákat, megis-
mertetjük a tanulókat a legalapvetőbb módszerekkel és ismeretekkel. 

4.2.2 Tantárgyakba beépített egészségnevelés 

1. osztályban a tananyag minimum 10 %-ában játékos formában ismerkednek meg a tanulók szűkebb 
környezetükkel (otthon, család, iskola), valamint az egészséges életmód alapvető kérdéseivel. 

2. osztályban a tananyag minimum 10%-ban foglalkoznak környezetvédelmi kérdésekkel, az „Erdő 
élete” és a „Rét élővilága” témakörökön belül. Külön fejezetként jelenik meg a „Környezetünk védelmé-
ben”, amely megismerteti a tanulókat az erdőben való helyes viselkedésre, egyszerű megfigyelési mód-
szerekkel, a környezeti ártalmakkal. A tananyagban jelentős szerepet kapnak az egészségnevelés té-
makörök: „Testünk részei”, „A család”, „Egészséges táplálkozás„ 

3. osztályban is a tananyag minimum 10%-át teszik ki a környezeti neveléssel foglalkozó tanórák. Az itt 
szereplő témakörök a „Víz” és a „vízpart élővilága” és az ezzel kapcsolatos problémák. Külön terület-
ként jelenik meg a környezetszennyezés módjai, pl. víz, valamint a lehetséges megelőzési módok meg-
ismertetése, - szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás stb. Az egészségnevelés keretén belül megis-
merkednek a tanulók az egyes betegségekkel, ezek lehetséges megelőzésével, a helyes táplálkozás 
alapjaival. 

4. osztályban a környezetvédelem és az egészséges életmódra nevelés a tananyag kb. 40 százalékát 
teszi ki. Témakörök:  

- Élő környezetünk, - madárvédelem, Magyarország 

- Élettelen környezetünk- „Miért beteg a folyó, Környezetünk tisztasága, Hogyan vigyázzunk a 
környezetre, vizsgálódások, kísérletek" 

- Ember és egészsége megfigyelések, kutatások, gyermekek és felnőttek, a mentális veszélyek 

- Felső tagozat: az alsós tananyaghoz szervesen kapcsolva. 

Felső tagozaton a természetismeret, biológia tantárgyakban az alábbiak szerint jelenik meg.  

Biztonság megőrzése. Az emberi egészséget veszélyeztető néhány tényező: a „kockázatos” és a „ve-
szélyes” viselkedési módok. Az érzelmek és a viselkedés kapcsolata. Veszélyes foglalkozások. 

Táplálkozás. Az étrend fontossága szerepe az egészség megőrzésében. Javaslatok az étrend megvál-
toztatására. 

Mozgás és személyes higiéné. A mozgás mennyisége, intenzitása és az egészség. A testkép meg-
erősítése. A külső megjelenés összetevői, jelentése és hatása. 

Veszélyes anyagok. Az alkoholfogyasztás és a dohányzás, a drogok egészségkárosító hatása. A 
szenvedélybetegségek közös vonásai. A pszicho-aktív szerek veszélyei a gyerekek életében. 

Az emberi szexualitás. Kamaszkor: a testi és érzelmi változások kora. A nemi érés tudatosulása. A 
nemi identitás kialakulása. Sztereotípiák a nemi szerepekben a különböző nemzedékek körében. 

Családi élet és kapcsolatok.  A kapcsolati hálók fontossága. Barátság, mint kapcsolati rendszer 
egyik alapja. Az önismeret jelentése, szerepe és fontossága. Konfliktusok a kapcsolati rendszerben. 

A környezet. A jelen hatása a jövőre. Az ipari méretű áramtermelés és a környezet. A technológiai 
fejlődés káros következményei. Az emberiség összefogása a természet védelme érdekében. 

A tanulók tovább mélyítik ismereteiket az egészséges életvitel szempontjából kulcsfontosságú viselke-
déselemekkel és azok összefüggéseivel, befolyásolási módjaikkal kapcsolatban. Tovább gyakorolják az 
e tekintetben különösen fontos készségeket, jártasságokat. Tovább gyakorolják az élelmiszerek, táplá-
lékok „egészséges” és „kevésbé egészséges” kategóriákba rendezését. Összehasonlítják a legális és 
illegális „szerek” szervezetre és személyiségre, viselkedésre gyakorolt hatását. Megismerkednek az 
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illegális szerek használatával kapcsolatos jogi szabályozással, és következményekkel, a segítségnyúj-
tás lehetséges formáival, DADA programok, iskolaorvos, védőnő előadások során. 

A diákok az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és jártasságaik birtokában felis-
merik a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét saját egészségül szempontjából. Ismerjék az 
egészségfejlesztéssel összefüggő alapfogalmakat, különös tekintettel az egyéni felelősség jelentőségé-
re. 

A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, 
szellemi és szociális jól-lét állapota, valamint, hogy a mindennapi életvezetés, az életmódbéli szokások 
fogják döntő mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat. 

Tudjanak különbséget tenni a „kockázatos” és „veszélyes” dolgok, tevékenységek között. Ismerjék fel 
az egészséget veszélyeztető magatartásformákat, valamint azokat az élethelyzeteket, amelyek válasz-
tások elé állíthatják őket. 

Legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol és a kábítószer fogyasztás egészségi, jogi és társadalmi 
következményeivel. Tudjanak különbséget tenni a kábítószert is tartalmazó gyógyszerek használata és 
visszaélésszerű fogyasztása között. 

Ismerjék a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi és családi szerepek jellegzetességeit, legye-
nek tisztában a szexuális élet alapvető higiénéjével. 

Rendelkezzenek olyan kommunikációs készséggel, amelyek segítik őket, az egészségüket támogató 
döntések meghozatalában, valamint a társas kapcsolataik „karbantartásában”, konfliktusaik 
kezelésében. 

Ismerjék fel a kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető jelentőségét az egészségi állapot fenntartásá-
ban. Legyenek tudatában az aktív életmód által kínált előnyöknek, elsősorban a mindennapi mozgás 
kedvező élettani hatásának, valamint saját fizikai képességeik megőrzésében játszott fontosságának. 
Ugyancsak lássák be az aktív életvitel a személyközi kapcsolatokban és az önbecsülésben betöltött 
szerepét. 

Éljék át a szűkebb és tágabb környezetért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel egyéni lehetőségeiket 
a természetvédelem. 

A feldolgozási módok változatosak: 

- Szituációs játékok, szociometriai felmérések és ezek elemzése,  

- A kamaszkori egészségügyi és viselkedési problémák elemzése és megbeszélése, 

- Az aktuális környezetvédelmi kérdések kutatása és értékelése, 

- Felvilágosító, egészségnevelő előadások,  

- Drog prevenciós előadások szervezése,  

- A közvetlen környezet megismerése, otthonossá tétele, 

- A környezet megóvása, 

- A társadalmi viselkedési formák elsajátítása, 

- Vetélkedők szervezése 

- Évi egy alkalommal egészségnap szervezése  

4.3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órán belül (pl. osztályfőnöki, biológia és test-
nevelés óra) és délutáni foglalkozásokon valósul meg. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos legfőbb cél, hogy a gyerekek ismerjék 
meg a rendkívüli esemény, baleset kapcsán szükséges teendőket. Ezek közül a legfontosabbak: 
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- A bajba jutott ember kapjon orvosi ellátást  

- Amíg megérkezik az orvosi segítség, meg kell akadályozni a bajba jutott állapotának romlását 

- Az esetleges életveszélyt el kell hárítani 

- A gyógyulást elő kell segíteni 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítási formái: 

- Év elején minden osztályfőnök a saját osztályát tájékoztatja a balesetvédelemről 

- Osztályfőnöki órákon az adott témához kapcsolódóan 

- Természetismeret, testnevelés és biológia órákon a tananyaghoz kötődően 

- Szakköri formában 

4.4 A mindennapi testedzés feladatai és végrehajtását szolgáló program 

Iskolánk a sportolás tárgyi feltételeit tekintve kiemelten jó helyzetben van. A sportcsarnok és a tanuszo-
da lehetőséget ad az olyan mozgásformák beépítése a gyermekek mindennapjaiba, amelyekkel más 
iskolák nehezebben tudnak élni. 

A megvalósítás formái 

- a mindennapos testnevelés 2012/2013-as tanévtől heti 5 testnevelés óra keretében 

- helyi tantervünk (2010-es) az alsó tagozaton heti három, a felső tagozaton átlagban heti 2,5 óra 
testnevelés órát tartalmaz, melyből a hatodik osztályig heti 1 óra az úszás 

- az iskola nagy parkja, játszóudvara biztosítja a szünetekben és a tanulási idő után a szabad le-
vegőn való aktív mozgást 

- alsó és felső tagozaton tömegsport órák biztosítása 

- alsó tagozaton nemzetiségi tánc oktatása 

- gyógytestnevelés és gyógyúszás biztosítása helyben 

- mozgással járó foglalkozásoknak való helybiztosítás a csarnokban: sztepp aerobik, labdarúgás, 
judo 

- túrák, kirándulások 

- télen szánkózás, korcsolyázás szervezése 

- iskolai sportnapok, táborok  

4.5 Együttműködések 

A környezeti és egészségnevelési programunk megvalósulásához elengedhetetlen az, hogy az iskolai 
élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, 
együttműködést alakítsanak ki.  

Iskolán belüli együttműködés: 

- Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munká-
jával példaértékű legyen a tanuló számára. 

- Diákok: Az iskola minden tanulójának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse 
társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő szerepe van a Diákönkormányzatnak és az 
iskolai házirendnek. 

- Tanárok és diákok: A diákok a környezeti és egészségnevelési kérdéseket a tanárokkal közös 
munka során sajátítják el (tanórán, és tanórán kívül) 

- Tanárok és Szülők: Az iskolai környezet és egészségnevelés terén nagyon fontos a szülői 
házzal való szoros együttműködés. Fontos, hogy a szülők megerősítsék az iskola által közvetí-
tett értékeket. 
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- Nem pedagógusi munkakörben foglalkoztatottakkal: a tanulók ismerjék meg és a maguk 
módján segítsék az adminisztratív dolgozók munkáját 

- Rendkívül fontos az iskola-egészségügyi szolgálattal való együttműködés 

Iskolán kívüli együttműködés: 

- Fenntartó – Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehe-
tő legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező támogatá-
son kívül is támogassa a környezetnevelés és egészségnevelési programunkat. 

- Környezetneveléssel és egészségneveléssel foglalkozó intézmények – A tanórán és a 
tanórán kívüli tevékenységek szervezésében nagy jelentőséget kapnak a különböző intézmé-
nyek, - nemzeti parkok, múzeumok, Állatkert stb. való kapcsolat kiépítése és a szoros kapcso-
lattartás. 

- Civil szervezetek és Alapítványok – Pályázatokkal, és egyéb tevékenységgel (pl. közös fog-
lalkozásokkal) lehet támogatóként számítani az egészségnevelési – és környezetnevelési prog-
ram megvalósításában. 

Iskolaorvos, védőnő, fogorvos – a legszorosabban részt vesznek a program megvalósításában. 

5 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

5.1 A közösségfejlesztés feladatai 

A XXI. század előtt álló legnagyobb kihívás újjáépíteni az emberi közösségeket. Az iskola, mint a kö-
zösségi tevékenység, a szocializáció helyszíne semmi mással nem pótolható szerepet tölt be a közös-
ségi életre való felkészítésben. 

A gyermek közösségi életre való nevelésében kiemelkedő és meghatározó szerepe van a családnak, 
mint a legszűkebb közösségnek. Itt érik először azok az élmények, amelyek a kialakuló személyiségét 
alapvetően meghatározzák. Ebbe a személyiségfejlesztő munkába kapcsolódik be a közoktatás. Az 
iskola közvetíti mindazokat az értékeket és követelményeket, melyeket a tanulók az iskola közösségé-
ben elsajátítanak, és felnőttként társadalmi gyakorlatként alkalmazni tudnak. 

A közösségfejlesztés célja, hogy alakuljanak ki iskolánkban olyan közösségek, melyekre jellemző az 
összetartás, a demokratikus szellem, a magas szintű önkormányzó képesség. Legyenek érzékenyek a 
problémák iránt, tagjai segítsék egymást.  

Iskolánkban a művészeti képzésben egyéni és csoportos órák egyaránt vannak. A növendékeknek 
számos alkalommal van lehetőségük közös produkciókkal közönség elé állni. Ezen alkalmakkor kidom-
borodik a tanulók egymásrautaltsága, a csoport sikere az egyéni produkciókon is múlik. Ez fokozza a 
közösségérzést, a közösségért való munkálkodást is. A művészeti képzés során végzett közös alkotás 
öröme, mind-mind közösség- és személyiségfejlesztő hatással bír.  

5.2 Harmonikus kapcsolat kialakítása a társadalmi környezettel 

Az intézmény nemzetiségi jellegéből fakadóan igyekszünk a magyar történelmi múlt bemutatása és 
megismertetése mellett a német nemzetiségi hagyományok megbecsülését, megőrzését is elősegíteni. 
Ahhoz, hogy a gyerekek más nemzetek, nemzetiségek szokásait megértsék, először is a saját hagyo-
mányaikat, nemzeti értékeiket kell megismerniük és elsajátítaniuk. Így könnyebben fedezik fel, hogy a 
nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköt bennünket a múlttal, és segít kiigazodni a 
jelenben. Törekszünk arra, hogy minél több alkalmat teremtsünk a társadalmi környezet, benne, mú l-
tunk és jelenünk megismerésére, a tanulók cselekvő és alkotó részvételére, pl.: kirándulások, múzeum-
látogatások, fellépések, versenyek, kézműves programok. Iskolánk hagyományait megőrizzük és igyek-
szünk újakat is teremteni. Évente megrendezésre kerülnek a következő programok, amelyekről a tan-
testület az éves munkatervben dönt: 
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- Karácsonyi készülődés 

- Nemzetiségi nap 

- Farsangi mulatság  

- Nemzeti ünnepek megemlékezései zenekarok részvételével 

- Ballagási ünnepség 

- Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny 

- Alsó tagozatos tanulók vers- és prózamondó versenye 

- Őszi, vagy tavaszi tanulmányi kirándulások 

- Színházlátogatás 

- Opera- és hangversenybérlet, hangverseny látogatások 

- Testvériskolai kapcsolat Leutenbachal  

- Koncertek, fellépések (karácsonyi koncert, őszi, tavaszi koncertek) 

5.3 Harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti környezettel 

A közösségek fontos kérdése a természeti környezet megőrzése, a környezeti ártalmak kezelése. A 
tanulókban ki kell alakítani a környezettudatos magatartás igényét. Ezt a célt szolgálják a következő 
programok: 

- Papírgyűjtési akció minden évben  

- Szárazelem gyűjtési akció 

- Környezetvédelmi vetélkedő sorozat 

- Iskolatakarítás a Föld napja alkalmából  

- Környezetvédelmi akciókban való részvétel  

5.4 Tájékozódás az információs környezetben 

Az iskola informatika órái, a délutáni napközis időben nyújtott lehetőségeket kihasználva a tanulóknak 
képessé kell válniuk az információ-áradatban történő eligazodásra, a közösségi célkitűzéseknek megfe-
lelő prioritások meghatározására. A tanulók legyenek képesek az ismeretek kritikus kezelésére és krea-
tív, gyakorlatias felhasználására. A közeljövőben fejlődést kell elérnünk a könyvtár állományának gya-
rapításában, szolgáltatásainak fejlesztésében. A mai kor embere számára a könyvtár információs köz-
pont és hogy ez a mi tanulóink számára is így legyen, azt megtanítani az iskola feladata. Az új informa-
tikai eszközök és tudás birtokában képessé kell tenni a tanulókat, hogy az eszközöket a tudás meg-
szerzésére és ne csak szórakozásra használják. 

5.5 Közösségi szerepvállalás ösztönzése 

A kommunikációs kultúra fejlesztésének leghatékonyabb eszköze a diákönkormányzat munkájában 
való részvétel. Legfontosabb célja az, hogy a gyerekek ismerjék meg jogaikat, tanulják meg saját ma-
guk és társaik érdekeit képviselni.  

A diákönkormányzaton keresztül a tanuló a gyakorlatban találkozik a demokrácia működésével, megis-
meri az ezzel kapcsolatos kötelességeit és lehetőségeit. Megtanulja, hogy a jogérvényesítés folyamatá-
ban többféle érdek is ütközhet, és ezzel kapcsolatosan kialakul benne a kulturált érvelés, a kölcsönös 
kompromisszumokra való törekvés igénye és képessége. A gyerekben tudatosul, hogy jogainak gyakor-
lásával az iskolai élet bizonyos területeinek minőségét befolyásolhatja.  

A választott képviselők megtanulják felelősen képviselni szűkebb közösségük (osztályuk) érdekeit, és 
megfelelően tájékoztatni őket a meghozott döntésekről. A diákönkormányzat segítségével a tanulók 
tájékozottsága is jelentősen megnő az iskolai életet érintő kérdésekben. Megtanulják a saját életüket 
érintő ügyeket megszervezni, a vállalt feladatokat közösen elvégezni, a munkát megosztani és ellenő-
rizni. 
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A közösségi szerepvállalás színterei a következők: 

- Osztályközösség 

- Diák-önkormányzati munka  

- Iskolaszék 

- Iskolai fórumok  

- Zenekari tevékenység 

5.6 Befogadó közösségi attitűd és magatartás a sajátos nevelési igényű gyerekekkel szemben 

A közösségfejlesztés egyik sarkalatos pontja iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók befogadá-
sa. A tanulókban ki kell alakítani, meg kell erősíteni sérült, fogyatékkal élő embertársaik iránti empátiát, 
elfogadást, segítőkész magatartást. Tudatosítani kell, a másságban rejlő értékeket, az egyén megbe-
csülését, a teljesítmény értékét. A sajátos nevelési igényű tanulókkal való együttnevelés, együtt-tanulás 
erősíti az empátiát, toleranciát. 

5.7 Hitéleti nevelés lehetőségének biztosítása 

Iskolánk biztosítja a bejegyzett egyházak számára a rendszeres hitoktatás lehetőségét. A 2013/2014-es 
tanévtől első és ötödik osztályban, majd felmenő rendszerben erkölcstan vagy hit- és erkölcstan tan-
tárgy oktatását. 

5.8 A közösségfejlesztés színterei 

Osztályközösség 

Az azonos évfolyamon egy tanulócsoportba járó tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az osztálykö-
zösség a diákönkormányzat legkisebb egysége, amely önmaga diákképviseletéről dönt. Az osztálykö-
zösség vezetője az osztályfőnök, akinek feladata a rábízott diákok iskolai és iskolán kívüli foglalkozása-
inak, programjainak előkészítse, megszervezése.  

 

Napközis csoportok 

Az alsó tagozaton napközis csoportok működnek. Fő feladatuk a tanulás tanítása, a házi feladatok el-
készítése, a másnapi tanítási órákra való felkészülés. A délutáni foglalkozások segítik a baráti kapcsola-
tok kialakulását, elmélyülését. A napközis foglalkozások keretében lehetőséget biztosítunk a szabadidő 
változatos eltöltésére, sport- és játékos foglalkozások szervezésével, kézműves programok biztosításá-
val.  

Tanulószobai csoportok 

A tanulószoba célja a felső tagozatos tanulók számára a nyugodt tanulási körülmények biztosítása pe-
dagógus felügyelete mellett. Tanuló szobai foglalkozást megfelelő számú érdeklődő esetén szervez az 
iskola.  

Szakkörök 

A szakköröket a pedagógusok szervezik önkéntes jelentkezés alapján. A szakkörök elsősorban az 
egyéni képességeket fejlesztik, de emellett egy kisebb csoport számára megteremtik az összetartozás 
érzését, megtanítanak egymás munkájának értékelésére, megbecsülésére. 

Sportkörök 

A közösségi érzés fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze az iskola sportköri foglalkozásain való 
részvétel. A csapatjátékokban csak a társakkal összehangolt, a közös érdekeknek alárendelt egyéni 
teljesítmény hozhat igazi sikert.  

Diákönkormányzat 
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Az egész intézményt átfogó diákélet kialakításában, megszervezésében rendkívül fontos szerep hárul a 
diákönkormányzatra, amelynek legfőbb feladata az, hogy a tanulók érdekeit képviselje. A megadott 
szabályok szerint működő szervezet közvetíti az iskolavezetés felé az üléseken elhangzott, a diákságot 
érintő javaslatokat, észrevételeket. 

Művészeti csoportok 

A művészetoktatásban tanulók részére biztosított foglalkozások. Ezek lehetnek alkalmi, vagy rendsze-
res kamaracsoportok, vagy nagyobb együttesek. Sajátos közösséget alkotnak az egy tanárnál tanulók 
is, akik az osztályközösséghez hasonlóan a csoporthoz való tartozás élményét élik meg. 

6 A pedagógusok helyi feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.  

6.1 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, felvételi, osztályozó vizsgák 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 óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

6.2 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 maxi-

mális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Segíti a tanuló- osztályközösség kialakulását. 
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 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői 

közösségével.  

 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: (digitális) napló vezetése, ellenőrzése, félévi 

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az isko-

la ifjúságvédelmi felelősével, szükség esetén az iskolapszichológussal. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Együttműködik a többi osztályfőnökkel, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

7 Részvétel a Határtalanul pályázati programban 

Az elmúlt években államilag támogatott lehetőség nyílt a „Határtalanul” pályázati program révén arra, 
hogy az általános iskolás, illetve középiskolás korú tanulók ötnapos határon túli, magyarlakta területeket 
ismerjenek meg.   

Arra törekszünk, hogy a „Határtalanul” program lehetőségeivel élve utazó tanulóink és pedagógusaink 
minden utazás során találkozzanak határon túli oktatási intézmények tanulóival, ismerjék meg az ottani 
lehetőségeket és körülményeket. A program utazási részének elindulása előtt előkészítő osztályfőnöki 
órák és szakórák segítségével kell biztosítanunk az utazás megfelelő mértékű szellemi és érzelmi 
hasznosításához szükséges ismereteket. A haza érkezést követően osztályfőnöki és más szakórákon 
kell értékelni a tapasztalatokat.  Az utazásokról minden alkalommal fényképeket, filmeket tartalmazó 
írásos és digitális beszámolót készítünk, amelyet honlapunkon és a helyi médiában, valamint a tarto-
mányi médiában megjelentetünk.  

Az ezzel kapcsolatos nevelési feladataink a következők:  

- Az érintett szülői és tanulói kör személyes tájékoztatása.   

- Előkészítő órák tartása az érintett osztályokban az alábbi témákban:  

 Magyarország határai  

 Magyarország történelme  

 A pályázattal érintett körút útvonalai  

- A hazaérkezést követően „Magyarságtudat határtalanul” címmel témanap megtartása a 7-8. év-
folyamok számára, melynek témája a magyarságtudat, a határon túli magyarokkal történő kap-
csolattartás, segítő magatartás fontossága.  

- A honlapunkon meg kell jelentetnünk a „Határtalanul” pályázatban történő ismételt részvételün-
ket, illetve a „Határtalanul” logóját.  

- A programról részletes, dokumentált, képekkel alátámasztott részletes beszámolót kell készíte-
ni.  

- A megvalósítást követően legalább két sajtómegjelenést kell biztosítanunk a tanulmányi kirán-
dulás tapasztalatairól.  

A „Határtalanul” program keretében minden lehetséges alkalommal jól előkészített pályázatot nyújtunk 
be úgy a nevelőtestület, mint tanítványaink határon túli utazásának állami támogatása érdekében. 
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8 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

8.1 A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatok 

Tanulóink különböző eredménnyel teljesítik az iskolánkban megkövetelt és elvárt szintet. Mivel iskolánk 
sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad, ezért különösen fontos, időben felkészüljünk és tanulóinkat 
is felkészítsük a tanulási folyamat várható nehézségeire, kihívásaira. A tanulási kudarcok ugyanis 
viselkedési és magatartási zavarokhoz vezethetnek. Célunk, hogy valamennyi tanulónk olyan 
pedagógiai bánásmódban részesüljön, amely fejlődésében és személyiségében leginkább megfelel 
számára, így juttatva el őt az iskolai sikerélményhez. 

Ennek érdekében feladataink: 

- megfelelő szűrőrendszer működtetésével a kezdeti szakaszban felismerni az érintett tanulók 
körét (pl. DIFER vizsgálat) 

- egyénre szabott fejlesztési terv készítése, 

- az oktatási módszerek alkalmazása közül a differenciált foglalkozás elsődlegességét biztosítjuk, 

- tanulás-módszertani tanácsadás a tanulóknak, szülőknek. 

A tanulási kudarchoz vezető leggyakoribb problémák: 

- különböző beilleszkedési, magatartási zavarok megléte, 

- szociális hátrányokra visszavezethető lemaradás, 

- pszichés fejlődési zavarok okozta tanulási nehézségek (pl.: dyslexia, dysgraphia), 

- eltérő aktuális fejlettség, érettség, 

- túlzott szülői elvárásokból eredő szorongás, kudarcok, 

- önismeret hiánya. 

Szűrés, diagnosztizálás 

Felelősei: osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok, napközis tanítók, logopédus, gyógy– és 
fejlesztőpedagógus. 

Időszaka: tanév eleje, azt követően folyamatos. 

Módszere: mérések összehasonlító elemzése. 

A felzárkóztatás színterei 

- Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, 

- Egyéni felzárkóztató foglalkozások, 

- Logopédiai foglalkozások, 

- Külső szervezetek által szervezett foglalkozások. 

A foglalkozásokon való részvételt kérhetik a tanulók, szüleik, javasolhatják az iskola nevelői, a logopé-
dus illetve a külső szervezetek szakértői. 

A felzárkóztató foglalkozások időkeretét a pedagógiai program, konkrét foglalkozásait, azok időtartamát, 
időpontját az éves munkaterv, órarend, tantárgyfelosztás határozza meg. 

Az egyéni felzárkóztatás módszerei, eszközei 

- Differenciált egyéni és csoportos foglalkoztatás tanórán, 

- Egyéni haladási ütemben történő fejlesztés, 

- Egyéni felzárkóztató foglalkozás tanórán kívül, 

- Egyéni logopédiai fejlesztő foglalkozások, 
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- Szükség esetén az iskola javaslatára, a szülők egyetértésével, aktív közreműködésével egyéni 
fejlesztő foglalkozások a külső szervezetek, szakemberek bevonásával. 

A felzárkóztatás eredményességének vizsgálata 

A felzárkóztatás eredményességét félévente vizsgálja az iskola, a felzárkóztatásban résztvevő tanulók 
egyéni fejlődésének mérésével, elemzésével, kortársaihoz, az iskolai eredményekhez való viszonyítás-
sal. A vizsgálat eredményességének és a további feladatok megjelölésének szerepelnie kell az osztály-
főnökök és a felzárkóztatási feladatot ellátó nevelők, illetve  

8.2 A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 
tevékenységek 

A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól eltérő viselkedés. Amíg a viselkedészavar 
alkalmi jellegű, a körülményektől meghatározott, addig a magatartászavar állandó jellegű, tartósan jel-
lemzi a személyiséget.  

Az iskolai nevelés feladatai közé tartozik, hogy igyekezzen megelőzni a gyermek személyiségének sé-
rülését, törekedjen a már bekövetkezett károsodások megszüntetésére, de legalább enyhítésére. Arra 
törekszünk, hogy a magatartászavarral, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermek számára megta-
láljuk a személyre szóló bánásmódot, az önbizalmat, örömet adó tevékenységeket odafigyeléssel és a 
toleranciával. A nehézségeket mindaddig toleránsan kezeljük, amíg az intézmény tanulóinak, illetve 
dolgozóinak jogai nem sérülnek. 

A pedagógiai alapelveink, céljaink és feladataink tükrében vállalja az intézmény azon tanulók nevelését-
oktatását, akik speciális pedagógiai eljárások segítségével juttathatók el céljaikhoz. Célunk, feladatunk 
a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók személyiségfejlesztése, közösségbe kap-
csolása, szocializálódásuk segítése. 

A fejlesztő, segítő tevékenység programját helyzetfelmérés alapján, egyénre szabottan határozzuk 
meg, az alábbiak szerint: 

- Érintett tanulók felmérése, megismerést követő regisztrálása 

- Szakértői vizsgálat, vélemény beszerzése 

- Személyre szabott pedagógiai eljárások megtervezése 

- Pedagógiai eljárások érvényesítése személyre szabottan: kiváltó okok megismerése (iskolán 
kívüli környezet hatása), pozitív környezeti hatások célirányos alakítása, létrehozása, pozitív 
közösségi hatások célirányos alakítása, létrehozása, személyiségfejlesztő (szociális készség-
fejlesztő) technikák alkalmazása, együttműködési képesség fejlesztése 

- Szükség esetén a nevelési tanácsadó szolgáltatásainak igénybe vétele 

- Iskolai, közösségi programokba bekapcsolás 

A tevékenység során alkalmazott eszközök, csatornák: 

- Szülői értekezletek 

- Fogadóórák 

- Családlátogatások 

- Szociometriai felmérések 

- Együttműködések partnerintézményekkel (Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgálatok, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 

A pszichológus rendszeres megbeszélést tart a nevelőtestület tagjaival, az iskolavezetéssel, amelynek 
célja a problémás esetek mielőbbi kiszűrése, az osztályközösségben felmerülő problémák, konfliktusok 
megfelelő kezelése.  
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A pszichológus a szülővel való beszélgetések és a gyerekekkel való találkozások során megpróbálják 
felmérni a zavar okát, mélységét, és annak megfelelően javasolnak további lépéseket. Lehet, hogy né-
hány beszélgetés során sikerül megtalálni a megoldást, de lehet, hogy hosszabb terápiára van szükség, 
amelynek során együtt kell működnie a pszichológussal szülőnek, pedagógusnak egyaránt. 

A Gyermekjóléti Szolgálat és a Pedagógiai Szakszolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez, feladata a gyermek családban történő nevelésének elősegítése. Ennek érdekében a 
pszichológusok, családgondozók folyamatosan kapcsolatot tartanak fent a családdal és az iskolával, 
segítséget nyújtanak a problémák megoldásában, folyamatosan figyelemmel kísérve a gyermek sorsát, 
helyzetét. 

Preventív tevékenységek a problémák megelőzésére és enyhítésére: 

- Iskolakezdéskor szoros együttműködés az óvodával és a családdal; 

- Változatos tevékenységi formák biztosítása órakereten belül és azon kívül is; 

- Önálló feladatok végzésére lehetőség a közösség munkája mellett; 

- Csapatmunka szervezése; pedagógiai és szituációs játékok alkalmazása elsősorban osztályfő-
nöki órán és napköziben; 

- Egyéni motiválás, a pozitív eredmények azonnali visszajelzése, dicséret; 

- Hosszabb türelmi időszak biztosítása; 

- A szülőkkel való intenzív együttműködés, bevonásuk a gyermekkel való foglalkozásba. 

8.3 A kiemelten tehetséges tanuló 

8.3.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

Intézménytípusunk alapvető funkciója: a tehetségek gondozása, veleszületett vagy szerzett képessége-
ik továbbfejlesztése, megtalálni számukra azt az „utat", amelyen elmélyülten és eredményesen halad-
hatnak és akár az átlagosat túlhaladó teljesítményekre is képesek. 

A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén gyakorta eltérnek az 
átlagtól. 

A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség. A kreatív 
gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belső hajtóerő, nagyfokú autonómia, önbi-
zalom, szabad kommunikációra törekvés, esetenként csökkentett mértékű alkalmazkodás, a korlátozás 
elleni védekezés, a szociális korlátok szabadabb kezelése jellemző. 

A tehetséggondozásban nincs egy igazi út, amely minden gyermek számára járható. Az, hogy milyen 
programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel vagy csoporttal foglalkozni csak 
bizonyos információk birtokában lehetséges megtervezni, amelyek tájékoztatnak a gyermek koráról, 
tudásszintjéről, motivációjáról. Fontos tényező a tehetséggondozást végző pedagógus szakmai felké-
szültsége, elhivatottsága, a családi támogató háttér, és az intézmény kondíciói. 

A speciális képességek egy részét külön csoportokba sorolhatjuk: 

- Művészi képességek (képzőművészeti, zenei, írói) 

- Pszicho motoros képességek (sport, tánc, kézügyességet igénylő tevékenységek) 

- Szociális képességek (vezető, szervező, empátiás készség, kommunikációs képességek) 

- Intellektuális képességek (matematika) 

8.3.2 A tehetségkibontakoztatás formái 

A tehetség, képesség kibontakoztatásához iskolánk a következő lehetőségeket, tevékenységi formákat 
szervezi 

Kötelező tanórai foglalkozásokon belül: 
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- A tanuló egyéni fejlődési üteméhez igazodó pedagógiai eljárások, eszközök, módszerek alkal-
mazása, 

- Differenciált tanulói tevékenységek szervezése, 

- Érdeklődéstől függő tantárgyi kiegészítő modulok feldolgozása,  

A szabadon tervezhető időkeretet: 

- A tanult ismeretek alkalmazásának,  

- A készségek, képességek fejlesztésére,  

- A tantervi követelményeket kiegészítő ismeretek elsajátítására, a képességek, készségek fej-
lesztésére fordítjuk.  

A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

- Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- A nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 

- A tehetséggondozó foglalkozások, 

- Az iskolai sportkörök, 

- A szakkörök, 

- Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.), 

- A szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások), 

- Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csopor-
tos használata, 

- A továbbtanulás segítése. 

8.3.3 A tehetséggondozás feltételei 

- a tehetségek kutatása, felismerése; 

- megfelelő tárgyi-technikai feltételek biztosítása; 

- napi kapcsolattartás az azonos tanulót oktatók-nevelők között; 

- olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással szembeni akadályokat (pl.: az 
elmagányosodás érzését, kortársak megvetését, hibáktól való szorongás érzését, stb.); 

- a tehetséges pedagógusok, melyek nélkül eredményesen nem lehet tehetségeket nevelni-
oktatni. 

8.3.4 Tehetséggondozás a művészeti oktatásban 

A művészi képességek, különösen a zene korán megmutatkoznak, de a motivációs akarati tényezőktől, 
a környezet serkentő-gátló hatásától is függ, hogy lesz-e belőlük művészi tehetség. A tehetségek meg-
mutatkozásának, bizonyításának, a tehetség mértékének megállapítására alkalmas tevékenységi for-
mák az alábbiak az egyes művészeti tanszakokon: 

- versenyeken való részvétel (házi, városi, országos, nemzetközi) 

- külső és saját rendezvényeken való szereplés 

- zenei táborban, mesterkurzuson való részvétel 

A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információ-közvetítésből áll, sokkal 
inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját képessé-
geit, készségeit illetően. 

A tehetséggondozás lehetséges módszerei: 

- „minőségi" csoportba irányítás (egyénenként eltérő időben) kimagasló tehetségek esetében. 
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- év összevonás, vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden nehézség 
nélkül képes elsajátítani a gyermek. 

- gazdagítás, dúsítás: hogy a tanévi anyagot az idő 2/3-a alatt sikerül feldolgozni és a fennmara-
dó 1/3-nyi időben a növendékek egyéni fejlesztő programokkal dolgoznak. 

A tehetséggondozás sajátosságai iskolánkban: 

- Hosszabb időtartamú, úgynevezett „B” tagozatos 2x45 perces főtárgyi órák.  

- Második hangszer tanulásának biztosítása. 

- A pedagógusok folyamatos továbbképzése, a tehetséggondozás speciális ismereteinek köré-
ben. 

- Vendégtanárok segítségével, egyrészt konzultációs lehetőségek biztosítása útján igyekszünk 
megtalálni a növendék adottságai és személyisége számára legmegfelelőbb fejlődési utat, más-
részt bevonva őket a tanítás folyamatába, közvetlenül hasznosíthatjuk tapasztalataikat. 

- Csoportos órákon belül egyéni foglalkoztatás szervezése. 

- A differenciálást szolgáló taneszközök biztosítása. Pl.: számítógépes programok, kották, CD-k, 
videó felvételek. 

- Amennyiben szükséges a kiemelkedő képességűeknek kis létszámú (akár 2-3 fős) csoportok 
szervezése. 

- B tagozatos meghallgatások, koncertek szervezése.  

9 A hátrányos helyzet 

A gyermekvédelem országos rendszeréhez kapcsolódó feladatokat látnak el a nevelési-oktatási intéz-
mények, akik számára a GYVT előírja kötelezettségként az együttműködést és a gyermek veszélyezte-
tettségének jelzését az önkormányzat jegyzője, és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa felé. Iskolánk-
ban a gyermekvédelmi feladatokat. a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket a gyermekvé-
delmi felelős fogja össze az osztályfőnök segítségével, az intézmény igazgatójának irányításával. 

Iskolánkban halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nincs, hátrányos helyzetű azonban átlagban a tanu-
lók 25-30 százaléka. Előző fenntartónk 2012-ben elkészítette Dunabogdány esélyegyenlőségi tervét. 
Továbbra is ennek figyelembevételével végezzük ez irányú feladatainkat. 

9.1.1 A hátrányos és veszélyeztetett helyzet és okai 

Hátrányos helyzetben van az a tanuló, aki olyan társadalmi csoporthoz tartozik, amelynek létfeltételei az 
egyén fejlődésében előnytelenek az iskola támasztotta követelmények szempontjából.  

Hátrányos helyzet okai: 

- Szegénység, alacsony jövedelem, 

- Szülők alacsony iskolázottsága és műveltségi szintje, 

- A család egzisztenciális bizonytalansága, rossz lakásviszonyok, 

- Az eltartottak nagy száma, 

- Deviáns életmód, 

- Ép család hiánya, árvaság, 

- Egészségi problémák, 

- Fogyatékosság, látható eltérések: pl.: sántítás, tikkelés, 

- Alacsony kulturális, mentálhigiénés igények. 

Veszélyeztetett az a diák, akinek egészséges lelki, testi és erkölcsi fejlődését öröklött vagy szerzett 
organikus károsodások vagy környezeti ártalmak akadályozzák 

Veszélyeztetettség okai: 
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- Egészségkárosító szokások (alkoholizmus, drogfüggőség), elmebetegség, 

- Magára hagyatottság, családi biztonság hiánya, 

- Súlyos beilleszkedési gondok, 

- Antiszociális értékrendű társaságba keveredés, 

- Túlkorosság, tanulmányi lemaradás 

9.1.2 Hátrányos helyzethez és veszélyeztetettséghez kapcsolódó problémák 

Súlyos problémák: 

- Éhezés, súlyos anyagi nehézségek, 

- Alkoholizmus, 

- Antiszociális viselkedés, 

- Csavargás, 

- Hatósági intézkedés a tanulóval szemben, 

- Súlyos és folyamatos családi konfliktusok. 

Kiemelten súlyos problémák: 

- Fizikai bántalmazás. 

- Szexuális zaklatás. 

- Felügyelet nélküliség 

- Szenvedélybetegség 

- Szülői terror. 

9.1.3 Az iskola feladatai 

Az ifjúságvédelmi, esélyegyenlőségi tevékenység végzése munkaterv alapján, az ifjúságvédelmi felelős 
az osztályfőnökök, az érintett tanító tanárok, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat, a Neve-
lési Tanácsadó és a Gyermekjóléti Szolgálat, az Iskola-egészségügyi Szolgálat együttműködésével 
történik. 

- A veszélyeztetett és hátrányos körülmények között élő, valamint az állami gondozott és a neve-
lési nehézségeket okozó tanulók felderítése, nyilvántartása és annak megoldása, hogy a veszé-
lyeztetettség, illetve a hátrányos helyzet megszűnjön, a rászoruló tanulók szociális és nevelési 
támogatása megtörténjen. 

- A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók iskolai tevékenységének, mulasztásainak, tanul-
mányi eredményük folyamatos figyelemmel kísérése. 

- Szükséges az ifjúságvédelemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenység, előadások, viták, 
megbeszélések szervezése. 

- Az ifjúságvédelemhez szükséges erőforrások megszerzése, biztosítása. 

- Az ifjúságvédelmi tevékenységünkről félévkor és év végén jelentésben számolunk be. Értékel-
jük az intézmény ifjúságvédelmi tevékenységét, javaslatot készül annak fejlesztésére.   

Osztályfőnök és szaktanárok, nevelők ifjúságvédelemmel kapcsolatos konkrét feladatai: 

-  A tevékenységre felkészülés,  

-  Év eleji adatgyűjtés, helyzetvizsgálat, 

- A veszélyeztetettség megszüntetéséhez eljárási algoritmusokra javaslattétel, 

- Pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök alkalmazásával törekvés a veszélyeztetettség 
megszüntetésére, 

- Javaslattétel segélyezésre, támogatásra, 

- Fokozott törődés a problémás tanulókkal. 
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Iskolánk pedagógiai munkáján belül az alábbi tevékenységek szolgálják az esélyegyenlőség céljainak 
megvalósítását: 

- Az osztályba sorolásnál a hátrányos helyzet figyelembevétele, két osztály esetén az érintett ta-
nulók arányos elosztása, 

- A felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások, 

- A differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

- A pályaválasztás segítése, 

- A személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), jogorvoslat, 

- Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

- A családi életre történő nevelés, 

- Az iskolai étkezési lehetőségek biztosítás, 

- Az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- Prevenciós programok szervezése, lebonyolítása, 

- A tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenysé-
gek, szünidei programok), 

- A tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

- A szülőkkel való együttműködés, tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 
szolgáltatásokról, 

- Káros szenvedélyek drog elleni felvilágosító munka, bűnmegelőzés osztályfőnöki órákon, rend-
kívüli osztályfőnöki órákon, személyes beszélgetéseken. (rendőrség, körzeti orvos, védőnő), 

- Mulasztások figyelemmel kísérése. 

9.1.4 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Az osztályfőnöki és szaktárgyi tanítási órákon is foglalkozunk a tanulási módszerekkel, hogy minél ha-
tékonyabban tudják azokat a tanulók alkalmazni. A tanulási kudarc oka egyik fontos oka a tanulni tudás 
hiánya, ezért nagyon fontos, hogy a gyerekek az adott tantárgy tanulási metódusát elsajátítsák.  

A pedagógusoknak kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulási kudarcnak kitett tanuló felzárkóztatására, 
amennyiben szükséges egyéni korrepetálással segíteni azt. 

Nagyon fontos, hogy a szülő felé megfelelő időben jelezni kell a felmerült problémákat, és az együttmű-
ködését is kérni a nehézségek elhárításában. 

 

10 Az intézmény döntési folyamataiban való tanulói részvétel 

10.1 A diákönkormányzattal való együttműködés 

Iskolánkban működik diákönkormányzat. A DÖK fontos feladata, hogy demokráciára neveljen, alakítsa 
ki a tanulókban a közéletben való részvétel szabályait. A diákok jogosultak megszervezni saját szerve-
zetüket, meghatározni a működésük szabályait. Jogosultak véleményt mondani szervezett formában az 
iskola élettel kapcsolatosan. Mivel a diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, céljait, tevé-
kenységét a diákok igénye határozza meg. A DÖK célokat fogalmaz meg magának, ezeket valamilyen 
folyamat, tevékenység révén eléri, megvalósítja. A DÖK tevékenységei között szerepel az érdekérvé-
nyesítés és a programszervezés. 

A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ide tartozik a problé-
mafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályai-
nak alakításában. A törvényben biztosított egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése 
a DÖK egyik fontos feladata. Az iskola biztosítja a DÖK számára a működés feltételeit, legfőképp az 
internet és telefonhasználatot, helységet, fénymásolást. 
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A DÖK a nevelőtestület véleményének kikérésével szabadon dönthet az alábbi kérdésekben: 

- saját működéséről (ez a DÖK SZMSZ), 

- tisztségviselőinek megválasztásáról,  

- anyagi eszközeinek felhasználásáról,  

- egy tanítás nélkülimunkanap programjáról (diáknap).  

A DÖK véleményét ki kell kérni az alábbi kérdésekben: 

- az iskolai SZMSZ-ben a tanulókra vonatkozó valamennyi kérdésben;  

- szociális juttatások elveinek meghatározásakor (tankönyvtámogatás odaítélésének elve);  

- ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása elveinek meghatározásakor;  

- az iskolai házirend valamennyi pontjában;  

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A jogszabály 
által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyek-
ben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

A DÖK javaslatot tehet a tanulókat érintő valamennyi kérdésben, erre az igazgatónak vagy a nevelőtes-
tületnek 30 napon belül érdemben reagálnia kell. 

 

11 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

Az együttműködés eszközei, módszerei: 

- Szóbeli tájékoztatás, konzultáció, 

- Írásos tájékoztatás, beszámolók, 

- Közös értekezletek, beszélgetések szülői és diákszervezetekkel, 

- Egyéni konzultációk, 

- Partneri igények, elégedettség mérése, 

- Szülői Fórumok 

Az együttműködés fórumai: 

- Osztályközösségek megbeszélései, 

- Szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatás, 

- SZMK választmányi értekezletek, 

- Nevelőtestületi értekezletek, 

11.1 Szülői értekezlet  

A szülői értekezletek azt a célt szolgálják, hogy az iskola és osztályközösség közösségi ügyeit, prog-
ramjait, problémáit vitassa meg az osztályfőnök (esetenként intézményvezető vagy szaktanár közremű-
ködésével) a szülői közösséggel. A szülői értekezletek további célja, hogy erősítse az intézmény közös-
ségi jellegét, ezért fontos, hogy a szülői igények, elvárások előkerüljenek és eljussanak a megfelelő 
iskolai fórumok elé.  

 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az iskola egészének életé-
ről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, 

- az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 
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- a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, a gyermek osztályának 
tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

- az iskolai, a tanszaki közösség, tanulócsoport céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémái-
ról, 

- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 
igazgatósága felé. 

Gyakorisága: tanévenként legalább kettő alkalommal, év elején és a félév lezárása után. 

Az első a tanévkezdés nehézségein igyekszik könnyíteni, kitűzi a tanév nevelési és oktatási céljait. A 
második összegzést ad az elmúlt félévről, a tapasztaltak megbeszélésével, az addig végzett nevelő-
oktató munka értékelésével foglalkozik. Szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet tartunk.  

11.2 Fogadóórák  

A fogadóórák elsődleges célja, hogy a tanulók egyéni iskolai előrehaladásáról, tanulmányi teljesítmé-
nyéről, magatartásáról, szorgalmáról, problémáiról tájékoztassa a szülőket. Fontos, hogy a szülők 
gyermekükről személyre szabott tájékoztatást kapjanak, amely tükrözi a gyermek teljesítményét, annak 
változásait, az éves iskolai munkájának folyamatát és aktuális állapotát egyaránt. A fogadóórákon az 
osztályokban tanító valamennyi pedagógusnak jelen kell lenni, tehát a betanítók is részt vesznek az 
alsó tagozat fogadóóráin.  

11.3 Nyílt tanítási napok 

A nyílt tanítási napok, bemutatóórák a szülők számára biztosítják a közvetlen tapasztalatszerzés lehe-
tőségét gyermekeik iskolai teljesítményéről, haladásáról. A szülői értekezletek és fogadóórák mellett a 
szülő számára ez egyik legfontosabb visszajelzés a tanulói teljesítményről. A három kapcsolattartási 
eszköz komplex alkalmazásával tud az iskola képet adni a tanulók iskolai helyzetéről.  

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje 
meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség 
iskolai életéről. 

A szülői értekezletek és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg. 

11.4 Írásbeli tájékoztató 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő események-
ről. Eszköze a tájékoztató füzet, a postával kézbesített levél. A különféle iskolai vagy tanszaki szintű 
programokról a faliújság, szórólapok, hírlevél tájékoztat. A korszerű információs lehetőségek kihaszná-
lása (Kábel-TV, internet, e-mail, honlap) fejlesztési céljaink között szerepel.  

A szülői kapcsolattartás az iskolai rendezvények, bemutatók, versenyek alkalmával is megvalósul. A 
szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képvi-
selőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

11.5 Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei  

A pedagógus-diák és pedagógus-szülő kapcsolatok fejlesztésében a legnagyobb előrelépést a diákön-
kormányzat és a szülői szervezet aktív működése jelenti. Elsődleges célunk a Szülői Közösség szere-
pének erősítése, valamint ösztönözni kívánjuk az iskolai demokratizmus kiteljesedését jelentő diákön-
kormányzat működését is. Munkájukat helyiséggel és eszközök biztosításával is támogatni kívánjuk. 

Az együttműködés konkrét időpontjait, témáit, az alkalmazott módszereket eljárásait a munkatervben 
rögzítjük. 

A továbbfejlesztés lehetőségeként alapítványt hoztunk létre 2011-ben. 
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12  A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 

12.1 A vizsgaszabályzat célja 

- azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi tel-
jesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja 
szerint nem lehetett meghatározni  

- a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeret-
né a követelményeket teljesíteni.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

12.2 Általános szabályok 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz 

- osztályozó vizsgákra 

- különbözeti vizsgákra 

- javító vizsgákra  

- és pótló vizsgákra vonatkozik 

Az alapfokú művészeti iskola intézményegységben 

- művészeti alapvizsga 

- művészeti záróvizsga szervezhető 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- - aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

- - akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

- - aki különbözeti vizsgára jelentkezik 

- - akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. A 
vizsgaszabályzat hatálybalépése a 2013/2014-es tanév végén megszervezendő vizsgáktól érvényes, és 
határozatlan időre szól.  

Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai Program-
ja alapján. 

12.3 Osztályozó vizsga 

- Az intézmény osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell 
megszervezni.  

- Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év 
során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s 
emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani. Az osztályozó vizs-
gához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 
30 % - a.  

- Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 
hétben, ha  

- felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása  

- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 
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tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 
perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. A 
vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.  

A tanulmányok alatti vizsgán a köznevelési törvény 28.§ hatálya alá tartozó tanulónál (SNI és BTMN) a 
vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a ta-
nuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.  

A vizsgán történt bármely szabálytalanság esetén az érettségi vizsgaszabályzatban leírtaknak megfele-
lően kell eljárni.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény nem a peda-
gógiai programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljá-
rási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott osz-
tályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

12.4 Különbözeti vizsga 

- Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az 
intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbö-
zeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól ala-
csonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres tovább-
haladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  

- A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

- A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az 
intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  
 

12.5 Javítóvizsga 

- Ha a tanuló a tanév végén két tárgyból elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet.  

- Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között időpontban szervezhető. 

- A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára utasító 
pedagógus legyen.  

- A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

12.6 Pótló vizsga  

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/pótló/különbözeti 
vizsga követelményeit, a teljes tanév anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből - kérelmére - 
pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki. 

12.7 Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga 

A köznevelési törvény 46.§ (6) bekezdés m) pontja a tanuló alapvető jogaként mondja ki, hogy tanul-
mányai során független bizottság előtt, tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és 
javítóvizsga.  

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az illetékes kormányhivatal szerve-
zi.  
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A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 
megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és osztályozó vizs-
ga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő három napon belül jelentheti be, ha függet-
len vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.  

A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s javítóvizsgát 
tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsga-
bizottság előtt tehesse le.  

12.8 A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb szabályai 

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Elnök, kérdező tanár, ellenőrző tanár 

Az elnök felel a szabályok betartásáért, ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet és ha kell 
szavazást rendel el. 

Kérdező tanár megfelelő szakos tanári végzettséggel lehet. Lehetőség szerint ne az kérdezze a tanu-
lót, aki vizsgára küldte. 

Az ellenőrző tanár lehetőség szerint szakos tanár legyen, ő felel a szabályszerűségéért. 

Az igazgató felel a vizsgák törvényes és szabályos lebonyolításáért. 

Írásbeli vizsgák általános szabályai 

- a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

- a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanu-
ló nevét és a dátumot 

- a feladatlap megoldásának ideje 45 perc áll a tanuló rendelkezésére 

- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza ma-
gával 

- egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani, ki-
vétel, pótló vizsga esetén, ahol három írásbeli vizsga tartható 

- ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben 
rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak 
 

Az írásbeli vizsga javítása 

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

- ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket 
használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót 

A szóbeli vizsga általános szabályai 

- egy napon három szóbeli vizsga tehető le 

- a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

- a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani. 

- a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel 
készül az önálló feleletre 

- a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő 

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

- a felelet maximum 10 percet tarthat 

- ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal pót-
tételt húz 

- két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet  
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- ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet ké-
szít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről 

- szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények 
alapján dönt. 

Gyakorlati vizsga általános szabályai 

- a gyakorlati oktatás vezető tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga rend-
jéről  

- a gyakorlati vizsgarész a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell értékelni 

12.9 Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény 
pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

Vizsgatárgyak részei 

Alsó tagozat 

Tantárgy  
Magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli 

Idegen nyelv (angol) írásbeli és szóbeli 

Matematika írásbeli és szóbeli 

Erkölcstan / Hit és erkölcstan szóbeli 

Környezetismeret írásbeli és szóbeli 

Ének-zene írásbeli és szóbeli 

Vizuális kultúra gyakorlati 

Technika-életvitel gyakorlati 

Testnevelés és sport gyakorlati 

Nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli 

Nemzetiségi népismeret írásbeli és szóbeli 

Felső tagozat 

Tantárgy  
Magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli 

Idegen nyelv (angol) írásbeli és szóbeli 

Matematika írásbeli és szóbeli 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek írásbeli és szóbeli 

Hon- és népismeret írásbeli és szóbeli 

Erkölcstan / Hit és erkölcstan szóbeli 

Természetismeret írásbeli és szóbeli 

Biológia-egészségtan írásbeli és szóbeli 

Fizika írásbeli és szóbeli 

Kémia írásbeli és szóbeli 

Földrajz írásbeli és szóbeli 

Ének-zene írásbeli és szóbeli 

Vizuális kultúra gyakorlati 

Informatika gyakorlati 

Technika-életvitel és gyakorlat gyakorlati 

Testnevelés és sport gyakorlati 

Nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli 

Nemzetiségi népismeret írásbeli és szóbeli 
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13 A felvétel és átvétel különös szabályai 

Iskolánk beiskolázási körzete Dunabogdány község területe, az ott állandó lakóhellyel, ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel rendelkező tanulókat átvesszük. Más településen lakó tanulók esetében szabad 
férőhely esetén a felvételről az igazgató dönt. 

13.1 Belépés felsőbb évfolyamokra 

A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló lakcímkártyáját, 

- a szülő személyi igazolványát, 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

- az előző iskola által kiadott iskolaváltoztatási határozatot 

A külföldön tanuló gyermek évente október 30-ig osztályozó vizsgát tehet, minden tantárgyból. Sikeres 
vizsga esetén léphet felsőbb évfolyamba. 

13.2 Átjárhatóság más iskolából érkezett tanuló esetében 

Ha a tanuló nemzetiségi német nyelvoktatásban kíván részesülni, és az előző iskolájában nem műkö-
dött emelt szintű nyelvi csoport, az iskola a felvételt szintfelméréshez köti. A szintfelmérést német 
nyelvszakos pedagógusokból álló bizottság előtt kell letenni, melynek tagjait az igazgató bízza meg. 
Amennyiben a tanuló német nyelvből nem éri el az adott évfolyam minimumkövetelményét, kérelmét el 
kell utasítani, nemzetiségi nyelvoktatásban nem részesülhet. 

Ha a tanuló olyan iskolából érkezett, amelynek a követelményszintje alacsonyabb, az intézmény köve-
telményszintjénél, a tanulót fel kell zárkóztatni.  

- A felzárkóztatáshoz programot kell készíteni, amelyet szintfelmérés előz meg.  

- A felzárkóztató tanárokat ki kell jelölni (igazgató, szakmai munkaközösség-vezető).  

- A felzárkóztatásra min. 30 napos türelmi idő áll rendelkezésre. Ez idő alatt a tanulót osztályozni 
nem szabad.  

- A felzárkóztatás az iskola és a család közös feladata, anyagi vonzatát is közösen vállalják.  

- Az iskola e tanulók felzárkóztatását a rendelkezésére álló órakeretből biztosítja (korrepetálás). 

- Ha a tanuló a 30 napos időtartam alatt nem zárkóztatható fel, továbbhaladása nem biztosított, 
eggyel alacsonyabb évfolyamon folytathatja tanulmányait. 

Ha a tanuló más tankönyvcsaládból más módszerrel tanult, szintfelmérés után dönt a szaktanár, hogy 
szükség van-e felzárkóztatásra. Ha igen, akkor az előző pontban foglaltak lépnek érvénybe. 

Ha a tanuló más tankönyvcsomagból tanult, az iskola a könyvtári állományából lehetőségei szerint biz-
tosítja a tanuló számára az új tankönyvcsomagot.  

13.2.1 Felvétel, átvétel a szabad férőhelyekre 

Ha az iskola a felvételi kötelezettség teljesítése után szabad férőhelyekkel rendelkezik, a további felvé-
teli kérelmeknél előnyben kell részesíteni  

- a nemzetiséghez tartozó jelentkezőt, 

- halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőt. 

További férőhelyek esetén előnyben részesítjük azt, akinek 

- testvére iskolánk tanulója, 

- szülőjének munkahelye Dunabogdányban van, 
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- lakóhelye az iskolától 1 kilométeren belül van, vagy könnyebben megközelíthető, mit a kijelölt 
iskola 

13.3 Felvétel, átvétel a művészeti iskolába 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § (1) Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési 
lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg. 
A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 
korábban – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. 

- (2) Az alapfokú művészeti iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a jelentkező 
képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű – 
pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után 
javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik 
évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola ma-
gasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bi-
zottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és 
tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. 

- (3) Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, 
vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, átvételi 
kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó 
tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a fel-
vételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő számítás, a mulasztás 
elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében 
hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.  
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DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI TERV 2019 

Iskolánk a Közép-magyarországi régió, Szentendrei járás északi részén helyezkedik el. Dunabogdány 
lakossága jelenleg 3100 fő, lassan, de folyamatosan növekszik. A községben egyetlen iskola van, mely 
általános iskolai és művészeti iskolai képzést is folytat. Fő profilja a német nemzetiségi nyelvoktatás, a 
zeneoktatás és a sport. Intézményünk kiváló adottságokkal rendelkezik, saját sportcsarnok, műanyag 
burkolatú sportpálya és uszoda van az iskola területén.  

Az Önkormányzat rengeteget vállalt, hogy az infrastrukturális feltételeket fejlessze, melynek során sa j-
nos – további források hiánya miatt – a szakmai eszközök beszerzése és a módszertani fejlődés háttér-
be szorult. Az elmúlt 5 évben pályázati forrásokból igyekeztünk ez irányú lemaradásainkat pótolni, de ez 
csak részben hozta meg a várt eredményt. Pedagógusaink informatikai készsége sokat fejlődött az 
elmúlt évek alatt, képzéseken vettek részt, mindennapi életükbe beépült az informatika.  

Az iskola tanulólétszáma a 2016/2017-es tanévben 234 fő általános iskolás, melyből 136 alsós és 98 fő 
felsős tanuló. Zeneiskolai tanulók száma 159 fő. A létszám egyre növekszik, a következő tanévet várha-
tóan 263 fővel indítjuk. Az intézményi légkör, a pedagógusok felkészültsége, a programok sokszínűsé-
ge miatt iskolánk egyre keresettebb, melyet két tényező mutat a legjobban. A dunabogdányi gyerekek 
nem mennek el más iskolákba, és folyamatosan nő a más községekből beiratkozni kívánók száma. 

Az iskola mérési eredményei ezzel párhuzamosan folyamatosan javulnak. A kompetenciamérésnél 
2011-ben minden tekintetben a községi átlag alatt voltunk, az utóbbi években több esetben sikerült 
elérni az országos átlagot, vagy a felett teljesíteni.  

  Matematika Szövegértés 

  átlag átlag 

  országos kisközségi iskolai országos kisközségi iskolai 

2018   

6. osztály 1499 1446 1511 1492 1429 1540 

8. osztály 1614 1548 1525 1602 1530 1588 

2017   

6. osztály 1497 1442 1491 1503 1434 1510 

8. osztály 1612 1543 1662 1571 1503 1664 

2016     

6. osztály 1486 1432 1470 1494 1425 1506 

8. osztály 1597 1537 1628 1568 1499 1652 

2015         

6. osztály 1497 1448 1507 1488 1424 1535 

8. osztály 1617 1555 1593 1567 1494 1506 

2014     

6. osztály 1491 1456 1496 1563 1430 1563 

8. osztály 1617 1570 1437 1557 1497 1484 

2013     

6. osztály 1489 1436 1449 1497 1428 1515 

8. osztály 1620 1558 1545 1555 1493 1574 

2012         

6. osztály 1489 1435 1403 1472 1412 1451 

8. osztály 1612 1549 1590 1567 1494 1589 

2011     

6. osztály 1686 1437 1427 1465 1408 1435 

8. osztály 1601 1550 1419 1577 1513 1465 
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A 2000-es évek elején élenjárók voltunk az integrált nevelés bevezetésében. Jelenleg is nagy számban 
vannak SNI és BTMN-es tanulóink. A fejlesztéshez a szakemberek az intézmény alkalmazásában ren-
delkezésre állnak.  

 
14 Helyzetelemzés, fejlesztési szükségletek bemutatása 

14.1 A gyakorlatban alkalmazott digitális pedagógiai eszköztár bemutatása, fejlesztési 
szükségletek  

14.1.1 Az intézmény módszertani felkészültsége a digitális kompetencia fejlesztés területén 
 

Pedagógusaink többsége használja órai felkészüléséhez az interneten elérhető tananyagokat, az alsó 
tagozatosok kevésbé, a felső tagozatosok nagy százaléka a tanórán is alkalmazza azokat az intéz-
ményben található IKT eszközök segítségével.  

Tanítóink fejlesztésre használják az Okosdoboz felületet, tanórákon a Sulinet Tudásbázist, nyelvtanára-
ink internetes anyagokkal, PowerPoint bemutatókkal, saját készítésű interaktív táblás anyagokkal szí-
nesítik tanóráikat. Jelenleg a nyelvoktatás területén, énekórákon kiemelkedő (kb 40 %) az IKT haszná-
lat, de versenyfelkészítésnél, egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésnél, illetve kompetenciamérésre való 
felkészülésnél is alkalmazzuk az adaptálható anyagokat. 

Két évvel ezelőtt teljes körűen bevezettük az e-napló és e-ellenőrző használatát, ami sok kollégának 
segített felülkerekedni IKT eszközhasználattal kapcsolatos ellenérzésén. 

Diákjaink körében nagy a digitális eszközök iránti érdeklődés, szívesen használják tanórákon az interak-
tív táblát, tanulási folyamatukat prezentációkkal, különböző oktatási alkalmazások (pl.: Kahoot, Quizlet) 
használatával egészítik ki. 

A digitális kompetencia fejlesztése megjelenik pedagógiai programunkban, de önálló fejezetet nem al-
kot; hiányzik a digitális módszertan helyi tantervbe, tanmenetekbe való beépítése. 

Erősségek: 

- Nyitottság, érdeklődés az IKT eszközök a digitális pedagógia irányába. 

- A vezetés pozitív, innovatív, példamutató hozzáállása. 

Hiányosságok: 

- Pedagógiai programban nem kellően hangsúlyos a digitális kompetencia fejlesztése. 

- IKT eszközök használata nem beépített a tanmenetekbe, helyi tantervbe. 

- Képzettség miatti bátortalanság az IKT eszközök használatához a tantestület egy részénél. 
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14.1.2 Fejlesztési szükségletek 
Intézményünkben az alábbi területeken van szükség átfogó módszertani fejlesztésre: 

 

1. A jelenleg rendelkezésre álló eszközök mennyisége nem megfelelő, egy interaktív tábla áll ren-

delkezésre, három projektor, öt db laptop, de tablet egyáltalán nincs. A kollégák közül kevesen 

végeztek speciálisan IKT eszközhasználathoz kapcsolódó képzést, az ott szerzett ismereteik 

is mára már elavultak, így ennek megoldása elengedhetetlen a fejlődéshez. 

2. Intézményünkben jelenleg még inkább nagyobb százalékban informatikát tanítunk, és nem va-

lósul meg az általunk is deklarált cél, hogy informatikai eszközökkel támogatottan adjuk át a tu-

dást.  

3. Átfogó módszertani fejlesztések szükségesek speciális igényű tanulóink (SNI, BTM) oktatásá-

ban; integrálni szeretnénk felzárkóztatási folyamatukba az IKT eszközök használatát. A tanórá-

kon differenciált, személyre szabott feladatokkal kiemelten kezeljük sajátos nevelési igényű 

és beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő tanulóinkat, az egyéni fejlesztési lehe-

tőségeken pedig biztosítjuk számukra a digitális módszertani lehetőségeket.  

4. Digitális értékelési eszközök használata tekintetében még gyerekcipőben járunk. Jelenleg di-

ákjainkkal interaktív teszteket, néhány erre is alkalmas oktatási alkalmazást (Kahoot, Quizlet) 

használunk tanórákon, de szeretnénk ezt továbbfejleszteni. A projekt részeként a Mouse 

Mischief, Socrative rendszerek kipróbálását tervezzük. 

5. Az intézményben működik belső önértékelési csoport (BECS), mely irányítja a pedagógusok 

és az intézmény belső önértékelését az Oktatási Hivatal által megadott szempontok alapján. A 

kérdőívek kiküldése, értékelése digitálisan történik, az eredményeket is digitális eszközökön tá-

roljuk. Az értékelési szempontoknál kiemelt figyelmet kap a digitális eszközök használata. 

6. Pedagógiai programunkban külön fejezetet szánunk a kooperatív tanulásnak és a digitális 

kompetenciák fejlesztésének. Meghatározzuk a tantárgyakat, a témaköröket, a tanórák arányát 

a fejlesztési szempontokat és területeket, ahhoz, hogy ez a kompetenciaterület megfelelően 

beépülhessen mind a helyi tantervbe, mind a pedagógusok tanmeneteibe. 

7. A tanítást- tanulást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és 

módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása érdekében az alábbi te-

rületeken kívánjuk a digitális pedagógiai eszköz és módszer adaptálását, implementálását és 

tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítését elvégezni: 

 matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása, 

 a szövegértés fejlesztésének támogatása. 

Ezzel kívánjuk tovább erősíteni a kompetenciamérésen eddig elért eredményeinket. 

8. A pályázat megvalósításának eredményeképpen a digitális módszertannal támogatott tanórák 

aránya csoportonként és tantárgyanként a tantárgy éves óraszámához viszonyítva 40% lesz.  

  



50 

14.2 Az intézményi szervezeti és humán feltételek bemutatása, fejlesztési szükségletek  

14.2.1 Az intézményi szervezeti struktúra és a rendelkezésre álló humán erőforrás bemutatása 
Az általános iskolai intézményegységben a 2016/2017-es tanévben dolgozó pedagógusok 
száma: 

beosztás fő 
informatikai 
tanfolyamot 

végzett 

informatikai 
végzettség-
gel rendel-

kezik 

ECDL 
vizsga 

Tanító 11 10 1  

Tanár 14 8 1 2 

Egyéb  
(gyógypedagógus, pszichológus) 

3 0   

Rendszergazda 1  1  

 

A pedagógus továbbképzés keretében helyben szervezett tanfolyamon vettek részt a legtöbben.  

 Számítógép alkalmazásának lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I. és II. (2x30 óra) 12 
fő 

 Mérés-értékelés (30 óra) 6 fő vett részt képzésen 

 Kréta napló használata (30 óra)  4 fő vett részt 

Két éve bevezettük az elektronikus naplót, mely (a várthoz képest) zökkenőmentesen sikerült.  

Összességében elmondható, hogy pedagógusaink informatikai ismeretei megfelelő szintűek ahhoz, 
hogy ha lehetőségük lesz, akkor tudják alkalmazni azt egyéb eszközökön is. 

Rendszergazdát megbízási szerződéssel foglalkoztatunk. Az ő feladata, a gépek folyamatos karbantar-
tása, mind az informatika teremben, mind az irodákban és a tanári szobában. A kollégák közül többen 
rendelkezünk olyan informatikai tudással, hogy az apróbb hibákat el tudjuk hárítani, ezt pozitívnak érté-
keljük. Amennyiben több eszközünk lesz, ezeket többen fogjuk használni, akkor szükségesnek látjuk 
egy digitális módszertani asszisztens alkalmazását, aki segítséget tud nyújtani akár a tanítási óra 
folyamatában is a pedagógusoknak.  

Az informatika termen kívül a könyvtárban helyeztük el az alapítványunk által TANDEM pályázaton 
nyert digitális táblát. Ezt az egy eszközt tudják a tantestület tagjai jelenleg használni. A nyelvtanárok 
és az ének szakos intézményvezető napi szinten, a többiek alkalmanként. (történelem, magyar, termé-
szetismeret)   

Az intézmény vezetése nagyon elkötelezett a módszertani fejlesztés terén, melynek fontos elemei a 
kooperatív munka a digitális eszközök használata. Ebben ők maguk is élen járnak, mind a tanórákon az 
eszközhasználatban, mind a pedagógusokkal, diákokkal, szülőkkel való kapcsolattartás elektronikus 
formáiban. Az előbb említett TANDEM pályázaton témája az internet helyes használata, az internetes 
zaklatás elleni fellépés volt. Ebbe a programba a szülőket és a község lakosságát is aktívan bevontuk, 
mely megítélésünk, és a visszajelzések szerint eredményes volt. 

 

Pozitívumnak a vezetés, a tantestület elkötelezettségét, a téma iránti nyitottságát értékeljük.  

Negatívumnak az eszközök hiányát tekintjük, és azt, hogy az új eszközök megismerésével nem tudunk 
lépést tartani. Fontosnak tartjuk a digitális asszisztens alkalmazását, aki a mindennapokban a pedagó-
gusok segítségére lehet. 
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14.2.2 Fejlesztési szükségletek 

A projektbe bevont pedagógusok megoszlása szakterületük és programcsomaghoz való kapcsolódá-
suk alapján: 

 

Szakterület Létszám Kapcsolódás a választott programcsomagokhoz 

tanító 5 fő a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása 

matematika 1 fő a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása 

természetismeret, 
pszichopedagógus 

1 fő a természettudományos megismerés támogatása 

biológia, kémia 1 fő a természettudományos megismerés támogatása 

földrajz 1 fő a természettudományos megismerés támogatása 

magyar nyelv és 
irodalom 

1 fő a szövegértés fejlesztésének támogatása 

angol 2 fő a szövegértés fejlesztésének támogatása 

német 2 fő a szövegértés fejlesztésének támogatása 

történelem 1 fő a szövegértés fejlesztésének támogatása 

   

 

A pályázati csomagot kipróbáló diákcsoportok 

A pályázati csomagjainkat alsó tagozaton is 5 csoportnál (104 fő), és felső tagozaton is 3 csoportnál (64 
fő) vezetjük be. 

A programcsomagok megfelelő használatához pedagógusaink az alábbi továbbképzéseket  végzik 
el: 

 

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása 

 A csomag neve Létszám Kapcsolódó képzések 

Alsó tagozat Tankockákkal az eredmé-
nyes matematika tanulá-
sért 1-4 

5 fő Tankocka képzés 

(60 óra) 

 

Felső tagozat Tankockákkal az eredmé-
nyes matematika tanulá-
sért 5-8. 

1 fő Tankocka képzés 

(60 óra) 

 

A természettudományos megismerés támogatása 

Felső tagozat 
Tankockák a természet-
tudományos megismerés 

3 fő Tankocka képzés 
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támogatásáért (5-8). 

 

(60 óra) 

A szövegértés fejlesztésének támogatása 

Felső tagozat Szövegértés fejlesztése 
felső tagozaton a LEGO 
StoryStarter csomag al-
kalmazásával 

6 fő LEGO eszközökkel támogatott 
digitális történetmesélés az 
oktatásban, 30 óra 

A digitális eszközhasználat módszertana 

 Eszközök alkalmazásá-
hoz kapcsolódó 

15 fő Samsung SMART eszközök 
alkalmazása a tanítás-tanulás 
folyamatában 

 

Pedagógusaink és diákjaink szemléletformálása évek óta folyik, így esetükben általános a pozitív hoz-
záállás és nyitottság. Természetesen a tanárok között van még olyan, akit támogatnunk kell, illetve a 
szülői közösség szemléletformálására is szükség van. Az e-napló bevezetésével derült ki, hogy még 
sok szülő nem nyitott a digitális eszközök használata felé, illetve vannak olyanok is, akik a digitális okta-
tási alkalmakat játéknak tekintik. 

A projekt ideje alatt tantestületi felkészítéseket szervezünk, melyek keretében a tanfolyamon részt 
vett pedagógusok átadhatják megszerzett tudásukat. Diákjaink szüleit pedagógiai kampányok indításá-
val igyekszünk meggyőzni a digitális pedagógia létjogosultságáról, szélesebb körben pedig több intéz-
mény bevonásával workshopokat rendezünk a témával kapcsolatban. 

A pedagógusok továbbképzése az intézményvezető szervezésében valósul meg, kiegészítve a prog-
ramcsomagok által felkínált mentorálással. A már képzett pedagógusok folyamatosan segítik a tantestü-
let többi tagját a digitális pedagógia és módszertan megismerésében. 

Intézményünkben a tankerület által, megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy látja el a rend-
szergazdai feladatokat. A program bevezetésével megnövekedett feladatok elvégzése is az ő feladatai 
közé tartozik majd heti plusz 5 órában, ő látja el a kötelezően előírt helpdesk szolgáltatást is. 

A projektben résztvevő tanárok mindennapi munkáját digitális pedagógiai asszisztens alkalmazásá-
val kívánjuk segíteni. Az iskolánkban dolgozó, digitális tudással, széleskörű ismerettel rendelkező kollé-
gánkat bízzuk meg heti 10 órában a feladat elvégzésére. 

A Digitális Fejlesztési Terv megvalósításának nyomon követése, koordinálása az intézményvezető és 
az intézményvezető helyettes feladata, aki egyben a digitális pedagógiai asszisztens feladatait is ellátja. 
Az intézményvezető helyettes negyedévente előrehaladási beszámolót készít és terjeszt elő az intéz-
ményvezető felé, a Digitális Fejlesztési Terv ütemezett megvalósulásáról, illetve annak esetleges elma-
radásáról. Az intézményvezető a nevelőtestület elé terjeszti a kérdést, amely dönt az esetleges további 
intézkedésekről. 
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14.3 A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, fejlesztési szükségletek 

14.3.1 Az intézmény eszközellátottsága 
Eszközök 

eszköz darab állapot megjegyzés 

SMART interaktív tábla 1 kiváló Alapítványi tulajdon 

Projektor 9 kiváló 1 selejtezésre került, 7 darab 
tankerületi beszerzés 

tanulói gépek  
(informatika terem) 

18 kiváló tankerületi beszerzés 

Laptop 2 6 évesnél idősebbek  

Laptop 2 3 éves Alapítványi tulajdon 

Laptop 1 1 éves intézményi tulajdon 

Laptop 7 1 év alatti tankerületi beszerzés 

Tanulói tablet 14 1 év alatti tankerületi beszerzés 

 

 

Pozitívum 

Az internet ellátottságunkat a SULINET biztosítja, a sávszélesség kb. 2 éve bővítésre került, jelenleg 
50MB/S. Ez a jelenlegi gépparkot ki tudja szolgálni, de bővítése a továbbiakban szükséges. Vezetékes 
internettel és WIFI-vel az informatika terem, a könyvtár, irodák vannak felszerelve. A tankerület biztosí-
totta a tanulói gépek tartalomszűréséhez és az internetbiztonsághoz szükséges programokat. 

Hiányosságok 

Az internet kiépítése az egész épületben szükséges, 16 tanteremben, három egymással összekötött 
épületrészben, elég nagy területen. (kb. 1600 nm2) 

Ennél is nagyobb gondot jelenthet, hogy valószínűleg a villamos hálózat is bővítésre szorul, mert gyako-
riak az áramszünetek, ha sok gép van bekapcsolva egyszerre. Nincsenek szünetmentes tápegysége-
ink. 

Meg kell oldanunk az eszközök biztonságos tárolását. 

 

14.3.2 Fejlesztési szükségletek 
A megfogalmazott tevékenységekkel összhangban az alábbi intézményi infrastruktúrafejlesztésre van 
szükség: 

- 1 db  interaktív megjelenítő eszköz 
- 16 db tanulói tablet  

- 16 db  asztali tok tablethez 
- 1 db  tabletek tárolására alkalmas zárható, tölthető szekrény 
- 1 db  Smart Slate vezeték nélküli palatábla 
- 7 db  Lego Story Starter alapcsomag 
- 7 db  Lego Story Starter kiegészítő csomag 

 

Az eszközök kiválasztását a pályázati módszertani és műszaki útmutatóban foglalt paramétereknek 
megfelelően végezzük. 
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Az eszközök beszerzésével az alábbi szolgáltatások igénybevétele is szükségessé válik: 

 

Egy tanterem felszerelése valósul meg, interaktív megjelenítő eszköz, tanulói tabletek, lézernyomtató, 
router, tároló szekrény beszerzésével, illetve szükséges még a választott programcsomagoknak megfe-
lelő szoftverek mellett a hozzájuk rendelt eszközök beszerzése, ami esetünkben a Lego Story Starter 
alap- és kiegészítő csomag.   

  

14.4 Vízió 
 

Megvalósult fejlesztés esetén, az iskola pedagógusainak hétköznapjaiba, tanítási gyakorlatába, óraváz-
lataiba beépülnek a digitális kompetenciafejlesztés elemei.  

Tanóráik legalább 40%-ában alkalmazzák a digitális pedagógiát.  

Mindenki által elérhető tanmeneteket, óravázlatokat és tananyagokat készítenek, kiemelt figyelem irá-
nyul speciális igényű tanulóinkra. 

Az órán a pedagógus digitális tartalmakat épít be a tananyagba, melyet digitális eszközök segítségével 
jelenít meg; diákjait ösztönzi az önálló használatra, adott esetben tananyagszerkesztésre. 

A tanulók tanórán kívül is hozzáférnek digitális tartalmakhoz, önellenőrző és tanári ellenőrzés mellett 
végezhető feladatokat végezhetnek ezzel is segítve a tananyag megértését, elsajátítását. 

A pedagógus a feladatok, dolgozatok, házi feladatok nagy részét elektronikusan adja ki és gyűjti be, 
azokat elektronikusan értékeli, ezzel értékes időt takarítva meg. 

Az IKT eszközöknek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani eszközöknek köszönhetően javul a diákok 
digitális, szövegértési, matematikai, természettudományos kompetenciája, amely nagyba segíti a ké-
sőbbi életpálya választásukat, munkaerő-piaci elhelyezkedésüket. 

  

Termék 
Szállítási  
költség 

Beüzemelési  
költség 

- interaktív megjelenítő eszköz x x 

- tanulói tabletek x x 

- zárható szekrény tabletek tárolására, töltésére x x 

- színes lézernyomtató x x 

- Lego Story Starter alapcsomag x -  

Lego Story Starter kiegészítő csomag x -  

router x x 
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15 Intézményi fejlesztési célok meghatározása 

15.1 A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén 
 

Hiányosság Fejlesztési cél 

A digitális tudás egyelőre cél és nem 
épül be a mindennapi pedagógiai 
gyakorlatba.  

A digitális eszközökkel történő oktatás bevezetése. A választott 
csomagok megismerése, használata a tanórákon 

Digitális óravázlatok, digitális projektek, digitális tartalmak készí-
tése és megosztása a Nemzeti Köznevelési Portálon. 

A folyamatok nyomon követése, majd összefoglalása, közzété-
tele. 

A PP-ben a digitális kompetencia 
fejlesztése nem kap elég súlyt.  

A választott digitális oktatási csomagok alapján a PP átdolgo-
zása. A tantervi részben a matematika, a természettudományos 
tárgyak és a szövegértés kapcsán a magyar, történelem terüle-
ten a digitális órák és tananyag beemelése. 

 

Az intézmény digitális fejlesztése terén az alábbi pedagógiai módszertani csomagokat kívánjuk válasz-
tani: 

- A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása 
- A szövegértés fejlesztésének támogatása 
- A természettudományos megismerés támogatása 

 

A kapcsolódó csomagokhoz tartozó kompetenciafejlesztési célok az alábbiak: 

 

Kiemelt kompetenciafejlesztési célok (mindegyik csomag esetében megjelenik): 

- Kommunikációs készség fejlesztése 
- Együttműködési készség fejlesztése 
- Problémamegoldás és kritikus gondolkodás készségének fejlesztése 
- Digitális készségek fejlesztése 

 

Járulékos kompetenciafejlesztési célok (csak a csomagok egy részében jelenik meg): 

- Kreatív kompetencia fejlesztése 
- Önkifejezés és önértékelés képességének fejlesztése 

 

Fentiekkel összhangban pedagógiai céljaink: 

- Az élethosszig tartó tanulás támogatása 
- Tehetséggondozás támogatása 
- Felzárkóztatás segítése 
- Kompetenciaeredmények megtartása, javítása 
- Diákok és tanárok motivációjának fokozása 

 

 

 

15.2 Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása 
A projekt közvetlen célcsoportja 
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Programcsomagok Tanulói célcsoport Tanári célcsoport 

A matematikai kom-
petencia fejlesztésé-
nek támogatása 

Alsó tagozat 104 fő Általános iskolai tanító 5 fő 

Felső tagozat 20 fő Matematika tanár 1 fő 

A szövegértés fej-
lesztésének támoga-
tása 

Felső tagozat 26 fő Nyelvtanárok 4 fő 

Felső tagozat 38 fő Magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár 

1 fő 

Történelem 1 fő 

A természettudomá-
nyos megismerés 
támogatása 

Felső tagozat 38 fő Természetismeret szakos 
tanár 

3 fő 

 

A projekt közvetett célcsoportja 

 az intézmény pedagógusai kb. 26 fő 

 az intézmény tanulói 263 fő 

 tankerületi, járási iskolák pedagógusai (bemutató órák, konferenciák által) kb. 100 fő 

 

A projektben érintettek köre 

 szülők kb. 500 fő 

 tankerület munkatársai 

 

15.3 Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó célok 
 

Javítandó feltétel Cél Kötelező tevékenység 

A szülők és a diákok, 
(pedagógusok) nem tud-
ják, hogy az informatikai 
eszközökkel hogyan tud-
nának „okosan” tanulni. 

A közvetlen környezet, 
szülők, diákok meggyő-
zése a cél hasznosságá-
ról. Szemléletformálás. 

Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi 
jogérvényesítést elősegítő programok szerve-
zése 

A bevont intézmények vezetőire, pedagógusa-
ira, tanulóira és szülői közösségére szabott 
szemléletformáló kampány tervezése és meg-
valósítása a digitális pedagógia bevezetéséről 

A pedagógusok digitális 
tudása alapszintű, a leg-
újabb technológiák meg-
ismerése szükséges 

Új digitális eszközök 
megismerése és mód-
szertani ismeretek meg-
szerzése és a megszer-
zett ismeretek továbba-
dása. 

Tantestületi progra-
mok,   tanévenként 2-3 
alkalommal. 

Az intézmény pedagógusainak akkreditált 
képzésekbe történő bevonása, az összeállított 
programcsomagok alapján, matematika, ter-
mészetismeret és szövegértés területén.  

A programba be nem vont pedagógusok érzé-
kenyítése szakmai napokon, tantestületi 
szakmai műhelyekben. 

Az implementációt támogató események (pl. 
szakmai napok, workshop-ok, videokonferen-
ciák, tantestületi tréningek) szervezése, online 
tanári közösségek kialakítása, legalább a 
programba bevont intézmények közötti ta-
pasztalatcsere (az alkalmazott tananyagok, 
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Célunk, hogy a bevont pedagógusok mindegyike akkreditált továbbképzésen vegyen részt, hogy az 
oktatási folyamatokban hatékonyan és biztonsággal használja az informatikai eszközöket. 

Mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára fontos a mindennapi élethez és az oktatásban is, hogy 
az informatikai eszközök felé bizalommal forduljanak, biztonságosan és tudatosan használják az IKT 
eszközöket. Ezért nagymértékben szükséges a pedagógusaink számára a szemléletformálás, hiszen a 
digitális eszközök jelen vannak mindennapokban. 

Rendszeresen szervezett workshopokon, tantestületi tréningeken, pedagógiai kampányokon minden 
pedagógus számára felajánlási lehetőséggel élnénk, hogy elmondhassa és bemutathassa a továbbkép-
zéseken szerzett ismereteit, melyekkel társaik bővíthetik szemléletüket, meglévő ismereteiket.  Kiemel-
ten fontosnak tartjuk a szemléletformáló tevékenységeket! Tanévenként 2 alkalommal szervezünk fél-
napos (3-4 órás) interaktív, személyes jelenléten alapuló rendezvényt, amelynek keretében bemutatjuk 
a digitális pedagógiai eszköztárának fejlesztése érdekében elért eredményeit. 

A programba be nem vont pedagógusok motivációja érdekében évente 2 alkalommal tantestületi 
workshop-ot tartunk. Emellett a digitális módon vezetett tanórák látogatása, hospitálás is a tudásmeg-
osztást célzó terveink közé tartozik. Intézményvezető feladata, hogy a pályázatban részt vevő pedagó-
gusok továbbképzéseit rögzítse és nyomon kövesse.  

A pilot program lebonyolításához a digitális módszertannak be kell épülnie az intézmény pedagógiai 
programjába, a bevont pedagógusok tanmenetébe. A bevont pedagógusok digitális segédanyagokat 
készítenek, amelyeket a NKP felületén kell megosztani. Sort kell keríteni az internetbiztonság kialakítá-
sára. Más köznevelési intézményekkel partneri kapcsolat kialakítása a tapasztalatok, jó gyakorlatok 
kicserélése érdekében. 

módszertanok, eszközök, programok vonatko-
zásában) megvalósítása. 

A rendszergazdai felada-
tainak bővítése 

A rendszergazda bevo-
nása a pedagógusok 
felkészülésébe. 

A módszertani csomag intézményi bevezeté-
sét támogató szolgáltatások (pl. helpdesk, 
rendszergazdai szolgáltatás) kialakítása és 
elérhetőségének biztosítása. 

 

Nem áll rendelkezésre 
olyan háttértámogató, 
digitális módszertani asz-
szisztensi rendszer, 
amely segíthetné a peda-
gógusokat a digitális 
módszertan elsajátításá-
ban 

Digitális pedagógiai 
asszisztensi feladatok 
ellátása 

A pedagógusok folyamatos szakmai támoga-
tása, mentorálása, a folyamatok minőségbiz-
tosítása. 

Nincs az iskolának  Digi-
tális Fejlesztési Terve  

A DTF megalkotása és 
megavalósulása 

Az intézményvezető helyettes figyelemmel 
kíséri a projekt előrehaladását, és elkészíti a 
csomagok beválásáról szóló beszámolót. 
Ezeket nyilvános rendezvényeken is ismertet-
jük, és ajánlásokat teszünk más intézmények-
nek a felhasználásra. Ezeket online módon is 
elérhetővé tesszük  
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Szakmai együttműködések kialakítása, melyeknek célja az elért jó gyakorlatok, de egyben a kockázati 
tapasztalatok átadása, megosztása: 

- köznevelési intézményekkel 
- Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal 
- a Nemzeti Köznevelési Portál működtetőjével, tartalmának fejlesztőjével 

 

15.4 Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok  
Mint az a helyzetelemzésből kiderül, nagyon kevés, összesen 1 darab digitális táblánk van jelenleg, 
tehát cél az, hogy a pályázat keretében egy tantermet felszereljünk interaktív megjelenítő eszközökkel.  

A kiválasztott eszköz tartalmazza a megfelelő megjelenítő felületet, az összes perifériával (pl. hangszó-
ró), valamint a 16 darab tabletet, az ehhez szükséges tároló, töltő egységgel. Ezen túlmenően egy szí-
nes nyomtatót, egy routert, valamint Lego alap- és kiegészítő csomagot a szövegértés csomag haszná-
latához.    

Fenti eszközök beszerzésével 1 termet alkalmassá tudunk tenni az új digitális csomagok használatára. 

15.5 Lehatárolás, szinergia 
Intézményünk jelen projekt mellett más, digitális és informatikai eszközfejlesztést és –beszerzést támo-
gató projektet nem valósít meg, ezért ez nem releváns. 

 

15.6 A fenntarthatóságra vonatkozó cél  
A pályázattal az a célunk, hogy a digitális eszközök használata beépüljön a mindennapi gyakorlatba, 
ezzel is segítsük elő a gyerekek pozitív motivációját a tanuláshoz. Miután ebbe a projektbe kiemelkedő-
en sok munkát fektetünk, akkor hosszú távon csak az lehet a cél, hogy az egész tantestület megtanulja 
ezeknek az eszközöknek a használatát, és az hosszú távon tudjon hasznosulni. Adjon egy olyan tudást, 
melyre építve az újabb és újabb eszközök használatára is nyitott pedagógus hozzáállást alakítunk ki.  

A projektet megvalósító pedagógusok adják tovább tudásukat, a tantestület többi tagja pedig óralátoga-
tások, bemutatók alkalmával szerezzen tapasztalatokat. Fontosnak tartjuk a belső tudásmegosztást. 

A pedagógiai programunkba beépítésre kerül a digitális pedagógiai módszer alkalmazása, mely így már 
kötelező érvényű a tantestület minden tagjára nézve. Fontos, hogy ezzel előbbre hozzunk a tanulók 
életében az informatikai eszközök használatát, mely kapcsán megismerik és elsajátítják a digitális tu-
dást, annak tanulást segítő módszereit. 

Természetesen eleget teszünk a kiírásban megfogalmazott elvárásoknak: 

 adatot szolgáltatunk a szakmapolitikai szereplők számára 

 beszerzésre került oktatási eszközök tanórákon alkalmazzuk 

 biztosítunk egy kapcsolattartásra szolgáló fórumot 

 a pedagógiai programba beépítésre került digitális pedagógiai módszertan alkalmazása 
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16 A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása 

16.1 A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

Matematikai kompetencia 
fejlesztésének támogatá-
sa 

 

Tankockákkal az ered-
ményes matematika 
tanulásért (1-4) 

Tankockákkal az eredményes 
matematika tanulásért (5-8) 

A természettudományos 
megismerés támogatása 

 Tankockák a természettudomá-
nyos megismerés támogatásáért 
(5-8) 

Szövegértési kompetencia 
fejlesztésének támogatá-
sa 

 Szövegértés fejlesztése felső 
tagozaton a LEGO® StoryStarter 
csomag alkalmazásával 

Tankocka alkalmazása (alsó és felső tagozat):  

 
- A tankockák a játék-alapú tanítás-tanulás eszközei.  
- Segítik az ismeretátadást és az ismeretszerzést, fejlesztik a digitális kompetenciákat, az együtt-

tanulás élményét nyújtják játékos környezetben.  
- Távoktatásra, formatív értékelésre is alkalmasak. A tanulóknak is lehetőségük van kreatív tarta-

lom előállításra.  
- A tankockák nyilvánossá tehetők, ezáltal mások által is felhasználhatók és átdolgozhatók, így 

elősegítik a tudásmegosztást is.  
- A tankockákba beágyazható szöveges, képi, hang és videó részletek lehetővé teszik a mate-

matika szemléletes oktatását. 
- A tankocka sablonok sokfélesége lehetővé teszi, hogy egy-egy új ismeret gyakoroltatását foko-

zatosan nehezedő és többféle megközelítést biztosító tankockákkal segítsük a diákok számára. 
- A sablonok használatára épülő rendszer módot ad arra is, hogy a tanulók maguk is létrehozza-

nak tankockákat, így a tartalom előállításon keresztül tudjanak gyakorolni. 
 

LEGO StoryStarter – szövegértés felső tagozat 

 
- Támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képes-

ség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothat-

nak, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális törté-

netté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrá-

cióval láthatnak el. 

- A tanulókban felébresztheti az olvasási kedvet, mivel egy-egy téma kifejtéséhez az olvasmányok 

beható ismerete szükséges. A LEGO StoryStarter azonban új megközelítésbe helyezi a történetek 

feldolgozását. A jelenetek megalkotása, összeállítása, sorrendjének kialakítása és a kísérő szöve-
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gek kreatív alkotása, dramatizálása izgalmas feladat elé állítja a tanulókat, ezért szívesen foglal-

koznak a témával, játékos feladattá válik a művek megismerése vagy új történetek alkotása. 

- A csoportmunkában megoldott történet feldolgozása fejleszti a kooperatív készséget és a problé-

mamegoldó képességet is. A LEGO StoryStarter segíti a NAT által fontosnak tartott kulcskompe-

tenciák közül az anyanyelvi, a digitális, a szociális, az esztétikai-művészeti kulcskompetenciákat. 

Elősegíti további a 21. században alapvető elvárásként megjelenő multiliteralitást, azaz mind ana-

lóg-, mind digitális platformon történő kommunikációs kompetencia fejlesztését. 

- A kidolgozott programcsomag jól illeszkedik a köznevelés céljaihoz, hiszen a kerettantervben az 5–

8. évfolyamon az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület alapvető célja és feladata az al-

sóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, 

újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása.  

A digitális módszertani csomagokat az alábbi területeken kívánjuk felhasználni: 

Programcsomag Tantárgy 
Pedagógu-
sok száma 

Tankockákkal az eredményes 
matematika tanulásért (1-4) 

Alsó tagozatos matematika 5 fő 

Tankockákkal az eredményes 
matematika tanulásért (5-8) 

 

Matematika 

- Számtan, számelmélet, algebra 
- Függvények, sorozatok 
- Geometria 
- Statisztika, valószínűség 

1 fő 

Szövegértés fejlesztése felső 
tagozaton a LEGO® StoryStarter 
csomag alkalmazásával 

Magyar nyelv és irodalom:  

- klasszikus és kortárs művek feldolgozása 

Idegen nyelv (angol, német) 

- szövegalkotás, fogalmazás 

Történelem 

- Az észak-amerikai függetlenségi háború 

- A nagy francia forradalom 

- Önvédelmi háború és szabadságharc 

1 fő 

 

4 fő 

 

1 fő 

Tankockák a természettudomá-
nyos megismerés támogatásáért 
(5-8). 

 

Természetismeret 

- Föld és a világegyetem 

- Kölcsönhatások és az energia vizsgálata 
- Élet a kertben 
- Az ember szervezete és egészsége 

3 fő 

A programcsomagok tanórai kipróbálására a tanfolyamok elvégzése alatt, illetve után kerül sor a 
2017/2018. tanév folyamán. A 2018/2019. tanévtől a szakmai megvalósításba bevont kollegák tanóráik 
40%-ában fogják alkalmazni azokat. Ebben a tanévben kezdik meg tudásmegosztó, publikáló tevé-
kenységüket is. 
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16.2 Adaptáció és felkészítés  
 

A választott digitális pedagógiai módszertani csomagok használatához az alábbi továbbképzésekre van 

szükség: 

- Tankocka alkalmazása alsó tagozaton, 60 óra: 5 fő 

- Tankocka alkalmazása felső tagozaton, 60 óra: 4 fő 

- Samsung SMART eszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában: 15 fő 

- LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban, 30 óra: 6 fő (1 fő ma-

gyar nyelv és irodalom, 2 fő angol, 1 fő német és 1 fő történelem szakos tanár) 

A szakmai megvalósításban részt vevő tanárok száma 15 fő ők a tanóráik 40%-ában alkalmazni fogják 

a digitális pedagógiai eszközöket és módszereket. 

 

 A bevont pedagógusok közül 3 fő vállalja, hogy 2018.október 31.-ig megkezdi az adott képzést. A pro-

jekt fizikai megvalósítása ideje alatt további 12 pedagógus szintén elvégzi a szükséges képzéseket, 

amikről tanúsítványt is szerez. 

 

A tanév végén rendezzük első tantestületi workshopunkat, ahol lehetőség nyílik arra, hogy a képzést 

elvégző tanárok bemutassák szerzett ismereteiket a tantestület többi tagjának, ezzel felkeltség érdeklő-

désüket a program iránt. A rendezvényen bemutatjuk a digitális pedagógiai eszköztárának fejlesztése 

érdekében elért eredményeket. 

A programba be nem vont pedagógusok motivációja érdekében a megvalósítás 2 évében (2018/2019. 

és 2019/2020. tanév) minden félévben biztosítjuk az óralátogatások lehetőségét, és az ott szerzett ta-

pasztalatokat szakmai műhelyek keretében az adott félévben elemezzük ki. Cél a digitális pedagógiai 

tapasztalatok, jó gyakorlatok intézményen belüli megosztása. 

A 2018/2019. tanév elején internet-biztonsági napot szervezünk, diákok és szüleik bevonásával. A té-

mában már jártas iskolánk egy korábbi pályázatnak és a digitális témahétnek köszönhetően, így ala-

pozni tudunk a már korábban megszerzett ismeretekre. 

A bevont pedagógusok felkészítését, továbbképzését úgy kell megtervezni, hogy: 

- Minden, a program során beszerzett és alkalmazott csomag tanórai felhasználásában pedagó-

gusként vagy digitális módszertani asszisztensként érintett pedagógus, az adott csomaghoz il-

leszkedő pedagógusképzés, -továbbképzés vagy felkészítés elvégzése kötelező a tanórai be-

vezetést megelőzően. 

- A képzésnek, továbbképzésnek vagy felkészítésnek illeszkednie kell a kiválasztott digitális pe-

dagógiai-módszertani csomagok eszközeihez és a meghatározott pedagógiai célokhoz. 

- A képzések/felkészítések óraszámának legfeljebb 50%-a lehet kontaktóra, a többit e-learning 

környezetben kell megvalósítani. 

- A képzések kiválasztása a (továbbképzésre, képzésre, illetve beszerzésre) vonatkozó jogsza-

bályoknak megfelelően történhet. 
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16.3 Bevezetés és alkalmazás 
 

A pedagógusok mentorálása  

A mentorálást az Országos Szakértői, valamint Országos Szaktanácsadói névjegyzéken szereplő, Pest 

megyében dolgozó pedagógus szakértők bevonásával kívánjuk megoldani. Minden egyes tantárgyhoz, 

illetve pedagógiai területhez mentort kívánunk rendelni, alsó tagozatos tanítás, felső tagozaton: mate-

matika, magyar nyelv és irodalom, természetismeret, földrajz, idegen nyelv (angol, német), történelem 

tantárgyak támogatása. Ezen kívül intézményfejlesztési témakörben is fel kívánunk érni 1 fő szakta-

nácsadót mentori feladatok ellátására. Összesen tehát minimálisan 9 fő szakértőt vagy szaktanácsadót 

kell mentorként bevonni a projekt megvalósításába. 

A mentorálás a következő fő területekre terjed ki: 

- Digitális programcsomag bevezetése a formális oktatásba. 

- A digitális programcsomag alkalmazása, beépítése a helyi pedagógiai tantervbe, valamint az iskola 

pedagógiai programjába. 

- A digitális programcsomag használatával kapcsolatos kérdések és észrevételek megvitatása. 

- A digitális programcsomag használatával kapcsolatos értékelés, a használat pozitívumainak és 

negatívumainak feltárása. 

- A digitális programcsomag további használatával kapcsolatos észrevételek kezelése. 
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16.4 Az infrastrukturális feltételek biztosítása 
A digitális programcsomagok bevezetéséhez szükséges technológiai és infrastrukturális háttér kiépítéséhez a következő eszközök beszerzése szükséges: 

Programcsomag Interaktív tábla 
vagy panel 

Tanári tablet vagy lap-
top 

Tanulói tablet 
vagy laptop 

Tárolóegység Szoftver Egyéb 

Tankockákkal az ered-
ményes matematika 
tanulásért (1-4) 

 

1 db interaktív panel 
vagy interaktív tábla 
és kivetítő 

Internetkapcsolattal 
rendelkező tanári 
tablet/laptop 

Tanulónként 1 
db lap-
top/tablet, 
internet kap-
csolattal 

tabletek/laptopo
k töltését és 
használati időn 
túli tárolását 
biztosító egység 

tanulók tevékeny-
ségét is visszajelző, 
az órai teljesítmé-
nyek mérését bizto-
sító szoftver 

 

Tankockákkal az ered-
ményes matematika 
tanulásért (5-8) 

 

1 db interaktív panel 
vagy interaktív tábla 
és kivetítő 

Internetkapcsolattal 
rendelkező tanári 
tablet/laptop 

Tanulónként 1 
db lap-
top/tablet, 
internet kap-
csolattal 

tabletek/laptopo
k töltését és 
használati időn 
túli tárolását 
biztosító egység 

tanulók tevékeny-
ségét is visszajelző, 
az órai teljesítmé-
nyek mérését bizto-
sító szoftver 

 

Szövegértés fejlesztése 
felső tagozaton a 
LEGO® StoryStarter 
csomag alkalmazásával 

1 db interaktív panel 
(vagy interaktív 
tábla projektorral) 

1 db tablet (IOS, Android 
vagy Windows operációs 
rendszerrel, a tablet 
rendelkezzen hátoldali 
kamerával, mikrofonnal 
legalább 16 GB tárhely-
lyel 

2 tanulónként 
legalább 1db 
tablet (iOS, 
Windows, 
Android 

1 db tablettartó 
állvány - oktató-
nak 

2 tanulónként 1 
db tablettartó 
állvány 

LEGO Story 
Visualizer (liszensz 
a csomagok része), 
LEGO Movie (in-
gyenes) 

Oktatónak: 1db 
Lego 
StoryStarter 
csomag 

4 tanulónként 1 
db LEGO 
StoryStarter 
csomag 

Tankockák a természet-
tudományos megisme-
rés támogatásáért (5-8). 

 

1 db interaktív panel 
vagy interaktív tábla 
és kivetítő 

Internetkapcsolattal 
rendelkező tanári 
tablet/laptop 

Tanulónként 1 
db lap-
top/tablet, 
internet kap-
csolattal 

tabletek/laptopo
k töltését és 
használati időn 
túli tárolását 
biztosító egység 

tanulók tevékeny-
ségét is visszajelző, 
az órai teljesítmé-
nyek mérését bizto-
sító szoftver 

 

 



 

 

 

A szükséges eszközök kiválasztásának szempontjai összhangban vannak a Módszertani Útmutató 

ajánlásaival: 

1. Egy tanterem felszerelése interaktív megjelenítő eszközzel: 

- A megjelenítő felület átmérőjének legalább 70 hüvelyknek kell lennie 

- Az eszköznek rendelkeznie kell legalább két HDMI, egy VGA bemenettel, és legalább 1 

mikrofon porttal, valamint audióbementtel és legalább 1 USB porttal 

- Az eszköz legalább full HD (azaz 1920x1080 pontos) felbontású legyen 

- Az eszköznek rendelkeznie kell hangszóróval 

- Az eszköznek kézzel és tollal is vezérelhetőnek kell lennie 

- Az eszköznek támogatnia kell a multitouch (azaz a többujjas) vezérlést 

- Az eszköznek rendelkeznie kell legalább 5 éves garanciával 

- Az eszköz szállítójának az eszköz folyamatos szoftverfrissítését és szervizelését legalább 5 

évre biztosítania kell 

- Az eszköz szoftverének kompatibilisnek kell lennie a legelterjedtebb táblaszoftverekkel, va-

lamint a Windows és/vagy az elterjedt Linux és/vagy iOS operációs rendszerekkel. 

 

2. Amennyiben a bevont tanulócsoportok számára más módon nem biztosítható, akkor legalább 

16 db tablet és az ezekhez tartozó mobil tároló: 16 db tablet beszerzése  

- Az eszköz kijelző mérete legalább 7 hüvelyk legyen 

- Az eszköz kijelzője legalább kapacitív legyen 

- Az eszköz szállítójának az eszköz folyamatos szervizelését legalább 3 évre biztosítania kell 

- beépített wifi adapterrel 

- legalább 6 órás akkumulátor üzemidővel 

- legalább 16 GB tárolóval 

- legalább 1 GB RAM-al 

- legalább 3 éves (akár kiterjesztett) garanciával 

 

3. Tabletek és egyéb eszközök tárolását biztosító eszköz:  

-  

- A beszerzett tabletek tárolására olyan tárolókat kell beszerezni, amely: 

- Az összes beszerzett tablet tárolását megoldja 

- Zárható 

- A tabletek töltését tárolás közben biztosítja 

1 fejlesztett tanteremhez 1 db tároló szekrényre van szükség. 

 

4. Színes nyomtató: LEGO® eszközökkel támogatott oktatás a szövegértés fejlesztéséhez- 1 db 
nyomtatóra van szükség 
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16.5 A humánerőforrás biztosításának tervezése 
A projektbe az alábbi szakterületeken dolgozó szaktanárok kerülnek bevonásra:  

- Általános iskolai alsó tagozatos tanítás: 5 fő 

- Magyar nyelv és irodalom: 1 fő 

- Matematika: 1 fő 

- Természetismeret: 1 fő 

- Biológia, kémia: 1 fő 

- Földrajz: 1 fő 

- Angol nyelv: 2 fő 

- Német nyelv: 2 fő 

- Történelem: 1 fő 

 

A bevont pedagógusok közül 3 fő vállalja, hogy 2018.október 31.-ig megkezdi az adott képzést. A 

projekt fizikai megvalósítása ideje alatt további 12 pedagógus szintén elvégzi a szükséges képzése-

ket, amikről tanúsítványt is szerez. 

A pályázat iskolán belüli koordinálását az intézményvezető- helyettes látja el. 

Elengedhetetlen a digitális pedagógiai fejlesztések intézményi szintű koordinálása, a digitális mód-

szertani asszisztensi illetve rendszergazdai feladatok megszervezése és az ezekhez kapcsolódó 

fejlesztések tervezése. A digitális pedagógiai asszisztensi feladatokat az intézményvezető helyettes 

külön megbízási díjjal, heti 10 órában látja el. 

A rendszergazdai feladatokat (mivel az intézményben nincs rendszergazda) a tankerületben kijelölt 

rendszergazda látja el, aki biztosítja, hogy a kiválasztott rendszer működésének helyi feltételei fen-

nálljanak. Ő látja el a helpdesk szolgáltatást is. 

17 Disszemináció 

Iskolánk megtisztelve érzi magát, hogy részt vehet ebben a programban. A 2014-esTANDEM pá-
lyázaton szerzett tapasztalataink alapján fontosnak tartjuk a közvetlen és tágabb környezet bevo-
nását a projekt előrehaladásába, a megvalósulás folyamatába.  

A nevelőtestület azon tagjai, akik a projektben közvetlenül nem vesznek részt, óralátogatásokon, 
workshopokon, és szakmai műhelyek alkalmával ismerkedhetnek meg a projektben végzett tevé-
kenységgel. A résztvevő kollégáknál arányosan kívánjuk biztosítani a bemutatkozás lehetőségét, 
hogy senkit sem terheljünk a szükségesnél jobban.  

A rendezvények célja a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató 
eszközöknek és módszereknek az érintettek általi általános megismerése – beleértve a szülőket és 
egyéb érdeklődőket is 

Az internetbiztonságot kiemelt témaként fogjuk kezelni és erről a témáról összesen két önálló ren-
dezvényt fogunk tartani. 

Szorgalmazni fogjuk az elért eredmények online formában való megismertetését a szakmai és nem 
szakmai érdeklődőkkel. Ehhez felhasználjuk a jelenleg is működő honlapunkat, közösségi oldalun-
kat. Régóta tervben van, hogy szeretnénk online órát is tartani a szülők, pedagógusok részére. E 
projekt keretében erre is lesz mód. 
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Szakmai együttműködések kialakítása, melyeknek célja az elért jó gyakorlatok, de egyben a kocká-
zati tapasztalatok átadása, megosztása: 

- köznevelési intézményekkel 
- Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal 
- a Nemzeti Köznevelési Portál működtetőjével, tartalmának fejlesztőjével 

18 Fenntarthatóság 

A pályázattal az a célunk, hogy a digitális eszközök használata beépüljön a mindennapi gyakorlat-
ba, ezzel is segítsük elő a gyerekek pozitív motivációját a tanuláshoz. Miután ebbe a projektbe ki-
emelkedően sok munkát fektetünk, akkor hosszú távon csak az lehet a cél, hogy az egész tantestü-
let megtanulja ezeknek az eszközöknek a használatát, és ez hosszú távon tudjon hasznosulni. Ad-
jon egy olyan tudást, melyre építve az újabb és újabb eszközök használatára is nyitott pedagógus 
hozzáállást alakítunk ki.  

A projektet megvalósító pedagógusok adják tovább tudásukat, a tantestület többi tagja pedig óralá-
togatások, bemutatók alkalmával szerezzen tapasztalatokat. Fontosnak tartjuk a belső tudásmeg-
osztást. Ezzel elérjük azt a célt, hogy az intézmény digitális iskola lehet, persze csak akkor, ha eh-
hez a tárgyi feltételek is rövid időn belül rendelkezésre fognak állni. 

A pedagógiai programunkba beépítésre kerül a digitális pedagógiai módszer alkalmazása, mely így 
már kötelező érvényű a tantestület minden tagjára nézve. Fontos, hogy ezzel előbbre hozzunk a 
tanulók életében az informatikai eszközök használatát, mely kapcsán megismerik és elsajátítják a 
digitális tudást, annak tanulást segítő módszereit. 

Természetesen eleget teszünk a kiírásban megfogalmazott elvárásoknak: 

- adatot szolgáltatunk a szakmapolitikai szereplők számára 
- beszerzésre került oktatási eszközök tanórákon alkalmazzuk 
- biztosítunk egy kapcsolattartásra szolgáló fórumot 
- a pedagógiai programba beépítésre került digitális pedagógiai módszertan alkalmazása 

 

  



3 | O l d a l :  

 

19 A pedagógiai programmal kapcsolatos záró rendelkezések

19.1 A pedagógiai program érvényességi ideje 

A pedagógiai program 2013. szeptember 1-én lépett életbe. 2018-ban kisebb korrekciókat hajtottunk 
végre, mely lényegi kérdéseket nem érintett. Az előző pedagógiai program óraterve és követel-
ményrendszere kifutó rendszerben a 2015/2016-os tanévig érvényben marad. 2016. június 15-én az 
előző pedagógiai program teljes mértékben érvényét vesztette.  

A 2018-as változásokra a VEKOP-7.3.3-17 pályázat miatt volt szükség. 

A program érvényességi ideje öt tanév – azaz 2024. augusztus 31. napjáig szól.  A 2023/2024-es 
tanév folyamán a tantestületnek el kell végezni a pedagógiai program felülvizsgálatát, és szükség 
esetén módosítani kell. A módosítást el kell végezni abban az esetben is, ha jogszabályváltozás 
előírja. 

A pedagógiai program módosítását (a bevezetést követő egy év után) kezdeményezheti: 

- az iskola igazgatója 

- a nevelőtestület bármely tagja 

- a szakmai munkaközösségek 

- az iskola fenntartója 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az igazgató jóváhagyásával válik 
érvényessé.  

19.2 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

A pedagógiai program egy-egy példánya megtekinthető: 

- az iskola igazgatójánál 

- az iskola igazgató-helyettesénél 

- az iskola könyvtárában 

- az iskola honlapján 

 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet 

Többletkötelezettség 
tartalma 

A többletkötelezettség rövid indoklása 

A fenntartóra háruló 
várható összes költ-

ség egy tanévben 
(Ft-ban) 

A megvalósításhoz szük-
séges személyi feltételek 

A megvalósításhoz szükséges tárgyi feltételek 

Német cserekapcsolat 
Leutenbach iskolájá-
val. Teljes költség kb. 
950.000,-Ft/év 

A testvérváros iskolájával évek óta tartó kapcsolatban 
egyik évben a mi felső tagozatosaink kb. 20-25 fő utazik 
Németországba, a következő évben mi fogadunk egy 20-
25 fős osztályt. Cél: a német nyelv élő környezetben való 
gyakorlása. 

      950 000     2 fő pedagógus helyettesí-
tése 5 napig. 

Egyik évben buszköltség kb. 800.000,-Ft.                  
Másik évben a német csoport részére program-
szervezés, melyen a mi tanulóink is részt vesznek. 

Nemzetiségi nap Az iskola német nemzetiségi nyelvoktató, minden évben 
tartunk nemzetiségi napot. Ennek költségeihez eddig a 
fenntartó is hozzájárult  

        60 000     Alapvetően a pedagógusok 
vezetésével valósul meg, 
de szoktunk meghívni külső 
előadókat is. 

A projektnaphoz különböző eszközök beszerzése, 
versenyek díjazása, vendégelőadók ajándéka. 

Egészségnap szerve-
zése 

Az egészségnevelési tervünk tartalmaz évi egy alkalom-
mal egészségnapot. 

      100 000     Pedagógusok, iskolaorvos, 
védőnő, mentősök, Vörös-
keresztes aktivisták, szülők, 
külső előadók 

Egészséges ételek bemutatásához alapanyagok 
beszerzése, vendégelőadók tiszteletdíja, eszközök: 
papír, kréta, filctollak, stb., szórólapok, meghívók, 
plakátok költsége 

Tanulmányi kirándu-
lás 

Tavasszal minden osztály tanulmányi kiránduláson vesz 
részt, melynek tematikája az adott évfolyam tantárgyi 
követelményeihez igazodik. 

   1 200 000     Pedagógusok Utazási költség, belépődíjak költsége. Hozzájárulás 
6.000 Ft/fő kb. 200 gyereke számára 

Hangversenybérlet 
Szentendrére a BON-
BON Matiné előadá-
saira, az alsó tagozat 
számára. 110 fő 
részre 3000,-Ft/fő 

Az alsó tagozatból nagyon sokan tanulnak zenét a zene-
iskolai intézményegységünkben. Évek óta részt veszünk 
Szentendrén a gyerekeknek szóló koncerteken. 

      330 000     Pedagógusok Bérlet ára, az utazási költséget a szülők fizetik. 

       2 640 000         

 

 

 

 



 

 

 

HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 

1 A választott kerettanterv 

1.1 Alsó tagozat 

Tantárgy Tanterv 
Ének-zene B változat 

 

1.2 Felső tagozat 

Tantárgy Tanterv 
Magyar nyelv és irodalom A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Ének-zene B-változat 

 

Iskolánk helyi tantervként teljes mértékben a kerettantervet fogadja el. 

Mivel a kerettanterv az egyes tantárgyak tanítására rendelkező éves időkeret mintegy 90 %-át fedi 
le, a megmaradt időkeretet a következő feladatokra fordítottuk: 

 a kerettantervben szereplő tananyag elmélyítésére, rendszerezésére, gyakorlásra; 

 képességek és készségek fejlesztésére 

 helyi sajátosságok beépítésére 
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2 Óraterv  

2.1 alsó tagozat általános és német nemzetiségi oktatás óraterve 

 

Tantárgyak 

1. évf 2. évf 3. évf 4. évf 

általá-
nos 

német 
általá-

nos 
német 

általá-
nos 

német 
általá-

nos 
német 

magyar nyelv és irodalom 8 8 8 8 8 8 8 8 

idegen nyelv - angol             2  2 

matematika 5 4 5 4 5 4 5 4 

erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

környezetismerret 1 1 1 1 1 1 1 1 

ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 

vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 2 1 

életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 1 

testnevelés és sport1 5 5 5 5 5 5 5 5 

nemzetiségi nyelv és iro-
dalom 

  5   5   5   5 

nemzetiségi népismeret   1   1   1   1 

összesen 25 28 25 28 25 28 27 29-31 

Ebből a szabad órakeret felhasználása  

magyar nyelv és irodalom 1 1 1 1 2 2 2 2 

matematika 1  1  1  1  

nemzetiségi nyelv és iro-
dalom 

 1  1  1  1 

Kötelezően választható foglalkozások 

idegen nyelv - angol        2 

                                                      

1 A helyi adottságok miatt testnevelés keretében a 6. évfolyam végéig minimum heti 1 óra úszás. 
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2.2 Felső tagozat 

Tantárgyak 5. évf 6. évf 7. évf 8. évf 
általános német általános német általános német általános német 

magyar nyelv és irodalom 4 4 5 4 4 4 4 4 

idegen nyelv (angol) 3 2  3 2 3 2 3 2 

második nyelv (német)         2 v  2 v  

matematika 5 4 5 4 5 4 5 4 

erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 2 2 2 2 

természetismeret 2 2 2 2         

fizika         1,5 1,5 1,5 1,5 

kémia         1,5 1,5 1,5 1,5 

biológia-egészségtan         1,5 1,5 1,5 1,5 

földrajz         1,5 1,5 1,5 1,5 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

hon- és népismeret 1 1             

vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 

informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 

technika, életvitel és gyakor-
lat 

1 1 1 1 1 1     

testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

nemzetiségi nyelv és iroda-
lom 

  5   5   5   5 

nemzetiségi népismeret   1   1   1   1 

összesen 28 30-32 28 29-31 31-33 33-35 31-33 33-35 

Ebből a szabad órakeret felhasználása  

magyar nyelv és irodalom   1  1 1 1  

matematika 1  2 1 2 1 1 1 

informatika 1 1       

nemzetiségi nyelv és iroda-
lom 

 1  2  1  2 

Választható foglalkozások 

idegen nyelv – angol   22  2 23 2 2 2 

  

                                                      

2 angol – idegen nyelv (második nyelvként minden évfolyamon) 
3 német – második nyelv, azok számára, akik csak angolt tanulnak, nem vesznek részt nemzetiségi német oktatásban 
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3 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztá-
sának elvei 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 
(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amely szerepel a hiva-
talosan tankönyvlistán. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szük-
ség van: testnevelés, technika, rajz, ének (zenei anyagok). 

A tankönyv tartalmában, információiban, ábravilágában a feldolgozás mélységében igazodjék a 
tanulók életkori sajátosságaihoz. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói tanesz-
közöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes 
szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában 
szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők köteles-
sége. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 
figyelembe. A választott tankönyv legyen: 

 kerettanterv és helyi tanterv konform 

 alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz 

 képességfejlesztő, kreativitást igénylő 

 kompetenciafejlesztő 

 differenciálásra alkalmas ismereteket, feladatokat, tevékenységeket tartalmazzon 

 személyiségfejlesztő, együttműködésre ösztönző 

 fogalmazása világos, érthető 

 egymásra épülő tankönyvcsalád tagja 

 a tantervben rögzített fejlesztési követelményeknek megfelelő tananyagot tartalmazza 

Szerkezetében 

 áttekinthető, tagolt 

 a differenciálást jelölje 

 jól strukturált, emelje ki a lényeget 

 jó, ha tartalmaz összegzést, fogalommagyarázatot 

 jó, ha tartalmaz ajánlott irodalmat. 

A választott tankönyv legyen színes, esztétikus, tartalmazzon a képeket, illusztrációkat. Legyen 
alkalmas több éves használatra, árában a szülők teherbíró képességeinek megfelelő. 

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

Az iskola elvárja tanáraitól, hogy a megrendelt tankönyveket, munkafüzeteket, egyéb taneszközöket 
használja. Elvárja tanulóitól, hogy az órára az előbb felsorolt taneszközöket magával hozza, azokat 
használja. 
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3.1 Tankönyvtámogatás, ingyenes tankönyv 

Az iskolai tankönyvrendelése során biztosítja, hogy mindazoknak, akiknek jogszabály előírja, ingye-
nesen álljanak rendelkezésre a tankönyvek. Ez megvalósul: 

 az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével, 

Ingyenesen kell a tankönyvet biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden 
olyan tanuló részére a jogszabályban előírt évfolyamokon. Jelenleg 1-9-ig. 

4 A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítá-
sának feladatai 

4.1 Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Tanítás-tanulás szervezése játékos formában történik, a tanulói közreműködésre építve, az érdek-
lődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesz-
tését szolgáló ismeretek elsajátítására irányulva. Ennek a játékosságnak a révén megkönnyítjük az 
átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás okozta nehézségek oldására is figyelmet fordí-
tunk. Ebben az időszakban a tanulói terhelésnek a tanulói képességekhez igazodva kell növeked-
nie. 
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek lehetnek, 
ezek pedagógiai módszerekkel való kezelésére nagy gondot fordítunk. 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. 
Az alsó tagozat kiemelt feladata, hogy a 6-10 éves gyermekek természetes kíváncsiságára, nyitott-
ságára alapozva, azokat megőrizve, kialakítsa és optimalizálja azon rutinok, készségek, képessé-
gek rendszerét, melyek meghatározzák az élethosszig tartó tanulás minőségi folyamatát.  
Ebben az időszakban alakul ki a tanuláshoz való pozitív attitűd és rögzülnek a hatékony tanulási 
technikák, itt alapozódnak meg a sikeres felnőtt élet szempontjából fontos kulcskompetenciák. 
A mindennapos testnevelés célja, hogy gyermekeinkben kialakítsuk a testben-lélekben egészséges, 
kiegyensúlyozott felnőtt élet alapjait.  
Olvasás, írás és számolás – mint olyan alapok, amelyek mindenfajta tudás megszerzéséhez szük-
séges, de nem elégséges feltételek. Mindezeket játékos, a tanulók életkori sajátosságait szem előtt 
tartva, változatos és gazdag formában valósítjuk meg.  
Gyermekeink analizáló/szintetizáló, a szótagolást előnyben részesítő olvasástanítási módszerek 
alapján tanulnak olvasni. A legfontosabb tény, hogy minden osztályban kellő toleranciát tanúsítva, 
differenciált ütemben haladva, kiváró attitűddel minden gyermek elsajátítja az olvasás alapjait. To-
vábbi fontos célnak tartjuk, az automatizált, folyékony és szövegértő olvasás képességének kifej-
lesztését. 
Általános készségek: kommunikáció, problémamegoldás, motiváció, kreativitás, csapatmunka, al-
kalmazkodóképesség, tanulási képesség megalapozása elengedhetetlen feladat az ismeretek gyor-
san elavuló 21. századi világában. Mindezek kialakítása nem köthető egy-egy konkrét tantárgyhoz, 
hanem az új pedagógiai módszerek, mint kooperatív technikák, projektmódszer, drámapedagógiai 
eszközök alkalmazásával valósítjuk meg. 
A személyiségfejlődés teljességét a személyes és szociális kompetenciák kiművelése adja, melynek 
az iskolai nevelésen túl az iskolán kívüli programok gazdag tárháza biztosítja az alapokat. Mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a tudás megszerzése színes és érdekes legyen a gyerekek 
számára.  

Ha csak tehetjük, kimozdulunk és a gyermekekkel tanulmányi sétákon, múzeum– és színházlátoga-
tásokon, állatkerti sétákon, kirándulásokon veszünk részt.  Alsós tanulóink gyakran felkeresik kö-
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zségi könyvtárat. A hagyományok tisztelete és ápolása a nemzeti értékek megőrzésében elenged-
hetetlen, ezért ünnepeinket, jeles napokat kiemelt programok, projektek keretében valósítjuk meg.  

Az alkalmazás a tudás. Követelmény a folyamatos készenlét az új ismeret befogadására, a tanulás-
ra, mert ami tegnap érvényes volt, mára elavult. A kisgyermek nyitottságának, kíváncsiságának 
megőrzésével alapozzuk meg azt a tudást, mellyel e gyorsan változó világban is a legmagasabb 
szinten lesznek képesek képességeiket kibontakoztatni. Az alsós gyermekek számot adhatnak a 
megszerzett tudásukról a rendszeresen zajló házi versenyeinken. 

4.2 A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak meg-
alapozásának folytatása.  

A tanulási önismeret kiindulópontja, reális célok kitűzése. A tanulók rendszeresen visszatérő szá-
monkéréseken szembesülhetnek képességeik, részképességeik pillanatnyi szintjével. 

A tanulási nehézségek közös megfogalmazása, a megoldások keresése, az őszinteség és az 
egyéni életproblémákkal való szembenézés képességét fejleszti ki a tanulókban. 

A tanuláshoz való megfelelő viszony gondozása folyamatos követelmény. A minden tanulót elérő 
alkalmi vagy sorozatos tanulási kudarcok esetleges kedvezőtlen hatásainak korrekciója, a beideg-
ződött rossz reflexek feltárása, átformálása, a művelődés iránti belső vágy, a világ iránti érdeklődés, 
kíváncsiság felkeltése, a tudásvágy felébresztése és táplálása, a nyitottság attitűdjének természe-
tessé tétele nem szorulhat háttérbe.  

A tanulási ritmus a jó életritmus nélkülözhetetlen része. 

A tanulási szokások tudatosítása, jó szokások fölvétele, rosszak átalakítása a hatékony tanulás 
nélkülözhetetlen feltétele. A jó szokások elsajátításához tanulási tanácsok megfogalmazásán, 
megfogadásán, akarati megvalósításán át vezet az út. A helyes tanulási szokások a délelőtti iskolai 
tanulásra és a délutáni önálló tanulásra egyaránt vonatkoznak, kialakításuk és gondozásuk alapvető 
pedagógiai feladat.  

A tanulás módszereinek bemutatása és elsajátíttatása, a saját tanulási módszerek, eljárások ki-
alakítása, rutinszerű gyakorlása a tanulás tanításának legkonkrétabb követelménye. Ez a szűk érte-
lemben vett tanulásmódszertan, ennek veszi hasznát a gyerek közvetlenül és azonnal, s ezt a 
hasznosságot – szemben a többi fejlesztési követelmény hosszabb távú megvalósulásával – észre-
veszi maga is.  

A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése a közoktatás teljes időszakának alapvető 
követelménye. Ezen alapképességek iskolai kibontakoztatása első fokon az alsó, majd a felső tago-
zaton történik, azonban korántsem fejeződik be ott.  

A könnyed, jó szövegértéssel való olvasásképessége nélkül nem képzelhető el eredményes tanu-
lás.  

Noha az emlékezeti képesség jelentősen függ az adottságoktól, bizonyos, hogy a memóriagyakor-
lással jelentősen fejleszthető. A jó megőrzési alapstruktúrák kisgyerekkorban szinte észrevétlenül 
alakulnak ki, de ha akkor nem vagy csak részben történt meg, a későbbi életszakaszokban nagy 
szerepe van még mindig a memória gyakorlásának.  

A lényegkiemelés, a kulcsszavak keresése, a kulcsszó vázlat, a vázlatkészítés, a jegyzetelés írott 
és hallott szövegből, a gondolati térkép vagy írott kivonat készítése olyan rögzítési eljárások, ame-
lyek bármely tantárgy tanításának folyamatába beillenek  

A gondolkodás fejlesztése kiemelt cél, ezért nem ismereteket, tantárgyakat, tananyagokat taní-
tunk, hanem gondolkodni és beszélni.  
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5   A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

Iskolánk a sportolás tárgyi feltételeit tekintve kiemelten jó helyzetben van. A sportcsarnok és a tan-
uszoda lehetőséget ad az olyan mozgásformák beépítése a gyermekek mindennapjaiba, amelyek-
kel más iskolák nehezebben tudnak élni. 

A megvalósítás formái 

 a heti öt testnevelés óra, melyből heti 1 óra minden évfolyamon úszás 

 az iskola nagy parkja, játszóudvara biztosítja a szünetekben és a tanulási idő után a szabad 
levegőn való aktív mozgást 

 alsó és felső tagozaton igény esetén tömegsport órák biztosítása 

 alsó tagozaton nemzetiségi tánc oktatása 

 gyógytestnevelés és gyógyúszás biztosítása helyben 

 mozgással járó külsős foglalkozásoknak való helybiztosítás a csarnokban: sztepp aerobik, 
labdarúgás, judo 

 túrák, kirándulások 

 télen szánkózás, korcsolyázás szervezése 

 iskolai sportnapok, táborok  

6 A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusvá-
lasztás szabályai 

6.1 Német nemzetiségi nyelvoktatás 1-8. osztályban 

Iskolánk, alapító okirata szerint német nemzetiségi nyelvet oktató iskola. Az elsős tanulóknál a be-
iratkozáskor nyilatkozatban vállalja a szülő a német nemzetiségi nyelv tanulásával járó többletterhet. 
Ez a nyilatkozat, visszavonásig illetve a tanulói jogviszony megszűnéséig érvényes. A visszavonás-
ról minden év május 20-ig nyilatkozhat a szülő. 

 

Többletterhek, óraszámi eltérések a nemzetiségi nyelvet tanuló gyermekek programjában: 

 a nemzetiségi nyelvoktatás heti többlet óraszáma: 5+1. 5 óra nemzetiségi nyelv és irodalom 
és 1 óra nemzetiségi népismeret 

 idegen nyelvként az angolt 4. osztálytól heti 2 órában kötelezően, idegen nyelvként tanulják. 
Az órákat, a mindenkori órarend függvényében délelőtt, ha ez nem lehetséges, csatlakozó 
órában tartjuk. Jelentkezés után a részvétel az órákon kötelező, az értékelés osztályzat az 
ellenőrzőbe, értékelési naplóba, bizonyítványba bekerül. 
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6.2 Második idegen nyelv 

A NAT a második idegen nyelv tanítására hetedik évfolyamtól ad lehetőséget. Iskolánkban ezt azok 
részére biztosítjuk, akik nem vesznek részt a nemzetiségi nyelvoktatásban. Ebben az esetben az 
első idegen nyelv az angol, mely negyedik osztályban heti 2, majd ötödiktől heti 3 óra. Második 
idegen nyelvet - választható formában - hetediktől tanítunk, heti két óra német formájában. 

6.3 A nem tanórai foglalkozások 

A tanulóknak joguk, hogy érdeklődési körüknek megfelelően válasszanak az iskola által meghirde-
tett foglalkozások közül, és kötelességük, hogy a jelentkezés után azon részt vegyenek. A tanulói 
igényeket minden év május 20-ig felmérjük és ezek alapján szervezzük meg a foglalkozásokat. 

 Napközi, tanulószoba a szülők igénye alapján 

 Iskolai sportfoglalkozások, tömegsport órák; 

 Tantárgyi korrepetálások; 

 Tehetséggondozás a versenyekre való felkészítésben, a képességek egyéni fejlesztésében, 
művészeti nevelésben külső szakemberek igénybevételével is; 

 Művészeti szakkörök;  

 Tehetséggondozó szakkörök; 

 Felvételi előkészítő foglalkozások; 

 Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások;  

 Gyógytestnevelés, gyógyúszás foglalkozások 
 

Szakkörök esetén az alsó létszámhatár 8 fő 

6.4 A pedagógusválasztás szabályai 

Iskolánk tanulói és pedagógus létszáma általában nem teszi lehetővé a szülők, tanulók részére az 
adott foglalkozást tartó pedagógus megválasztását. Amennyiben erre mégis lehetőség van, akkor a 
jelentkezési lapon ezt feltüntetjük és a szülő az igényét ilyen módon jelezheti. A jelentkezések alap-
ján a csoportba sorolásról az igazgató dönt. 
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7 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és for-
mái 

7.1 Az ismeretek számonkérésének formái 

Az alsó évfolyamokon az ismeretek számonkérésének módjai illeszkednek a tanulók életkori sajá-
tosságaihoz. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az állandó dicséretre, pozitív visszajelzésekre, a tanuló önbizalmának 
erősítésére, ösztönzésre. A tanulók szóban és írásban felelnek. Törekszünk arra, hogy havonta 
legalább egyszer tájékoztassuk a szülőket gyermekük fejlődéséről. 

Értékelhető tevékenységek: 

 szóbeli felelet 

 írásbeli munkák (feladatlap, dolgozat, témazáró, teszt, füzetvezetés, stb.) 

 órai munka 

 kiselőadás 

 tanulói kísérlet 

 gyűjtemény, anyaggyűjtés 

 részvétel versenyeken 

7.2 A tantárgyi értékelés formái 

7.2.1 Szöveges értékelés minden tantárgyból 1 – 2. osztály félévig. 

Az első évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a második évfolyam első félévében adunk olyan 
szöveges értékelést, amelyik kifejezi, hogy a tanuló milyen mértékben sajátította el az előírt isme-
reteket. Év közben a havi értékelésnél, a tájékoztatófüzetben és naplóban, alkalmazni lehet az egy-
öt számskála szerinti értékelést is. 

A szülők értesítése történhet az aláírt és lepecsételt értékelő lapon, illetve tájékoztató füzetben. Az 
értékelő lap másolatát az osztálynapló gyűjtőtasakjában megőrizzük. 

Kiválóan megfelelt értékelést kap a tanuló, ha elérte az optimális szintet, a tantervi követelménye-
ket 91-100%-ban teljesíti 

Jól megfelelt értékelést kap, ha a tantervi követelményeket 75-90%-ban teljesíti 

Közepes értékelést kap, ha a tantervi követelményeket 51-74%-ban teljesíti.  

Elégséges értékelést kap, ha a tantervi minimum követelményeket 30-50%-ban teljesíti, vagyis a 
kezdő szintet érte el. Tájékoztatjuk a szülőt, hogy a lemaradások milyen jellegűek és a fejlesztéshez 
milyen segítséget nyújt az iskola a tanulónak. 

Elégtelen értékelést kap, ha teljesítménye 30% alatti. 

7.3 A szöveges értékelés módja és gyakorisága 

Szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről tanítási órákon és más 
iskolai foglalkozásokon naponta és aktuálisan. Megfogalmazódhat a tanító részéről, a tanulótársak 
részéről és önértékelés formájában, 

Írásbeli:  

 a tanulói produktumokra írt rövid lényegre utaló észrevételek megfogalmazásával vagy az 5 
fokú számskálával, rendszeresen, 

 témazáró felmérések megoldásának értékelése %-os teljesítménysávok megadásával vagy 
ezek minősítő jelzésével,  
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 a tanulási folyamatban szükség szerint aktuális észrevételek bejegyzése a tanuló fejlődésé-
vel, előmenetelével kapcsolatban (pl. üzenő füzetbe) negyedévenként 

 félévkor és tanév végén részletes szöveges értékelés a tanuló magatartásáról, szorgalmáról 
és a tanulási eredményeiről. 

 Erkölcstan/hit és erkölcstan tárgyból: teljesítette/nem teljesítette,  

 Erkölcstan/hit és erkölcstan tárgyból: teljesítette/nem teljesítette, 

7.3.1 Erkölcstan tantárgyból: teljesítette; nem teljesítette 

7.3.2 Jeggyel történő értékelés 2. osztály év végétől 

Az értékelési formák bármelyikének alkalmazása közben teremtsünk olyan légkört, hogy a tanuló 
a teljesítményének legjavát adhassa. Az ellenőrzés, értékelés nem lehet a fegyelmezés eszköze. 

Szóbeli értékelést gyakran alkalmazunk, feleletek, csoportmunkák, projektmunka és az óra mene-
te közben folyamatosan. 

A szóbeli értékelés során a tanulók erkölcsi magatartásának alakulására is hatást gyakorolunk, 
megerősítjük a helyes magatartásformákat, és felhívjuk a figyelmet a hiányosságokra.  

A tanulók egymást is értékelhetik, ezzel fejlődik ítélőképességük, vitaképességük. Ismerjék meg a 
magatartás és a szorgalom értékelésének szempontjait, akkor felhasználhatjuk a tanulók vélemé-
nyét a magatartás és szorgalomjegyek adásánál. Ha a tanulók egymásról reális képet tudnak kiala-
kítani, a következő fokozatként az önértékeléssel is megpróbálkozhatunk. Önjellemzés készítésekor 
erősíthetjük a tanuló önbizalmát, segíthetjük pozitív irányú személyiségfejlődését. 

Értékelésünk alapja:  

 Diagnosztikus-helyzetmegállapítás, (év eleji felmérés) 

 Formatív – folyamatos, 

 Lezáró – szummatív minősítő. (év végi felmérés) 

A folyamatos értékelés funkciói: 

 Visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, 

 Jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. 

A folyamatos értékelés fajtái: 

 Órai értékelés (szóban az órai munka, aktivitás visszajelzésére), 

 Szóbeli felelet értékelése, 

 Gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban (készségtárgyak 
teljesítmény értékelésére), 

 Írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére – osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések, ta-
nácsok), 

 Szülőknek tájékoztató füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy –
esetleg – a kiemelkedően jó teljesítményért. 

Félévi és tanév végi  

A félévi és tanév végi – ellenőrzőben, ill. bizonyítványban rögzített – értékelés funkciói. 

Félévkor visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy ismeretanyagának, az abban való 
jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak kell kifejeznie azt, hogy a tanulói munka, 
aktivitás tendenciája megfelel – e, a képességei szerinti legmagasabb szintű tudás megszerzéséhez 
vezet –e, visszajelzést kell adnia arról, hogy megtalálta –e a tanuló a tantárgy eredményes elsajátí-
tásához szükséges tanulási módszereket. 
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Év végén az osztályzatban kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen szinten sa-
játította el a tantárgy adott tanévre előírt követelményeit. 

A félévi és év végi értékelés összhangban kell, hogy legyen az évközi értékelések során adott 
szóbeli, írásbeli és jegyekben kifejezett visszajelzésekkel. 

Az év végi osztályzat születhet osztályozó vizsga eredményeként. Ekkor az értékelés az adott 
tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi. 

Az előbbiektől eltérő, speciális értékelési forma a különbözeti vizsga. A különbözeti vizsgán ka-
pott osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó csoport (osztály) tudásszint – skáláján milyen 
helyet foglal el (pl.: iskola vagy tagozatváltó, idegen nyelvi csoportba illeszkedő tanuló esetén). 

7.3.3 Tantárgyi osztályzatok tartalma 

JELES (5) ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti és tudja a 
tananyagot, ismereteit alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. A szabályokat saját 
szavaival is vissza tudja adni, érti és alkalmazni tudja azokat. A tananyagot szabadon, önállóan elő 
tudja adni. Ismereteit önállóan is képes gyarapítani. 

JÓ (4) ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 
tesz eleget. Csak apró bizonytalanságai vannak, kisebb hibákat vét előadásában, a definíciókat 
tudja, ha nem is képes saját szavaival megfogalmazni. 

KÖZEPES (3) a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. Neve-
lői segítségre többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni, a tananyagot 
önállóan előadni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát, de kifejezésmódja egyszerű, fo-
galmazása hanyag. 

ELÉGSÉGES (2) ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, 
de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik, azaz a helyi 
tantervben meghatározott minden egyes minimális követelmény esetében az annak teljesítését 
mérő feladatot legalább 80 %-ban helyesen oldja meg. Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat in-
kább ismer, mint ért, az összefüggéseket legfeljebb részlegesen látja át. Nem képes önálló feladat-
végzésre. 

ELÉGTELEN (1) ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget 
tenni. A minimumkövetelményeknek sem tesz eleget, továbbhaladása nem biztosított. 
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7.3.4 Az értékelés súlyozása és jelölése az elektronikus naplóban 

Az értékelés formája  súlyozás százalékban 

Írásbeli témazáró dolgozat 200 

írásbeli röpdolgozat 75 

szóbeli felelet 100 

beszámoló (otthoni felkészülés után kiselőadás) 70 

gyakorlati feladat  40 

házi feladat 30 

házi dolgozat 40 

projektmunka 100 

órai munka 50 

másik intézményből hozott értékelés 100 

Az elektronikus osztálynaplóban a különböző típusú ellenőrzések során szerzett érdemjegyeket 
különböző színekkel jelöljük.  

7.3.5 Egyéb szempontok 

 Törekszünk arra, hogy a tanulókat minél változatosabban, minél több oldalról megfigyelve 
értékeljük és osztályozzuk, 

 Találjuk meg az írásbeli, szóbeli és tevékenykedtető munka értékelésének helyes arányát, 

 Adjunk több érdemjegyet, hogy reálisabb kép alakuljon ki a tanulóról a félévi illetve év végi 
osztályozáskor, 

 Az érdemjegy azonnal kerüljön a naplóba, ellenőrzőbe, 

 A felelés témáját az ellenőrző könyvben az érdemjegy előtt szövegesen jelöljük. 

 A tantárgyi értékelésnél a tanuló írásbeli munkáit, füzetvezetését a nevelők beszámíthatják. 

 A tanuló órai magaviselete szaktárgyi érdemjegybe nem számíthat bele. 

Az év végi osztályzatról az osztálytanító, szaktanár dönt, döntését az osztályozó értekezleten ismer-
teti a nevelőtestülettel. Ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év 
közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület az érdemjegyet a tanuló javára módosíthatja. 

 

8 A tanuló magatartás, szorgalma értékelésének, minősítésének követelményei, 
formái  

8.1 A magatartás értékelése 

A magatartás érdemjegy a tanuló iskolai és iskolán kívüli szervezett programokon tanúsított fegyel-
mezettségét, viselkedését, társaihoz, nevelőihez való viszonyulását, kommunikációját, saját maga 
és mások iránt érzett felelősségérzetét, a közösségi életben való részvételét, aktivitását értékeli. 
Beszámítjuk, hogy a tanuló a házirendet betartja-e. 

A tanulók és szüleik ezen elvek alapján havonta – írásban a tájékoztató füzeten keresztül - kap-
nak visszajelzést, értékelést osztályfőnöküktől, félévente a nevelőtestülettől. Az osztályfőnökök a 
havi értékelés előtt egyrészt kikérik az osztályukban tanító nevelők véleményét a tanulók magatar-
tásáról, szorgalmáról, másrészt az életkori sajátosságoknak megfelelően módot teremtenek arra, 
hogy a tanuló és közössége is élhessen az értékelés lehetőségével. 
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8.2 A magatartást minősítő érdemjegyek tartalma 

 Példás Jó Változó Rossz 

Aktivitás Igen jó, nagyfokú Közepes, 
elfogadható 

Gyenge 
hullámzó 

Passzív vagy 
romboló 

A közösségi célokkal való 
azonosulás 

Igen jól azonosul, 
feladatok elvégzésé-
ben élen jár 

Ellene nem vét, 
segítőkész a mun-
kában 

Ingadozó, közöm-
bös a munkában 

Szemben áll a 
közösséggel, 
érdektelen 

Hatása a közösségre Pozitív hatással bír Jelentős befolyást 
nem gyakorol 

Nem árt, nem szer-
vez 

Negatív erővel 
bír 

Törődés a társaival Gondos, segítőkész Segítőkész, szolidá-
ris 

Ingadozó, tudomá-
sul veszi 

Közömbös, gátló, 
hanyagoló 

Házirend betartása Mindig betartja Legtöbbször betart-
ja 

Részben tartja be, 
tudomásul veszi 

Sokat vét ellene 

Viselkedése, hangneme Kifogástalan Kívánnivalót hagy 
maga után 

Udvariatlan, nyegle, 
hullámzó 

Durva, goromba, 
taszító 

Fegyelmezettsége Nagyfokú Megfelelő Gyenge Veszélyeztető 

8.3 A szorgalom értékelése 

A szorgalom érdemjegy a tanuló tanulmányi munkáját, ebben tanúsított hozzáállását, munkavégzé-
sének aktivitását, önállóságát, igényességét értékeli. 

A szorgalom értékelése nem függ közvetlenül össze a tanuló tanulmányi teljesítményével, mert 
figyelembe vesszük a gyermek képességeit, életkörülményeit is, s azt minősítjük, hogy lehetőségei-
ből mennyit valósít meg. 

A szorgalom érdemjegyet havonta az osztályfőnöki órán a tanuló önértékelése, társai és osztályfő-
nöke értékelése alapján az osztályfőnöki munkaközösség állapítja meg. 

 Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi munkája Igényes Figyelmes Ingadozó Gyenge 

Munkavégzése Kitartó, pontos, meg-
bízható 

Rendszeres Rendszertelen Megbízhatatlan 

Általános tantárgyi mun-
kavégzés 

Mindent elvégez, 
önálló 

Ösztönzésre dol-
gozik 

Önállótlan Feladatait nem 
végzi el 

Többletfeladat vállalása Igen jó Keveset Ritkán Nem 

Munkabeosztása, önelle-
nőrzése 

Igen jó Jó Közepes Gyenge, vagy 
nincs 

Önálló munkavégzése Sokat vállal és dolgo-
zik 

Kevesebb feladatot 
vállal, azt általában 
elvégzi 

Ritkán, néha vállal 
és végzi el 

Nem vállal sem-
mit 

Tanórán kívül szerzett 
információk felhasználása 

Sokszor, rendszere-
sen 

Többször előfordul Ritkán Egyáltalán nem 
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9 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

9.1 A csoportbontás 

A csoportbontást a tantárgy sajátos jellege, pedagógiai szempontok, a tanórák szervezése, és a 
tantermi adottságok határozzák meg. 

A csoportbontás elvei: 

 átlaglétszám esetén német nemzetiségi nyelvből 

 átlaglétszám esetén idegen nyelvből 

 átlaglétszám esetén 1-8 évfolyamon magyar, matematika tárgyból 

 átlaglétszám esetén informatika tárgyból 

A csoportbontáshoz szükséges létszám megállapításánál a szakvélemény alapján 2-3 főnek minősí-
tett tanulókat az emelt létszám számoljuk. 

9.2 Az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az egyéb foglalkozás a köznevelési törvény szerint egyéni, vagy csoportos, pedagógiai tartalmú 
foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja. Elsősorban 

 napközi és tanulószoba 

 szakkörök 

 sportköri foglalkozások 

 korrepetálás 

A csoportok szervezése történhet 

 egy osztály tanulóiból 

 egy évfolyam tanulóiból 

 alsó, vagy felső tagozatos tanulókból 

 az iskola tanulóiból 

 

A csoportalakítás során törekszünk arra, hogy a pedagógiai szempontok érvényesüljenek. A cso-
portba sorolásról az igazgató dönt. 

10 A nemzetiséghez nem tartozók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 
megismerését szolgáló tananyag 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére alapvetően integrált oktatást biztosítunk. A tantárgyi 
keretek között megjelenő nemzetiségi kultúrájának, képzőművészetének, zenei világának, népvise-
letének és életmódjának megismerése nem elkülönítetten, hanem az évfolyamok tantervi követe l-
ményeiben beépítve, az egyes témakörök részterületeiként megjelennek, és azok a Magyarorszá-
gon élő többi népcsoporttal együtt tárgyalásra kerülnek. 

A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 tanórák (magyar, technika, rajz, ének, történelem, hon és népismeret) 

 osztályfőnöki órák 

Tanórán kívüli tevékenységek: 

 szakkörök, 

 hagyományőrző rendezvények, 

 kiállítások szervezése, rendezése, látogatása 

 szabadidős tevékenységek, 
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 táborozások, 

 színház- és múzeumlátogatás, 

 hangverseny látogatás, 

 iskolai fellépések. 

A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben lehetőség nyílik a toleranciára való nevelésre, a 
másság megismerésére, tiszteletben tartására. 

11 A tanulók fizikai állapotának mérése 

A tanulók fizikai állapotának mérését a tanítók és a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 
testnevelés órákon, tanévenként az erre kijelölt időpontban. A felmérés a NetFit rendszer alapján 
történek.  

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 
minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a szülők tudomására hozzák. 

12 Környezeti és egészségnevelési elvek 

Az egészségnevelési program célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához 
szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük védelme érdekében. A 
program ösztönözze a tanulókat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal és környezetükkel 
szembeni felelősségérzet, ismerjék meg az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedés és 
életmódformákat, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket, lehetőségeket.  

Célunk, hogy a tanulók megismerjék az egészséges életvitel és életmód elméleti és gyakorlati alap-
jait, a pozitív életszemléletet tekintsék a boldog és sikeres élet alapjának. 

Az egészségnevelési program szorosan kötődik a környezeti nevelési programhoz: 

 Gyermekeink ismerjék meg testük működését és a testápolás alapvető szabályait, 

 Igényeljék a személyi tisztaságot, ápoltságot, legyen igényes az öltözködésük, 

 Ismerjék a serdülőkor egészségügyi problémáit és az egészséges egyéni életvitel érdekében 
való teendőket, 

 Ismerjék az egészséges és egészségtelen táplálkozási szokásokat, 

 Váljon a mozgás elemi szükségletté, 

 Ismerjék az alkohol, a dohányzás és a drogok egészségkárosító hatásait. 

A környezeti nevelési program beépül a tananyagba első osztálytól nyolcadik osztályig: 

 Testnevelés tantárgyon belül, 

 Alsó tagozaton a környezetismeret tantárgyon belül,  

 A felső tagozatban 5.-és 6. osztályban a természetismeret, történelem, technika tantárgyak-
ban, 

  7. és 8. osztályban elsősorban a biológia, a földrajz, kisebb mértékben a fizika és kémia, 
történelem, technika tantárgyakba. 

Az egészségnevelési program 

 Testnevelés, 

 Az alsó tagozaton beépül a tananyagba,  

 A felső tagozaton 6. és 8. osztályban modulként szerepel a természetismeret és a biológia, 
fizika, kémia tantárgyakban. 

Minden program megvalósításához tanórán kívüli tevékenységek kapcsolódnak, valamint integrá-
lódnak az osztályfőnöki órák és más, humán tantárgyak körébe. A program megvalósítása feltétele-
zi a tanulók természettudományos szemléletének kialakítását, a folyamatos ismeretbővítést, a meg-
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ismerési módszerek, a gyakorlati tudnivalók és az alkalmazás lehetőségeinek megismerését. 
Meg kell ismerniük a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeiket és jogaikat, a környezet 
ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás alapelveit, az egés-
zséges életmód jelentőségét és lehetőségeit.  

Kiemelt célunk a két program összekapcsolásával tanulóinkban kialakuljon a környezet iránti érzé-
kenység, az ökológiai szemlélet, a helyes környezeti attitűdök, magatartás és viselkedés, az egés-
zséges életmód és értékrend és a felelősségérzet. 

12.1 Együttműködések 

A környezeti és egészségnevelési programunk megvalósulásához elengedhetetlen az, hogy az 
iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsola-
tot, együttműködést alakítsanak ki.  

Iskolán belüli együttműködés: 

 Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 
munkájával példaértékű legyen a tanuló számára. 

 Diákok: Az iskola minden tanulójának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmez-
tesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő szerepe van a Diák Önkormány-
zatnak és az iskolai házirendnek. 

 Tanárok és diákok: A diákok a környezeti és egészségnevelési kérdéseket a tanárokkal 
közös munka során sajátítják el (tanórán, és tanórán kívül) 

 Tanárok és Szülők: Az iskolai környezet és egészségnevelés terén nagyon fontos a szülői 
házzal való szoros együttműködés. Fontos, hogy a szülők megerősítsék az iskola által köz-
vetített értékeket. 

 Nem pedagógusi munkakörben foglalkoztatottakkal: a tanulók ismerjék meg és a maguk 
módján segítsék az adminisztratív és a technikai dolgozók munkáját 

 Rendkívül fontos az iskola-egészségügyi szolgálattal való együttműködés 

Iskolán kívüli együttműködés: 

 Fenntartó, működtető – Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval és a működ-
tetővel való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje.  

 Környezetneveléssel és egészségneveléssel foglalkozó intézmények – A tanórán és a 
tanórán kívüli tevékenységek szervezésében nagy jelentőséget kapnak a különböző intéz-
mények, - nemzeti parkok, múzeumok, Állatkert stb. való kapcsolat kiépítése és a szoros 
kapcsolattartás. 

 Civil szervezetek és Alapítványok – Pályázatokkal, és egyéb tevékenységgel (pl. közös 
foglalkozásokkal) lehet támogatóként számítani az egészségnevelési – és környezetnevelési 
program megvalósításában. 

Iskolaorvos, védőnő, fogorvos – a legszorosabban részt vesznek a program megvalósításában. 

 

13 A gyermekek tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom megköveteli a társadalmi érvényesülést 
gátló akadályok elmozdítását, valamint egy olyan légkör kialakítását, melyben a sokféleség a társa-
dalmi-gazdasági életerő forrását jelenti. Az elvárások alapján az iskolának is feladata a társadalmi 
esélyegyenlőtlenségek csökkentése.  

Az esélyegyenlőség fejlesztése céljából kiemelt figyelmet fordítunk a megkülönböztetés tilalmára, az 
egyéni bánásmódra, az emberi méltóság tiszteletben tartására, a társadalmi szolidaritás fejlesztésé-
re. 
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Iskolánk integráló iskola, ahol SNI tanulók (beszédfogyatékos, tanulási zavarral küzdő) és tanulási 
nehézséges tanulók oktatása, nevelése is folyik. Az SNI tanulók száma nem tér el az országos át-
lagtól (3-6%). Iskolánkban gyógypedagógust, logopédust foglalkoztatunk, több pedagógusnak van 
fejlesztőpedagógus végzettsége is. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a nevelési tanácsadóval, a be-
széd- és képességvizsgáló szakértői bizottságokkal.  

Biztosított a tanulók szűrése, vizsgálatra, kontrollra küldése. A szakértői bizottságok által javasolt 
fejlesztéseket helyben tudjuk biztosítani.  

Pszichológust is alkalmazunk, hogy a különböző pszichés problémákkal küzdő gyerekek, családok 
megfelelő segítséget kapjanak. Délutáni foglalkozások keretében helyben biztosítjuk a gyógytestne-
velést és a gyógyúszást. 

Gyermekjóléti alapellátások közül elsősorban a gyermekjóléti szolgálattal tartunk kapcsolatot. A 
jelzőrendszer és rendszeres megbeszélések során egyeztetünk az aktuálisan jelentkező és a várha-
tó problémákról. 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyerek nem jár iskolánkba, de néhány család komoly problémákkal 
küzd. Ezek lehetnek családi, szociális, társadalmi problémák, melynek feltárásban, megoldásában 
pedagógusaink is aktívan részt vállalnak. 

Az iskola az elmúlt években a kompetenciaméréseken elmaradt az országos átlagtól, általában 
(néhány esettől eltekintve) a községi átlag környékén teljesített. A 2011/2012-es tanévben a nevelő-
testület helyzetelemzést végzett, mely során a következő intézkedéseket hozta: 

 a pedagógusok használják a kompetencia fejlesztő munkafüzeteket, könyveket 

 az órai munkában nagyobb arányban használják a differenciáló módszereket 

 típusfeladatok megoldásával készítik fel a tanulókat a mérésre 

Nevelőtestületünk minden évben – az új eredmények megjelenése után – felülvizsgálja az eddig 
megtett intézkedések eredményességét, ha szükségesnek ítéli meg korrigál, esetleg tervet készít a 
javítás érdekében. 

 

14 Az iskolai írásbeli, szóbeli és gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számon-
kérésének rendje 

14.1 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatás célja 

 Folyamatos munkára készteti a tanulókat 

 Folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész osztály adott 
anyagrészből elért tudásszintjéről 

 A tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz vezető út 
megtalálásának eszköze. 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatás alapelvei 

 Folyamatosság, rendszeresség 

 Korrektség 

 Igényesség 

Az írásbeli beszámoltatások formái 

 év eleji felmérő, 

 témazáró dolgozat: egy-egy témakör lezárása után írott dolgozat, a tanulókat felkészítjük rá. 

 részdolgozat: a témakör egy részéből íratott számonkérés. A tanulót az előző órán tájékoz-
tatjuk róla 

 röpdolgozat: az előző órai anyag írásbeli számonkérése 
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 házi dolgozat: felső tagozatban egy téma önálló feldolgozása, könyvtári kutatómunkával, ill. 
bármilyen segítség igénybevételével 

 tanulói produktum (pl. rajz, technika órán előállított tárgy) 

 

Az írásbeli házi feladat ellenőrzése 

 közvetett módon: a gyermek önellenőrzésével, tanulópárokkal, felelőssel 

 közvetlenül: a tanár ellenőrzésével 

A füzetek, jegyzetek ellenőrzése: a szaktanár felső tagozaton minimum félévente egyszer ellenőr-
zi a tanulók füzeteit. Alsóban az osztálytanító havonta egy alkalommal valamely tantárgyét. 
Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások rendje 

 Az előző óra anyaga bármilyen formában, bejelentés nélkül számon kérhető. 

 Minden egyéb számonkérés módjáról, idejéről és témájáról a tanulót előre tájékoztatjuk. 

 Az írásbeli dolgozatokat a tanár kézjegyével látja el. 

 A házi feladatok, füzetek, jegyzetek minőségi ellenőrzését is a tanár aláírása jelzi. 

 A házi feladatokat javítani kell. A házi feladat az órán feladott anyag gyakorlása, ezért nem 
osztályozható. A hiányzó házi feladatok a tanulók szorgalmi jegyében tükröződjenek, ne a 
tantárgyi értékelésben. 

 Az ellenőrzőket az osztályfőnökök havonta összevetik a naplók bejegyzésével. 

 Az írásbeli munkák kiosztási határideje nem lehet több két hétnél. Az értékelt, javított írásbeli 
munkák kiosztása után a tanulók szembesüljenek teljesítményükkel.  

 Az iskolában írt dolgozatokat, témazáró feladatlapokat a szülők megtekinthetik az iskolában. 
A témazáró feladatlapokat a tanítók, szaktanárok a tanév végéig megőrzik. 

 Magántanuló esetén az ellenőrzés módszerei a konzultáció és a vizsgáztatás. 

Az írásbeli munkák értékelése 

A témazáró, félévi és év végi dolgozatok esetén az alábbi százalékos értékelést alkalmazzuk: 

Alsó tagozat 

100 % - 91 % 5 (jeles)  

90 % - 78 % 4 (jó) 

77 % - 56 % 3 (közepes) 

55 % - 33 % 2 (elégséges) 

  33 %  alatt 1 (elégtelen) 

 

Felső tagozat 

100 % - 91 % 5 (jeles)  

90 % - 75 % 4 (jó) 

74 % - 51 % 3 (közepes) 

50 % - 30 % 2 (elégséges) 

  30 %  alatt 1 (elégtelen) 

      

Tantárgyanként és a számonkérés fajtájától függően a tartományok változhatnak, de ebben az 
esetben a pedagógus kötelezettsége, hogy az értékelési szempontokat a tanulókkal ismertesse. 

A „központi felméréseket” az ajánlott értékeléssel végezzük. Az egyéni értékelési, pontozási rend-
szerét a pedagógusok minden év első szülői értekezletén közlik a szülőkkel, az első tanítási napon 
a tanulókkal. 
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Az írásbeli beszámoltatás korlátai  

 Egy héttel a témazáró dolgozatok megírása előtt a pedagógus a naplóban ceruzával jelzi a 
dolgozat megírásának időpontját. 

 Napi két dolgozat megíratásánál többel a tanulók nem terhelhetők 

Az írásbeli beszámoltatásnak a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 

 Témazárók, félévi, év végi, évfolyamszintű felmérések egy jegynek számítanak.  

 Gyűjtőmunkák, házi dolgozatok, szorgalmi feladatok szintén osztályzattal értékelhetők és 
ugyancsak egy jegynek számítanak. 

 A vizsga jegy súlya: ha a vizsga jegy a tanulónak az adott tantárgyi átlagától kettővel eltér, 
akkor a tanuló adott félévi jegyét eggyel megváltoztathatja. 

14.2 Iskolai mérés 

A tanuló teljesítményének mérésekor a bemeneti ponton mért állapothoz viszonyítjuk a fejlődést, 
vizsgáljuk, hogy a képzési folyamatban hogyan fejlődik a tanuló, és vizsgáljuk, hogy a kimeneti pon-
ton (évfolyamonként) milyen teljesítményt ér el. 

Diagnosztikus méréseknél egyrészt a megyei mérésekhez igazodik az iskola, másrészt csatlako-
zik a Képességfejlesztési Kutatóközpont országos méréseihez. 

Amennyiben külső mérésre nem kerül sor, akkor az iskola a következő helyi tantárgyi méréseket 
szervezi meg: 

1-4. évfolyam:  magyar, matematika 

5. évfolyam:  magyar, matematika, nemzetiségi nyelv és idegen nyelv 

7. évfolyam:  magyar, matematika, nemzetiségi és idegen nyelv, történelem  

15 Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 
feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a rend-
szeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési feladat 
annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél teljesebb elérésére. 

Célja a tanulók leterheltségének csökkentése, az iskolán kívüli felkészülési kötelezettség szabályo-
zása.  

Az otthoni felkészülés szerepe: 

 A tanóránkon tanult ismeretek újra feldolgozása, rögzítése, elmélyítése, azok gyakorlatban 
való alkalmazása. 

 A következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése. 

 Az összefüggések felismerésének gyakorlása. 

 A problémamegoldó készség fejlesztése, az ellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tu-
dásszint reális mérési igényének kialakítása. 

 Felkészülés a tanórai számonkérés, a tudásszint mérés különböző formáira.  

 Az önálló ismeretszerzés és alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál. 

 

A feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni: 

 a tanulók életkori sajátosságait, értelmi képességeit, adottságait, optimális terhelhetőségét 

 napi órarendjét, napi és heti terhelését  
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 hogy a tanuló önállóan tudja megoldani a feladatot, a feladat se túl könnyű, se túl nehéz ne 
legyen 

Az otthoni felkészülés elvei: 

 Írásbeli és szóbeli házi feladat csak a tanórán megtanított anyagból adható, ill. adható a kö-
vetkező óra előkészítésére. 

 Érdemjegyre történő számonkérés csak abból a tananyagból történhet, amelyet az előző 
órán a szaktanár megtanított.  

 A házi feladat mennyiségének és minőségének figyelembe kell vennie a tanulók életkori sa-
játosságait.  

 A házi feladat legyen a differenciálás eszköze mind mennyiségi mind nehézségi szempont-
ból. A házi feladat legyen érdekes, motiváló és gyakoroltató.  

 Minden óra elején történjen meg a házi feladat ellenőrzése. Szorgalmi feladat bármely tan-
tárgyból adható. Értékelése csak pozitív jellegű lehet. 

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájá-
ról, az iskolában folyó munkáról. 

Az otthoni felkészülés korlátai: 

 Az órarend összeállításánál lehetőség szerint ügyelünk arra, hogy alsó tagozaton 3, felső 
tagozaton 4 óránál több, szóbeli felkészülést igénylő tantárgy ne kerüljön egy napra. 

 Lehetőség szerint kerülni kell az olyan órarendet az alsó tagozaton, amelyben napi kettőnél 
több írásbeli felkészülést igénylő óra van. 

 A hét első napjára csak annyi írásbeli házi feladatot adunk, amennyi feltétlenül szükséges a 
gyakorlásra. 

 Hosszabb, könyv nélkül megtanulandó verset, memoritert nem adunk fel egyik tanóráról a 
másikra.  

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló ké-
pes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak 
mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére, megtanulására mindenki képes.) 

 Házi feladatot nem osztályozhatunk. Ösztönző jegy, jutalom ötös azonban adható, ezzel 
minden pedagógus élhet. 

 

A házi feladat adásának szempontjai: 

Az első két évfolyamon házi feladatok a bevezető szakasznak megfelelően legyenek játékosak, 
illeszkedjenek az életkori sajátosságokhoz, a gyermek számára könnyen teljesíthetőek legyenek. 
Ne okozzon nehézséget, külön terhet annak megoldása a tanuló számára, ugyanakkor feleljen meg 
a céljának, azaz alkalmas legyen a napi „ismeretek” ismétlésére, áttekintésére, felidézésére, elmé-
lyítésére.  

Fontos szempont, hogy megoldása sikerélményhez juttassa a tanulót, amely motivációt jelent a 
későbbiekre nézve.  

A harmadik negyedik évfolyamon már javasolt a házi feladatoknál a differenciálás alkalmazása, 
illetve ezekben az évfolyamokban is elengedhetetlen a tanulók terhelésének vizsgálata. Ennek meg-
felelően az egyes tanulók képességeiknek, értelmi fejlettségüknek legmegfelelőbb, az előrehaladá-
sukat leginkább szolgáló házi feladatokat kapjanak. Az egyes gyermekeknél a feladatok mennyisé-
ge, típusa, sokrétűsége szolgálhatja a tehetséggondozást, míg más tanulóknál a sikeres felzárkó-
zást. A feladatok legyenek sokrétűek, érdekesek, alkalmasak legyenek a napi „ismeretek” ismétlé-
sére, áttekintésére, felidézésére, elmélyítésére. 
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Az ötödik és hatodik évfolyamon a házi feladatok szolgálják az alapozó szakasznak megfelelően 
az alapismeretek elmélyítését, megszilárdítását, rögzülését, az esetlegesen hiányzó részek pótlá-
sát, bizonyos alapismeretek készség szintre emelését. Törekedni kell az egyes szaktárgyak közötti 
arányos elosztásra! A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!  

A hetedik- nyolcadik évfolyamon, a házi feladatok elsődleges célja a sokoldalú képességfejlesz-
tés legyen, differenciált módon. Ezek a feladatok illeszkedjenek a gyermek egyéni képességeihez, 
tehetségéhez, fejlődésének üteméhez, segítse a tanult ismeretek elmélyítését, valamint a felzárkóz-
tatásra szoruló tanulók fejlődését. A feladatok segítsék elő az egyéni törekvések megvalósulását! 
Törekedni kell az egyes szaktárgyak közötti arányos elosztásra. 
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ZENEISKOLA HELYI TANTERV  

1 A választott kerettanterv megnevezése 

Az iskolánk helyi tantervében előírt tananyagot és követelményeket az 32/1999.(VIII.18). OM sz. 
rendelettel módosított 27/1998.(VI.10.) sz. Művelődési és Közoktatási Minisztériumi rendeletben 
meghatározottak szerint készítettük el.  

A rendelet két részből áll. 

1. tartalmazza az egyes tanszakok, a tanított tantárgyak kifutó rendszerű képzését, mely leg-
feljebb a 2025/2026. tanév végéig alkalmazható 

2. tartalmazza az új tanszaki megnevezéseket, az új képzési szerkezetet, melyet azoknál a 
tanulóknál kell alkalmazni, akik a 2011/2012-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat az 
alapfok első évfolyamon.  

A régi típusú képzést a 2010-ben elfogadott pedagógiai programunk helyi tanterve tartalmazza, 
ezért az a 2025/2026-os tanévig érvényben marad. (1. számú melléklet) 

A jelen tantervben felsorolt követelmények a 2. pontban felsorolt tanulókra vonatkoznak. Az évfo-
lyamokra bontott követelmény esetében iskolánk teljes egészében a 27/1998 MKM rendeletben 
megfogalmazottakat alkalmazza.  

Ez tartalmazza tantárgyanként az évfolyamra előírt követelményeket. 

2 A képzés struktúrája, tantárgyai, óraterve 

2.1 Klasszikus zene 

Tanszakok és tantárgyak 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka, nagybőgő 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–
zeneirodalom, zeneelmélet,   

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, 
kamarazene, zenekar, kórus.  

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, zeneismeret, második 
hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus,  

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, harmonika, gitár, tantárgyak) és a 
vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 
akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
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Óratervek 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolya-
mokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harma-
dik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező 
elvégezni. 

Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–
baritonkürt, tuba, harmonika, gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka,  

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy  (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2     

Kötelezően választható tan-
tárgy 

     2 2 2 2 

Választható tantárgy (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

 (1)+ 4+4 évfolyam: nagybőgő,  

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 
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Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

 

„B” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, főtárgyak esetében) a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, zeneismeret, második hangszer, 
kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár, tantárgyak) és a vokális tan-
szakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

Óratervek 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbkép-
ző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik.  
Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

    0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

Választható 
tantárgy 

(2) (2) (2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, kürt, harsona–
tenorkürt–baritonkürt, tuba, harmonika, ütő, gitár, zongora, hegedű, gordonka 
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Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (1) 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy  (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható 
tantárgy 

   1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

 

A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+3+4 évfolyam: nagybőgő  

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3–4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak:  

A teljes képzési időben minimum 30 perc 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

„A” TAGOZAT 

Főtárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet–zeneirodalom és ka-
marazene főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy. 

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, zene-
történet–zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret,  
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Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tan-
tárgy  

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező 
elvégezni. 

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok  Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tan-
tárgy  

2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú évfolyam, a 
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

A zenetörténet–zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően választható, vagy 
választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, 
kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. 

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 

szolfézs kötelező: (2)+ 4 évfolyam (előképző 1–2) + alapfok 1–4. évfolyam 

zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulha-
tó 

zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
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kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 

kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsoló-
dó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1.–2. és 1. évfolyamban 5 perc, a továbbiakban min-
den évfolyamban 10 perc (kivéve zongora, gitár tantárgyak)  

„B” TAGOZAT 

Főtárgy: szolfézs 

Kötelező tantárgy: zongora 

Választható tantárgy: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, zenetörténet–zeneirodalom, 
zeneelmélet 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

4+4 évfolyam: szolfézs 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik évfolyamától lehet 
irányítani. 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: csoportos  2x45 perc 

Kötelező tantárgy: egyéni  2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2–8 fő 
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Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező kiegé-
szítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa 
tantárgyak) 

 

3 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztá-
sának elvei. 

A tanterv részletes ajánlásokat tartalmaz a választható tankönyvekről (kottákról), tanulmányi segéd-
letekről. A pedagógusok a növendék előrehaladásának és a pedagógiai célok figyelembevételével 
választhatnak, a következő elvek és szempontok érvényesítésével: 

 pedagógusváltás esetén is folyatható legyen az oktatás 

 a több évig való használat biztosítható legyen 

 előnyt élvez a felmenő rendszerben közreadott tananyag 

 melyeket alacsony ár, jó minőség jellemez 

 beszerzése a szülők számára vállalható anyagi terhet jelentsen 

 a nehezen hozzáférhető egyedi kiadványokból iskolánk könyvtári példányokat kölcsönöz 

 a kölcsönzés lehetőségét a rászoruló növendékek számára is lehetővé teszi 

 feleljen meg sajátos pedagógiai kritériumoknak, melyek a pedagógiai programból, az iskola 
szellemiségéből következnek. 

4 A választható tantárgyak, a pedagógusválasztás szabályai 

A választható tantárgyakat az adott tanszak tantárgy óraterve tartalmazza. Amennyiben az adott 
tárgyat több pedagógus tanítja a szülőnek lehetősége van a választásra. Ezt az igényét az intéz-
ményegység-vezető felé jelezheti, aki 15 napon belül dönt a kérésről.  

5 A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai  

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés 
alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve 
alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, érté-
kek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – 
alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek 
megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az öná l-
ló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalma-
zásával. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg 
a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkal-
mazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés ké-
pességét, az érzelmi és társas intelligenciát. 
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5.1 Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia  

 Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 
tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

Szakmai kompetencia 

 A zenei képességek és készségek 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). 

 A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

 A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

Személyes kompetencia 

 Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, krea-
tivitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

Társas kompetencia 

 Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, kom-
munikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud 
illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

Esélyegyenlőség 

Módszertani kompetencia 

 Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlás-
ra nevelése. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

 A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 
zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségei-
nek megismertetése. 

 A kortárs zene befogadására nevelés. 

 A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

 A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 Tehetséggondozás. 

 Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás  

 A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

5.2 Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia:  

 Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség 
nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklő-
désére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Szakmai kompetencia: 

 A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös te-
kintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira  

 Fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói 
és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, esztétikai érzé-
kenység.  
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 A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 

 A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva az 
önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető jellegzetes-
ségeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok 
szerkesztéséhez. 

 A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.  

 A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.  

Személyes kompetencia:  

 Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. 
Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásának megalapozásával a 
hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására ne-
vel. 

Társas kompetencia  

 Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, irányító-
készség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanu-
lása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a 
társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret, 
táncház). 

Módszertani kompetencia  

 Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlás-
ra, értő zenehallgatásra nevelése. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes 
kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az értékmegőrzés 
formáinak kialakítására. 

 A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam– 
és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajléko-
nyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megis-
mertetése. 

 A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zene 
történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségei-
nek megismertetése.  

 A különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt élő 
népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó–
egyéniségeinek megismertetése.  

 Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes szóra-
koztató zene iránt. 

 A tanulók zenei ízlésének formálása. 

 Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött vagy 
még élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes 
szemléletű feldolgozására.  

 Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felisme-
rése, alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, tánc-
házakon, táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei 
élet segítése a népzene eszközeivel. 

 A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 Tehetséggondozás. 

 A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  
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6 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és for-
mái. 

A tanár egész évben, óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését, szóban folyamatosan 
értékel. Alkalmanként érdemjeggyel osztályozza a tanulók előrehaladását. 

Hangszeres egyéni tárgyak esetén a számonkérés formái: 

 Beszámoló 

 Koncert 

 Vizsgakoncert 

 Nyilvános és zártkörű vizsga 

Csoportos (szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom) tárgyak esetén: 

 „A” tagozaton évvégén összefoglaló óra, előtte írásbeli felmérés. 

 „B” tagozaton év végi vizsga, bizottság előtt. 

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, mely a 
továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. Az utolsó továbbképző évfolyam elvégzé-
sét követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. 

7 A tanuló szorgalma, teljesítménye értékelésének és minősítésének formái. 

7.1 Osztályzás, értékelés klasszikus zene tanszakokon   

 A zeneiskolai tanuló munkáját félévkor és évvégén értékelni, osztályozni kell. A félévi és év 
végi osztályzatnak tükrözni kell a tanuló egész időszak alatt végzett munkáját, valamint a 
beszámolókon nyújtott teljesítményét. Az érdemjegyet a tanár állapítja meg, évvégén a b i-
zottság véleményének meghallgatásával. 

 Osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti tudásának 
egybevetése alapján: 

 

Főtárgy, szolfézs, kötelező zongora tárgyak esetén:  

jeles /5/  Ha  tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tan-
agyagot, mindezt alkalmazni is képes. A technikai és mechanizmusbeli követelményeket bizto-
san oldja meg és azokat zeneileg is kiválóan alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli munkái is 
teljes önállóságra vallanak. 

jó /4/  A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 
tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. A tananyag alapvető részeit 
tökéletesen tudja, ismereteit a feladatok megoldásában is különösebb nehézség nélkül alkal-
mazza. 

közepes /3/ Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. a tanterv 
alapvető anyagát jól elsajátította, az alapvető mechanizmusbeli nehézségeket leküzdötte, a lé-
nyegesebb kérdések megoldásában némi nehézségek mellett elfogadható eredménnyel azokat 
alkalmazza, munkáiban kisebb bizonytalanságot mutat, amelyet a tanár segítségével le tud küz-
deni. 

elégséges /2/   Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a 
továbbhaladáshoz szükséges alapvető ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Mechanizmusbeli 
hibái is hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazását, még tanár segítségével is, elképzelései 
a művek zenei tartalmát illetően nagyon minimálisak, ritmushibákkal küzd és folyamatos ellenőr-
zésre szorul. 
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elégtelen /1/ Ha a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni. A mini-
mumot sem tudja. 

Előképző, hangszeres előképző, zeneelmélet-zeneirodalom, kórus, zenekar, kamarazene ese-
tén: 

kiválóan megfelelt /kmf/,     

jól megfelelt /jmf/ 

megfelelt /mf/,      

nem felelt meg . 

Kamarazene, énekkar, zenekar tárgyakból beszámoló, vagy a végzett munka alapján a tanár által 
megállapított értékelés. 

A szorgalom jelölése: példás (5), jó (4), változó (3) hanyag (2). Három órát meghaladó igazolatlan 
hiányzás esetén változónál jobb szorgalom nem adható. 

Ha a tanuló az első félévben mulasztásai miatt nem volt osztályozható, ezt a tényt a tájékoztató 
füzetében fel kell tüntetni. Év végi beszámolóra nem bocsátható az a tanuló, akinek az igazolt és 
igazolatlan hiányzása meghaladja az előírt kötelező óraszám egyharmadát. (22 óra) A beszámolót 
kivételes esetben az igazgató engedélyezheti. 

Az osztályzatot félévkor a tájékoztató füzetbe, évvégén a bizonyítványba és a törzslapra kell beírni 
Ha a tanuló valamilyen tárgyból felmentést kapott, azt  "fm"  megjelöléssel kell jelezni. 

Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi sérülés miatt a 
beszámolón nem vett részt és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja. Ebben az eset-
ben a bizonyítványban és a törzslapon fel kell tüntetni, hogy a beszámolón nem vett részt. 

7.1.1 Javítóvizsga 

Kötelező tárgyakból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló szeptember 1-ig 
javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani. A tanuló a 20/2012 EMMI rendelet 
alapján kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen beszámolót. Ennek lebonyolításáról az 
igazgató intézkedik. 

7.1.2 Összevont beszámoló 

Rendkívüli előhaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető javaslata alapján az igazgató enge-
délyezheti, hogy a tanuló évvégén két esetleg több osztály anyagából tegyen beszámolót. A főtárgyi 
beszámoló anyagát kétharmad részt a magasabb osztály anyagából kell összeállítani. A kötelező 
tárgynál a magasabb osztály anyagából kell beszámolót tennie. Ezt a tényt a törzslapra is be kell 
jegyezni. A bizonyítványba a tanuló mind a két évfolyamra kap érdemjegyet. 

7.1.3 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A művészeti iskola felsőbb évfolyamába az a tanuló léphet, aki a közvetlen megelőző osztály anya-
gát sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és a tanulmányaiban nincsen megszakítás. Fel-
mentés vagy valami más ok miatt a tanuló osztályba sorolása szolfézs illetve főtárgy esetében el-
térhet egymástól. Ezt a tényt a bizonyítványban és a törzslapon jelezni kell. Ebben az esetben a 
magasabb osztályba lépésnél a hangszeres osztályba sorolást kell figyelembe venni. 

7.1.4 Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 

Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudta, az igazgató engedé-
lyével az osztálya anyagát folytathatja. Ebben az esetben érdemjegyet nem kap. A bizonyítványba 
és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 
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8 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

A zeneművészeti ágon a képzés részben egyéni foglalkozások keretében zajlik. Csoportos foglalko-
zásoknál betartjuk a csoportszervezés elveit, a maximális csoportlétszámot nem lépjük túl. A cso-
portba sorolásnál a következő elveket alkalmazzuk: 

 törekszünk egy csoportba tenni az egy évfolyamra, iskolai osztályba járó tanulókat 

 amennyiben ez nem lehetséges, a besorolás alapja a tanuló tudása 

 kivételes esetekben biztosítjuk egyéni kérések figyelembevételét 

9 A nemzetiséghez nem tartozók részére a településen élő nemzetiségek kultúrájá-
nak megismerését szolgáló tananyag 

Dunabogdány német nemzetiségi jellege elsősorban a zenei együttesek munkájában mutatkozik 
meg. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a német nemzetiségi zenével tanulmányai alatt minden 
tanulónk találkozzon. Részben egyéni, kamarazene és zenekari tevékenységek során. 

Együtteseink részt vesznek nemzetiségi rendezvényeken, ahol a tanítványoknak lehetőségük van 
megismerni a község élő nemzetiségi hagyományait. 

Szolfézs órákon - a tananyagba építve - szakítunk időt a dunabogdányi nemzetiségi anyag beeme-
lésére. 

10 Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

A művészetoktatásban az esélyegyenlőség érdekében alkalmazzuk mindazokat az elveket, melye-
ket a jogszabályok előírnak. E mellett kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és tanulási 
problémás tanulók fejlesztésére, mert meggyőződésünk, hogy a zenetanulás jelentős szerepet ját-
szik az érzelmi és értelmi nevelésben. 

11 A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

11.1 Klasszikus zene 

11.2 Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” 
tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók, valamint 
zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát vala-
mennyi tanulónak kell tennie.  

11.2.1 Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zene-
történet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet, 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 
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11.2.2 Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zene-
történet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat:  szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet,  

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet  

11.2.3 Gyakorlati vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): tanult 
hangszer 

11.3 Záróvizsga tantárgyai 

Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A” 
tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos, valamint zenee l-
mélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi 
tanulónak kell tennie. 

11.3.1 Írásbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 

11.3.2 Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 

11.3.3 Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 
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Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom–zenetörténet főtárgy „A” tagozat: a tanult hangszer 

11.3.4 A vizsgák ideje: 

Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Szolfézs főtárgy 

Gyakorlati vizsga: 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti vizsga:  

„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

11.3.5 Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi 
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes 
befejezése előtt szervezhető. 

11.3.6 A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, 
aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tanévben dön-
tőbe került.  
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Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

11.3.7 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 
osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 
eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 
meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdem-
jegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javí-
tóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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1. számú melléklet 

A 2010-es pedagógiai programban meghatározott, kifutó rendszerű képzés óra-
számai, a képzés szerkezete zeneművészeti ágon. 

12 A 2010-es tanterv képzés struktúrája, tantárgyai, óraterve 

Az iskola egyes évfolyamain tanított tárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, és 
azok óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények. 

12.1 Az iskola hangszeres és elméleti főtanszakai és a képzési idő:  

Tantárgy 
Évfolyamok száma 

Előképző Alapfok Továbbképző 

Hegedű 2 6 4 

Gordonka 2 6 4 

Bőgő - 4 4 

Zongora 2 6 4 

Furulya 2 6 4 

Fuvola 2 6 4 

Oboa 2 4 4 

Fagott 2 4 4 

Klarinét 2 4 4 

Szaxofon 2 6 - 

Kürt 2 4 4 

Trombita 2 6 4 

Harsona 2 4 4 

Tuba 2 4 4 

Harmonika 2 6 4 

Gitár 2 6 4 

Ütő 2 6 4 

Elmélet és egyéb főtanszakok 

Szolfézs főtanszak 2 6 4 

Zenetörténet-zeneirodalom, ze-
neelmélet főtanszak 

 
0 

 
4 

 
4 

Kamarazene 0 - 4 
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12.2 Kötelező és választható tárgyak 

 Főtárgy 
Kötelező, vagy kötelezően 

választható tárgy 
Választható tárgy 

K
la

ss
zi

ku
s 

ze
n

e 

Előképző 
Zongora 
Hegedű 
Gordonka 
Bőgő 
Furulya 
Fuvola 
Klarinét 
Szaxofon 
Oboa 
Fagott 
Trombita 
Kürt 
Harsona 
Tuba 
Harmonika 
Gitár 
Ütő 
Szolfézs 
Kamarazene 

 
Szolfézs 
Zongora  
Kamarazene 
Zenetörténet-zeneirodalom 
Zenekar 
- vonós 
- fúvós 
 
Második hangszer 
Kórus 

 
Zongora 
Szolfézs 
Kamarazene 
Zenetörténet-zeneirodalom 
 
Zenekar 
- vonós 
- fúvós 
 
Kórus 
Második hangszer 
 

12.3 Óraterv 

Klasszikus zene 

 
Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző4 Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy 
kötelezően 
választható 

tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

 

B tagozatra a 2. évfolyamtól javasolt irányítani a növendékeket. 

 

Főtárgy: hangszeres tanszakokon – egyéni, elméleti és kamarazenei tanszakokon csoportos. 

                                                      

4 Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 
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Kötelező kiegészítő foglalkozás: korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, 
gitár) főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező foglalkozás. 

 

12.4 A tanítási órák száma és a képzési idő 

12.4.1 Hosszú tanszak  

(hegedű, gordonka, zongora, furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, harmonika, szaxofon, szolfézs fő-
tanszak) 2+10 évfolyam. Minimum óraszámok, hetente értendők. 

Tantárgy Tagozat Egyéni óra Csoportos óra 

Főtárgy 
A tag. 2x30 perc 2x45 perc 

B tag. 2x45 perc --- 

Kötelező tárgy 
A tag. 4.évfolyam végéig 2x45 perc 

B tag. 10. évfolyam végéig 2x45 perc 

Kötelezően választható 
tárgy 

A tag. 5-6 évfolyamon Elmélet 1x45 perc 

Választható tárgy 

 Előképző 1 évfolyamától 1 vagy két foglalkozás 

B tag. 
Gyakorlati egyéni  
1x30 perc 

Elmélet 1x45 
Gyakorlat 1x45  

Hangszeres előkészítő  2x30 perc 2x45 perc 

Kamarazene 
Csoport 
létszám 

2-8 fő 
Maximum 15 fő 

1x45 perc 

Zenekar, kórus   2x45 perc 

Kötelező zongora  1x30 perc  
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12.4.2 Rövid tanszak  

(klarinét, kürt, harsona, tuba, bőgő, oboa, fagott) 2+8 évfolyam. Minimum óraszámok, hetente ér-
tendők. 

Tantárgy Tagozat Egyéni óra Csoportos óra 

Főtárgy 
A tag. 2x30 perc 2x45 perc 

B tag. 2x45 perc --- 

Kötelező tárgy 
A tag. 4.évfolyam végéig 2x45 perc 

B tag. 8. évfolyam végéig 2x45 perc 

Kötelezően választható 
tárgy 

A tag. 5. évfolyamon Elmélet 1x45 perc 

Választható tárgy 

 Előképző 1 évfolyamától 1 vagy két foglalkozás 

B tag. 
Gyakorlati egyéni  
1x30 perc 

Elmélet 1x45 
Gyakorlat 1x45  

Hangszeres előkészítő  2x30 perc 2x45 perc 

Kamarazene 
Csoport 
létszám 

2-8 fő 
Maximum 15 fő 

1x45 perc 

Zenekar, kórus   2x45 perc 

Kötelező zongora  1x30 perc  

 

12.4.3 Korrepetíciós óraszámok 

 

Hosszú tanszak korrepetíciós óraszáma: 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje   

A tagozat 

1 évfolyamig 5 perc 

2-3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

B tagozat 

1-2 évfolyamon 10 perc 

3-4. évfolyamon 15 perc 

5. évfolyamtól 20 perc 

 

Rövid tanszak korrepetíciós óraszáma: 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje   

A tagozat 

1 évfolyamig 5 perc 

2. évfolyam 10 perc 

3. évfolyamtól 15 perc 

B tagozat 

1 évfolyamon 10 perc 

2. évfolyamon 15 perc 

3. évfolyamtól 20 perc 




