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„Egyedül az igazság győzhet s azt csak kutatás útján lehet megtalálni. 

A természet felett úgy szerezheted meg az uralmat, hogy megismered.” 

Irinyi János 

 

 

1. Bevezetés   
 

1.1 Rövid történeti áttekintés  

 

Iskolánk székhelye Fűzfőgyártelep, Balatonfűzfő városának egyik településrésze. A 4300 

lakosú város a Balaton északkeleti csücskét öleli át. Az épület közvetlen környezete nyugodt, 

csendes, az utóbbi években azonban lakóházak kezdik körbevenni. 

 

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jogelődje, a 

Nitrokémia Ipartelepek Elemi Iskolája 1927. február 1-jén nyitotta meg kapuit. Évtizedeken 

keresztül a Nitrokémia Ipartelepek és a Fűzfői Papírgyár dolgozóinak gyermekei voltak az 

iskola tanulói. Így lett jellegzetesség a korai nyitás (6 óra), az igazodás a három műszakos 

munkarendhez. Bár jelentősen csökkent a Fűzfőgyártelepen munkát vállalók száma, még ma 

is vannak bejáró tanulóink a környező településekről (Litér, Papkeszi, Vilonya, 

Királyszentistván, Balatonakarattya, Peremarton, Sóly, Balatonalmádi, Veszprém). Az 

általános iskola tanulólétszáma a 70-es, 80-as évekre annyira felduzzadt, hogy a nagyközség 

új iskolát épített.  

 

Az 1986-ban átadott épület aztán kicsinek bizonyult, ezért 1995-ben emeletráépítéssel 

bővítették. Sajnos az utóbbi években a gyermeklétszám jelentős mértékben csökkent. Az 

épületben így lehetőség nyílt különböző speciális funkciójú termek berendezésére. 

 

2007. július 1-jén az intézmény jogutódja lett a balatonfűzfői Jókai Mór Általános Iskolának. 

Ismét 16 tanulócsoportra rendezkedett be az iskola, a tantermek számát növelni kellett, így 

egyes helyiségek több funkciót is kaptak. Az új helyzetben a nevelőtestület célja a két iskola 

értékeinek, jellegzetességeinek összeegyeztetése, a hatékony és minőségi oktatás 

megteremtése a megváltozott infrastruktúra között. 

Az intézmény 2008. szeptember 1. napjával jogutódja lett Papkeszi község megszűnt Bocskai 

István Általános Iskolájának is. 

 

Névadónk, Irinyi János a 19. sz. jeles kémikusa, a zajtalan (biztonsági) gyufa feltalálója.  

 

Balatonfűzfőn a zenetanulásnak is vannak hagyományai. Mindig is volt arra igény, hogy a 

gyermekek helyben járhassanak zeneórákra. Évekig a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola 

tanárai jártak ki Fűzfőre. Nagy előrelépést jelentett, amikor a fenntartó elhatározta az Irinyi 

János Általános Iskola alapfokú zeneoktatással való bővítését. Az 1992-től folyó munka mára 

már kiforrott gyakorlattá vált. Az iskola közös igazgatású közoktatási intézményként 

funkcionál, az intézményegységek építenek egymásra, harmonikus nevelőmunka lehetőségei 

adottak tanulóink számára.  

Balatonfűzfő 2000-ben várossá vált, az iskolának feladata, hogy tevékenyen bekapcsolódjon a 

település kulturális életébe. A 2002-ben indult művészeti oktatás és a zeneiskolai telephelyek 

bővítése (Litér, Balatonkenese) újabb távlatokat jelentett az iskola, a város és a környező 

községek, a Kelet-balatoni kistérség számára is, de a társult önkormányzatok egy idő után 

mégis kiléptek a társulásból, hogy saját maguk oldják meg a művészeti oktatási feladatokat. 
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2007-ben az iskola „a” osztályaiban felmenő rendszerrel köznevelési típusú sportiskolai 

képzés indult. A korábban Nemzeti-utánpótlás Nevelési és Sportszolgáltató Intézet által 

támogatott sportiskolai módszertani központnak feladata az utánpótlás nevelésében való 

részvétel, a kiválasztás segítése és az egészséges életmódra való igény kialakítása. 

 

Az iskola hagyományai  

 

Iskolai szintű rendezvények 

• Tanévnyitó 

• Október 6.-Az aradi vértanúk emléknapja 

• Október 23. – nemzeti ünnep 

• Elsős avató 

• Karácsonyi ünnepség - hangverseny 

• Irinyi  napok, Irinyi János emlékműsor  

• Farsangi bál 

• Jótékonysági bál 

• Február 25.-Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  

• Március 15. – nemzeti ünnep  

• Április 16.- A holokauszt áldozatainak emléknapja 

• Egy nap az iskoláért: Zöld nap, papírgyűjtés, elektromos hulladékgyűjtés 

• Június 4.-Nemzeti Összetartozás  Napja 

• Ballagás 

• Tanévzáró 

Kulturális események 

• vers- és prózamondó verseny 

• szépkiejtési verseny 

• Márton nap  

• Mikulás  

• Mikulás koncert 

• színházlátogatások, bábszínház  

• alkalmi kiállítások az iskola tárlóiban a gyermekek produktív, alkotó munkáiból 

• Vágfalvi Ottó képzőművészeti emlékverseny  

• tanszaki koncertek,  

• anyák napja 

• anyák napi kamarakoncert 

Sportrendezvények 

• Irinyi Úszókupa   

• Házibajnokságok 

• Tornaünnepély (4 évenként, az Olimpia évében) 

• Téli sportok – sísuli, korcsolyázás a Balatonon 

Osztályprogramok 

• klubdélutánok 

• tanulmányi kirándulások 

• közös szabadidős tevékenységek 

• erdei iskola  

 

Táborok, utazások  

• nyári tábor   

• hazai és külföldi pl. „Határtalanul” iskolalátogatások 
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Egyéb 

Szaktantárgyi versenyek az Irinyi-hét keretein belül 

Témahetek (Fenntarthatósági, Pénz7, Balaton témahét) 

„5”-ös iskolaújság megjelentetése 

 

Az iskola mellett működő alapítvány  

 

Céljai:  

- kimagasló tanulmányi és sportteljesítmények elismerése, 

- tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, továbbtanulásuk feltételeinek  

- elősegítése, 

- iskolák közötti kapcsolatok kiépítésének támogatása, 

- a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által  

- szervezett „Irinyi Napok”, valamint az iskola diákjai közül a megyei és országos  

- sportversenyeken résztvevők támogatása, 

- tanulmányi versenyek nevezési díjainak finanszírozása 

- balatonfűzfői általános iskola fejlesztése, az oktató-nevelő munka feltételeinek  

- javítása, 

- diáksport és szabadidős tevékenységek támogatása, 

- cél szerinti adományok befogadása, felhasználása 

 

 

1.2 Pedagógiai programunk alapjai 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011/CXC. törvény (Nkt.), valamint  a nevelési-oktatási 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, valamint az 51/2012  

(XII.21.) EMMI rendelet a Kerettantervek bevezetéséről, a többször módosított 

27/1998.(VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló, a 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a 

Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló jogszabályok 

előírásainak megfelelően pedagógiai programját és helyi tantervét felülvizsgálta és 

módosította.  

 

A pedagógiai program részei: 

1. a nevelési program 

2. a helyi tanterv 

3. mellékletek 

 

A program figyelembe veszi: 

 az intézmény szakmai alapdokumentumát 

 a tanulók és a szülők jogos igényeit 

 a társadalmi, városi elvárásokat 

 

A program épít: 

 

1. az iskola kialakult hagyományaira 

2. a városban működő nevelési-oktatási intézmények együttműködésére 

3. a város kulturális tevékenységére 

4. a tantestület hivatástudatára, szakképzettségére. 
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Programunkat az iskolahasználóknak igényeit figyelembe véve alakítottuk ki. A további 

tudatos intézményfejlesztés, a környezeti hatások változtatásaira való gyors reagálás tovább 

erősíthetik jó kapcsolatainkat tanulóinkkal, növendékeinkkel, a szülőkkel, Balatonfűzfő város 

és a környező települések vezetésével, polgáraival. 

 

2. Az iskola jogállása, feltételrendszere  
 

2.1 Jogi státusz  

 

Az iskola neve:  

Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhelye:  8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2. 

Telefon:  Központ  88 / 586-090, Titkárság, igazgató: 88 / 586-190 

Fax:   88 / 586-191    

E-mail:   irinyi@fuzfosuli.hu 

Honlap: www.fuzfosuli.hu  

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 666017 

OM azonosítója: 037 162 

Az iskola alapító okiratának kelte:  1992. június 22. 

Művészeti oktatás telephelye: - 

  

Az iskola alaptevékenysége:  A tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget 

megalapozó nevelés-oktatás = általános iskola 

Alapfokú művészetoktatás 

Köznevelés keretében folytatott sportiskolai ellátás 

 

Alapvető tevékenységei, szakfeladatai: 

  

  általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 

1-4 évfolyam) 

  általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 

5-8 évfolyam) 

  SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4 évfolyam)  

  SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8 évfolyam) 

  alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon 

  alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, 

táncművészeti ágon 

  általános iskolai napközi otthoni nevelés 

  általános iskolai tanulószobai nevelés 

  iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

mailto:irinyi@fuzfosuli.hu
http://www.fuzfosuli.hu/
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Évfolyamok száma: az általános iskolában         8 évfolyam 

                                 a művészeti iskolában            12 évfolyam 

Az iskolai tanulócsoportok száma:    16  

Napközis csoportok száma:     4 (alsó tagozat „B” osztályai számára) 

Tanulószobai csoport:    1  - 2 (24 fő felett) 

Egész napos iskola:                                         4   (alsó tagozat „A” osztályai számára) 

 

Tagságok:  

 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  

 Önfejlesztő Iskolák Egyesülete  

 Balaton-felvidéki Iskolaszövetség Egyesület 

 Tanárok Európai Egyesülete 

 Sportiskolák Országos Szövetsége 

 

 

2.2 Tárgyi feltételek  

 

Az ingatlan  

Az intézmény címe:  8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2. 

 

A székhelyen található helyiségek:  

 

tanterem                                                14 

számítástechnika-terem                       1 

nyelvi terem                                         1 

technikaterem (tankonyhával) 1 

természettudományi előadó 1 

rajzterem  1 

díszterem (nagyterem) 1 

zeneiskolai terem 3 

orvosi szoba (logopédia) 1 

mellékhelyiség 9 

könyvtár  1 

tanári szoba 1 

testnevelés tanári szoba 1 

iroda 3 

szertár 3 

tornaterem 1 

öltöző 3 

portásfülke 1 

ebédlő 1 

melegítő konyha 1 

stúdió 1 

aula 1 

sportudvar 1 
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Ingóságok, tárgyi eszközök 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló korábbi 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet 

alapján a 2008-ig szükséges eszközök beszerzése megtörtént.   

Az iskola a pályázati lehetőségeket is  kihasználva a hatályos eszközjegyzék alapján 

folyamatosan fejleszti ingóvagyonát.  

 

2.3 Személyi feltételek  

Az iskola szakos ellátottsága 100% a jelenlegi jogszabályokat figyelembe véve.  

A nevelő-testület felkészült az új oktatási módszerekre. A pedagógiai kultúrában tetten érhető, 

hogy a pedagógusok elvégezték a kompetencia alapú és a nem szakrendszerű oktatás 

továbbképzéseit, és már gyakorlatuk van a projektmódszerben, a kooperatív technikákban és 

egyéb alternatív pedagógiai eljárásokban, osztálytermi technológiákban.  

 

3. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai  
 

3.1  Pedagógiai alapelvek  

 

- A komplexitás elve: a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi 

törvényszerűségekkel kell számolni. 

- A hangsúly a tanulás tanulásán van 

- A diákok és a tanárok természetes emberi, és nem szerepkapcsolatban vannak 

- Lényeges a nevelési hatások összehangolása. 

- Mindig figyelembe kell venni a gyermekek életkori sajátosságait. 

- A tanulók mindennapi tapasztalatait fölhasználjuk, mint a tanuláshoz szükséges környezetet 

- A nevelés a közösség aktív részvételével zajlik. Fontos az önkormányozó képesség 

fokozatos kibontakoztatása. 

- Az oktatást és a nevelést egy egész életen át tartó folyamatként értelmezzük, amely csak 

részben kötődik az iskolához 

- Szükséges a tanítvány személyisége iránti bizalom, tisztelet, megértés. 

- A tanár csak irányítja a tanulók tanulását, miközben maga is tanul diákjaitól. 

- Fontos az igényesség, határozott követelmények felállítása, a lehetőség biztosítása a 

személyiség kibontakoztatására. 

- Az intézményben szakszerű helyettesítésnek számít, ha a pedagógusok a tanórán az alábbi 

kompetenciákat fejlesztik, bármely tantárgy keretében: 

1. informatikai és médiahasználati  

2. szociális életviteli és környezeti  

3. szövegértés-szövegalkotási  

4. matematikai-logikai  

5. idegen nyelvi 

 

3.2  A nevelő-oktató munkánk céljai, feladatai   

 

Az iskola a tanulás színtere, s a tanulás eredményeként a tanulók tudásra tesznek szert. Ez a 

sajátos megismerés általában megtervezett módon, rendszerben megy végbe, ekkor és ettől 

nevezhető pedagógiai folyamatnak.  

Célunk színvonalas, alapfokú oktatás folytatása az ismeretek közvetítésével és a személyiség 

fejlesztésével. Az anyanyelv tudatos és igényes használata feltételezi valamennyi tantárgy, 

ismeretanyag elsajátításának lehetőségét. 
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A tananyag megtanítása, a lexikális ismeretek átadása mellett fel kell készíteni gyermekeinket 

a tanultak alkalmazására, az önálló és kreatív problémamegoldásra. Arra törekszünk, hogy 

oktató-nevelő munkánkkal szilárd alapokat teremtsünk a továbbtanuláshoz, nyitottá, 

fogékonnyá tegyük a gyermekeket az értékek befogadására, s kreatívvá a megszerzett 

ismeretek és készségek alkalmazásában.  

Célunk, hogy iskolánknak legyen saját értékrendje, mely a mindennapi gyakorlatban 

érvényesül. Nyújtson biztonságos, rendezett környezetet a tanulók számára, alkalmazkodjon 

fejlettségi szintjükhöz, és mint a mindennapi élet színtere a tanulók cselekvő részvételével 

biztosítsa az értelmi, a testi, lelki, jellembeli és szociális fejlődést.  

Pedagógiai hitvallásunk a személyiségközpontúságra épül. Tanulóink eltérő adottságaira, 

képességeire és tehetségére alapozva, a differenciált pedagógia eszközeivel, a kompetencia 

alapú oktatás módszereivel, és az iskolai tevékenységrendszer kínálatával képessé tesszük 

őket az önmagukhoz mért legmagasabb szintű teljesítmény elérésére és az önálló tanulásra. 

 

Az iskola segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag 

személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes 

felnőtté válhatnak. Segítse őket abban, hogy tudjanak majd beilleszkedni a társadalomba.  

Becsüljék a tudást, sajátítsák el a fegyelmet – tudják annak értékét. Az iskola készítse fel 

tanulóit a továbbtanulásra, hiszen ez is része a sikeres életpályára való felkészítésnek. 

 

A nevelés fő céljaként megjelölt magatartások: 

- Eszmei magatartások: humanizmus, közösséghez való tartozás, szabadság, hazafiság,  

egyenlőség, demokratizmus, a munka megbecsülése és tisztelete 

- Társadalmi magatartások: szolidaritás, együttműködés, társadalmi hasznosság (anyagi és 

szellemi javak gyarapítása), felelősség, fegyelem 

- Interperszonális magatartások (másokkal való viszony): személyes méltóság védelme, élet, 

tulajdon védelme, személyes meggyőződés, nézetek, szokások tisztelete 

- Interperszonális magatartások (az egyén viszonya önmagához): személyes méltóság 

megtartása, önmegismerés, önkontroll, önmagunkért való felelősség, önfegyelem, önfejlesztés 

- Kulturális magatartások: Igény, érdeklődés a kulturális értékek iránt, hagyományok 

tisztelete, ápolása 

- Természethez való viszony: a természet szépségeinek észrevétele, természeti kincsek 

védelme, ember és természet  

 

Fejleszteni kívánjuk tanulóinknál: 

• az értelmes, kreatív és kritikai gondolkodást 

• a kommunikációs képességeket és készségeket 

• a manuális képességeket tudatosan irányított tevékenységrendszer által 

• az egész életen át történő tanulási igényt 

• a demokratikus és felelős döntési készséget 

• a másikra való figyelést, a világ dolgai iránti érdeklődést 

• az egészséges életmódra való törekvést. 
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Kulcskompetencia Értelmezése Szükséges ismeretek Képességek Pozitív attitűd 

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, 

szövegalkotás), 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. 

- megfelelő szókincs, valamint 

a nyelvtan és az egyes nyelvi 

funkciók ismerete.  

- a szóbeli kapcsolattartás fő 

típusainak, az irodalmi és nem 

irodalmi szövegeknek, a 

különféle nyelvi stílusok fő 

sajátosságainak, valamint a 

nyelv és a kommunikáció 

változásainak ismerete 

 

- különféle kommunikációs 

helyzetekben, szóban és írásban 

tud kommunikálni 

- kommunikációt figyelemmel kíséri 

és alakítja.  

- különféle típusú szövegek 

megkülönböztetése, feldolgozása, 

- képesség különböző 

segédeszközök használatára,  

- saját szóbeli és írásbeli érveit 

képes a helyzetnek megfelelően 

meggyőzően megfogalmazni és 

kifejezni. 

- törekvés a kritikus és építő 

jellegű párbeszédre 

- az esztétikai minőség 

tisztelete 

- mások megismerésének az 

igénye 

- a társadalmilag felelős 

nyelvhasználat jelentősége. 

Idegen nyelvi 

kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi 

kommunikáció: fogalmak, gondolatok, 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 szükségleteinek 

megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan 

képességeket is igényel, mint például a közvetítés, 

más kultúrák megértése.  

- szókincs ismerete 

- funkcionális nyelvtan ismerete 

- szóbeli interakciók főbb típusai 

- nyelvi stílusok ismerete 

- nyelvek kulturális vonatkozásai 

- szóbeli üzenetek megértése 

- beszélgetések kezdeményezése, 

folytatása és lezárása 

- szövegolvasás, szövegértés és 

szövegalkotás  

- segédeszközök megfelelő 

használata  

- az egész életen át tartó tanulás 

részeként a nyelv nem formális 

keretekben történő elsajátítása 

- más nemzetek 

megismerésének igénye 

- nyitottság más kultúrákkal 

szemben 

- kommunikációra való igény 

- nemzeti értékeink, 

hagyományaink 

megismertetésének igénye 

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 

alakulását, használatát, a matematikai modellek 

- a számok, mértékek és 

struktúrák, az alapműveletek 

és alapvető matematikai 

reprezentációk fejlődő 

ismerete,  

- a matematikai fogalmak, 

összefüggések és koncepciók 

megértése 

- alapvető matematikai elvek és 

folyamatok alkalmazása az 

ismeretszerzésben és a problémák 

megoldásában  

- érvek láncolatának követése, 

értékelése,  

- eredmények matematikai úton 

való indoklása 

- a matematikai bizonyítás 

megértése 

- kommunikálás a matematika 

- az igazság tisztelete 

- a dolgok logikus okának és 

érvényességének keresése 
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alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, 

grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek 

alkalmazására. 

nyelvén 

- a megfelelő segédeszközök 

alkalmazása. 

Természettudományos 

kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és 

képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek 

sokaságának felhasználásával magyarázatokat és 

előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint 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 műszaki kompetenciának. E 

kompetencia magában foglalja az emberi 

tevékenység okozta változások megértését és az 

ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés 

formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

- a természeti világ 

alapelveinek, az alapvető 

tudományos fogalmaknak, 

módszereknek, a 

technológiai folyamatoknak, 

valamint a mindezek emberi 

alkalmazása során kifejtett 

tevékenységek természetre 

gyakorolt hatásának az 

ismerete.  

- az egyén megérti a 

tudományos elméletek 

szerepét a társadalmi 

folyamatok formálódásában, 

az alkalmazások és a 

technológiák előnyeit, 

korlátait és kockázatait a 

társadalom egészében.  

- természettudományos és műszaki 

műveltség mozgósítása, 

- a tudás gyakorlatias alkalmazása 

új technológiák, berendezések 

megismerésében és 

működtetésében, a 

természettudományos és műszaki 

műveltséget igénylő döntések 

meghozatalában.  

- Kritikusság az áltudományos és 

technikaellenes 

megnyilvánulásokkal szemben.  

- Képes és akar cselekedni a 

fenntartható fejlődés feltételeinek 

biztosítása érdekében 

- kritikus és kíváncsi attitűd 

- etikai kérdések iránti 

érdeklődés 

- - biztonság és 

fenntarthatóság tisztelete 

Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs 

társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 

használatát a munka, a kommunikáció és a 

szabadidő terén. Ez a következő készségeken, 

tevékenységeken alapul: információ felismerése, 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és 

hálózati együttműködés az interneten keresztül. 

- az IST szerepének és 

lehetőségeinek értését, 

alapos ismeretét jelenti  

- főbb számítógépes 

alkalmazások: 

szövegszerkesztés, 

adattáblázatok, adatbázisok, 

információtárolás-kezelés, az 

internet, az elektronikus 

kommunikáció  

ismernie kell az elérhető 

információ hitelessége és 

megbízhatósága körüli 

problémákat, IST interaktív 

használatához kapcsolódó etikai 

elveket. 

- információ megkeresése, 

összegyűjtése, feldolgozása,  

- kritikus alkalmazás 

- a valós és a virtuális kapcsolatok 

megkülönbözetését. - komplex 

információ előállítását, 

bemutatását és megértését 

elősegítő eszközök használata,  

- az internet alapú szolgáltatások 

elérése, a velük való kutatás,  

- az IST alkalmazása a kritikai 

gondolkodás, a kreativitás és az 

innováció területén. 

- kritikusság, megfontoltság 

az elérhető információk 

terén 
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Hatékony önálló tanulás 
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az 

egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, 

ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást 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. 

- ismeretek a tanuláshoz 

szükséges kompetenciákról, 

tudástartalmakról, 

képességekről és 

szakképesítésekről.  

- az egyén ismerje és értse 

saját tanulási stratégiáit, 

készségeinek és 

szaktudásának erős és 

gyenge pontjait,  

- képes legyen megtalálni a 

számára elérhető oktatási és 

képzési lehetőségeket, 

útmutatást/támogatást. 

- írás, olvasás, számolás, az IST-

eszközök használata.  

- a saját tanulási stratégia 

kialakítása,  

- a motiváció folyamatos 

fenntartása,  

- a figyelem összpontosítása, 

- a tanulás szándékának és céljának 

kritikus mérlegelése 

- képesség a közös munkára és 

tudásának másokkal való 

megosztására saját munkája 

értékelésére, tanács, információ és 

támogatás kérésére. 

 

- tanulás iránti motiváció 

- korábbi tanulási 

tapasztalatok felhasználása 

- új tanulási lehetőségek 

felkutatása 

- a tanultak széles körben való 

alkalmazása 

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 tevékenység, 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 vegyen részt a közügyekben. 

- ismeretek a fizikai és mentális 

egészségre vonatkozóan 

- egészséges életvitel szerepe 

- normatudat 

- magatartási szabályok 

megértése 

- nemek közti egyenlőség 

- megkülönböztetés-mentesség 

- demokrácia, állampolgárság 

fogalmának, az állampolgári 

jogoknak az ismerete 

- nemzeti, európai és a 

világtörténelem fő 

eseményeinek, a politikai 

mozgalmak céljainak ismerete 

- európai integráció ismerete 

- Európai Unió értékeinek 

ismerete 

európai sokféleség és kulturális 

identitás tudatosítása 

- hatékony kommunikáció 

- empátia 

- stressz és frusztráció kezelése 

- hatékony együttműködés a 

közügyekben 

- problémák megoldása iránti 

szolidaritás, érdeklődés 

- döntések kritikus és kreatív 

elemzése 

- részvétel a döntéshozatalban 

- együttműködés 

- magabiztosság 

- integritás 

- a sokféleség elismerése 

- személyes előítéletek 

leküzdése 

- kompromisszumra való 

törekvés 

- emberi jogok tisztelete 

- településhez, országhoz, 

Európához tartozás 

- részvétel iránti nyitottság 

- felelősségérzet 

- közösségi összetartozás 

- demokratikus elvek 

tiszteletben tartása 

Kezdeményezőképesség 

és vállalkozói 

kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - 

a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb 

- személyes vagy szakmai/ üzleti 

tevékenységhez illeszthető 

lehetőségek, kihívások 

felismerése, értelmezése,  

Tervezés, szervezés, irányítás, 

vezetés, együttműködés, 

felelősségvállalás, 

- Függetlenség 

- Kreativitás 

- Innováció 

- Célok elérését segítő 
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környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, 

az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást 

jelenti, valamint 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 

szükség. 

- a gazdaság működésének 

átfogóbb megértése, a pénz 

világában való tájékozódás  

- a vállalkozások pénzügyi és 

jogi feltételeinek ismerete. 

kockázatfelmérés, elemzés, 

kommunikálás, tapasztalatok 

értékelése, egyéni és 

csapatmunkában történő 

munkavégzés. 

 

 

motiváció, elhatározottság 

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 tradicionális 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. 

- nemzeti, európai és egyetemes 

kulturális örökség tudatosítása 

- főbb művészeti alkotások értő 

és beleérző ismerete 

 

- művészi önkifejezés  

- műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont 

összevetése mások 

véleményével, a kulturális 

tevékenységben rejlő gazdasági 

lehetőségek felismerése és 

kiaknázása 

- nyitottság a művészi 

kifejezés sokfélesége iránt 

- esztétikai érzék fejlesztésére 

való hajlandóság 

 

 

A táblázat kulcskompetenciánként bemutatja, hogy milyen ismeretek, képességek és pozitív attitűd birtokába kívánjuk juttatni tanulóinkat. 
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3.3 A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai  

 

Munkánk legfontosabb színtere a tanítási óra. Elsődleges feladatunk a tanórákon a magas 

színvonalú általános műveltség elsajátíttatása tanulóinkkal.  

A tanórák mellett a tanórán kívüli tevékenységeket is felhasználjuk céljaink elérésére.  

Nevelőmunkánk fontos színtere az iskolai közösségi élet megszervezése, a tanulók szabadidős 

és sporttevékenységének segítése.  

A szabadidős tevékenység szervezésében aktívan részt vesz az iskolánkban működő 

diákönkormányzat.  

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az osztályközösségek erősödjenek, hanem valamennyi 

tanulónkban kialakuljon az iskolához való kötődés, legyen büszke rá, hogy "Irinyis diák" 

lehet. Ezt segítik iskolánk kialakult hagyományai. 

Az iskolához tartozás érzését erősítik az elismerés és jutalmazás formái:az 1974-ben alapított 

„Irinyi plakett”, mely  tanulóink kiemelt szintű jutalmazására szolgál. 

 

Céljaink elérésének érdekében még az alábbi nevelési eszközöket, módszereket kívánjuk 

alkalmazni, melyekben a nevelők szakmai autonómiája érvényesül: 

 

• az ismeretanyag elsajátításában a rendszerességre, alaposságra szoktatás a követelés, a 

folyamatos ellenőrzés és értékelés révén; 

• a nevelési-oktatási folyamatban a beszélgetés, meggyőzés, a példaadás módszerének 

alkalmazása; 

• minden tevékenységben a gyakorlás módszere, 

• fontosnak tartjuk a dicséretet, mint az elismerés módszerét, s a büntetést, mint a helyes 

értékrend kialakításának eszközét, 

• a nevelési célból felhasznált tárgy, technikai eszközök megválasztásának is a tanulók 

sokoldalú fejlesztését kell szolgálniuk. 

 

 

4. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  
 

Célok és feladatok a személyiség és a közösség fejlesztése terén 

 

Személyiségfejlesztés 

 

Az intézmény célja, hogy a tanulók – adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli 

tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban – 

minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Ennek érdekében az egész 

intézményben összehangolt nevelői munkára van szükség. 

Az óvodával ápolt jó kapcsolatnak köszönhetően az elsős tanító a beiratkozott gyermekekről 

információkkal rendelkezik. Az óvodával való együttműködésünk és a gyermekjóléti 

szolgálat tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy az első napoktól kezdve tudomásunk legyen az 

egyéni adottságokról, a várható nehézségekről. Figyelembe vesszük a szociális hátteret, a 

kulturális indíttatást. Együttműködünk a családdal, hogy minél pontosabb képet kapjunk a 

tanuló fejlődéséről. 

Biztosítjuk az egyéni haladási tempót, ahol szükséges, szervezünk fejlesztő foglalkozást, 

korrepetálást, felzárkóztatást, illetve szakemberhez irányítjuk a családot (orvos, nevelési 

tanácsadó, családsegítő, tanulási képességvizsgáló). A tehetséges, jó képességű tanulót is 

differenciált, egyéni bánásmódban részesítjük. 
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Az alsó tagozatban fokozatosan kialakítjuk a helyes tanulási szokásokat. Teret adunk a 

mozgás iránti igénynek, a játéknak. Értékelésnél figyelembe vesszük az egyéni képességeket. 

Felső tagozatban egyre inkább előtérbe kerül az önismeret fejlesztése. A 10-12 éves diákok 

(5-6. évfolyam) gondolkodása erősen kötődik az érzékeléshez, tapasztaláshoz. A 13-14 évesek 

(7-8. évfolyam) fogékonyabbak az absztrakcióra, az analitikus gondolkodásra.   

 A személyiség fejlesztése akkor sikeres, ha kihasználunk minden lehetőséget, amelyet az 

intézmény nyújtani tud, a tanórán kívüli foglalkozásokat, a művészeti iskolát, az erdei iskolát, 

a kirándulásokat.  

Az iskola hozzájárul a tanulók életmódjának, szokásainak, értékekkel történő azonosulásának 

fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. Fontos területek az egészséges életmódra 

nevelés, az időtálló, humanista polgári értékek közvetítése, a személyes mintaadás. 

A diákönkormányzat működése lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók megtanulják a 

demokratikus érdekérvényesítés szabályait, véleményüknek adjanak hangot az őket érintő 

kérdésekben. 

A sportiskolában célunk az egész életen át tartó fizikai aktivitás igényének kialakítása, a 

tudatos pszichomotoros cselekvőképesség kompetenciájának megalapozása és az egészséges 

életmódra való törekvés belső motivációvá válása. 

Iskolánkban 2009 szeptemberétől bevezetésre került a szociális kompetencia programcsomag 

B változatának tanítása az 5. és a 7. évfolyamokon technika órákon. A szociális 

kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell 

sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi 

életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat.  

A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák hosszú idő alatt, lassan kialakuló 

attitűdökből és képességekből épülnek fel, s nagyon sokféle tartalmi terület ismeretelemeit 

olvasztják magukba. Formálódásuk nem kapcsolódik dominánsan az iskolához, különféle 

spontán hatások sokasága fejleszti őket, a célirányos és tudatos pedagógiai munka azonban 

nagymértékben hozzájárulhat megerősödésükhöz. 

A különféle forrásokból származó hatások az évek során olyan komplex tudássá és 

értékrenddé állhatnak össze, amelyek minden fontos személyes és társas helyzetben jól 

mobilizálhatók.  

 

Iskolánkban az alábbi egyéni kompetenciákat fejlesztjük: 

 

I. Önismerettel összefüggő kompetenciák 

Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása 

Önállóság, autonómia 

Identitás, hitelesség 

 

II. Önszabályozás 

Érzelmek kezelése: siker-kezelés, kudarc-tűrés, kitartás 

Felelősségvállalás 

Törődés, tekintet másokra 

Tolerancia: nyitottság, véleményelfogadás, bizalom 

 

III. Énhatékonyság-érzés 

Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban 

Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom, belső kontroll (hit abban, hogy tehetek 

arról, ami velem történik) 

IV. A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek 

Információkezelés: információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás 
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Problémakezelés: problémaazonosítás, reális célkitűzés, problémamegoldás 

Kritikai gondolkodás 

Szabályalkotás, szabálykövetés 

Kreativitás: nyitottság, rugalmasság 

 

5. Egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Iskolai egészségnevelés 

 

Az iskolai egészségnevelés célja: 

 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomonkövesse saját egészségi állapotát, 

érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot 

érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető 

hatások csökkentésére.  

A teljes fizikai, szellemi és szociális jóllét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy 

csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani 

vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a 

környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék 

vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet 

erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni.  

Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi 

képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az 

egészségügyi ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jóllétig terjed. 

 

 

Feladataink az egészségnevelési célok eléréséhez: 

 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a 

fiatalok egészségi állapotát javítják. 

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem 

az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is 

nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt 

életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges 

életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő 

embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.  

Ismertessék meg a környezet elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes 

anyagok leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit. Készüljenek fel a 

veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az 

is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök 

használatára, az utasbalesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani, továbbá a 

veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira 

(felismerésére, tárolására).  

Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez 

vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás, helytelen 
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táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának megelőzésében. Az iskola 

megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, 

és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő 

felkészítésre. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, 

tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az 

egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős 

példaértékű szerepe van. 

 

Egészségnevelés színterei az iskolában: 

 

Az összes tantárgy tanórai foglalkozásai; 

A nem hagyományos tanórai foglalkozások (pl. témanapok, projekt - tanítás és más komplex, 

tantárgyközi foglalkozások); 

Tanórán kívüli foglalkozások (pl. szakkörök, tábor, rendezvények, versenyek); 

Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel); 

Az iskola környezettudatos működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások. 

 

Módszerek az egészségnevelés számára: 

 

- interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszonyáról, 

- serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások, 

- kortárssegítők képzése, 

- problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel, 

- szituációs játékok, 

- részvétel a helyi egészségvédelmi programokon, 

- sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése, 

- az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése, 

- érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása), 

- környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés), 

- a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése, 

- az egészséges életmódra neveléstantárgyakban történő megjelenítése, 

 

6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti, segíti az egyén képességeinek megfelelő társadalmi szerepvállalás 

kialakítását. Kiemelten fontosnak tartjuk a közösségek és a pedagógusok értékőrző, 

értékközvetítő, értékteremtő szerepét. 

 

Iskolai értékrendünk legfontosabb elemei: 

- a család és a gyermek tisztelete 

- minőségigény, pontos, megbízható munka 

- felelősségérzet, fenntarthatóság szerinti életvitel 

- becsületesség, megbízhatóság 

- kölcsönös megbecsülés, tolerancia 

- a környezet harmóniája iránti igény, rendszeretet 

- közösségépítés, együttműködési készség 

Az iskolai nevelés-oktatás közösségi keretekben folyik: évfolyam, osztály, csoport, szakkör, 

tanszak, sportkör. A tanuló viszonya saját közösségéhez meghatározza az egész iskolához, a 
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tanuláshoz fűződő kapcsolatát. Célkitűzés, hogy az egyén saját közösségében jól érezze 

magát, kialakuljanak a társas kapcsolatok, barátságok, az összetartozás érzése.  

A közösségi kapcsolatok kialakításában, formálásában nagy szerepe van a pedagógusnak, 

főként az osztályfőnöknek. Törekszünk arra, hogy az osztályfőnöknek saját osztályában a 

lehető legtöbb órája legyen. Az alsó tagozatban a testnevelőn, a nyelvtanáron és napközis 

nevelőn kívül legfeljebb két tanító tanítson egy-egy osztályban. 

Intézményi szinten az összetartozás eszközei az iskola jelképei, hagyományai.  

  

Az iskolán belüli közösségnevelés területei: 

 tanítási órák, edzések 

 művészeti iskolai foglalkozások (fellépések, kiállítások, műsorok, játszóház,   

    táncház, kamarazene, zenekar) 

 tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások 

 tanórán kívüli, diákönkormányzat által szervezett foglalkozások 

 szabadidős tevékenységek 

 

A közösségnevelés területei mind más és más lehetőségekkel, módszerekkel bírnak, fontosnak 

tartjuk az alábbi közös feladatokat: 

A tanuló 

 fogadja el a közösség szabályait, 

 közösségi magatartását jellemezze az együttműködés, szolidaritás, empátia,  

     humánum, a másság elfogadása, 

 kapcsolataiban megbízható, becsületes, szavahihető legyen. 

 

Az iskola kihasználja a diák-önkormányzatiságban rejlő lehetőségeket a személyiségformálás, 

az egészséges életmód, a környezetvédelem, az állampolgári ismeretek, állampolgári szerep, 

közéleti nevelés területén. Fontosnak tartjuk, hogy a tantárgy-kiegészítő ismeretszerzéstől a 

lazább társas szórakozásig, a művelődés változatos formáit biztosítsuk, hogy már iskolás 

korban megalapozzuk a kulturált szabadidős szokásokat. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek közösségfejlesztési feladatai: 

 legyen rájuk jellemző a kötetlenebb tevékenységi forma, az érzelmi élmények 

     nyújtása 

 nevelje a tanulókat önismeretre 

 ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait.  

 

Nem csak az egyéni, hanem a közösségi kompetenciafejlesztés is erősen megjelenik  a 

szociális kompetencia csomag B változatában. A fejlett szociális kompetenciákkal rendelkező 

egyének könnyebben lesznek egy közösség harmonikus életet élő, sikeres tagjai; és egy fejlett 

szociális kompetenciákkal rendelkező, tudatosan együttműködő egyénekből álló közösség 

(társadalom) maga is könnyebben lesz sikeres. Ugyanakkor egy közösség csak akkor sikeres 

hosszú távon is, ha képes időben reagálni a változásokra (adaptív) és működése fenntartható 

(azaz nem éli fel saját erőforrásait). Az adaptivitás és a fenntarthatóság fogalmán keresztül 

lesznek részei a szociális kompetenciaterületnek az életvitellel és a környezettudatossággal 

kapcsolatos kompetenciák.   

 

Iskolánkban az alábbi társas kompetenciákat fejlesztjük: 

 Empátia 

 Kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség 



Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

20 

 Együttműködés 

 Konfliktuskezelés 

 Segítségkérés 

 Visszautasítás 

 Társadalmi részvétel: csoporthoz tartozás, szociális érzékenység, szolidaritás,   

     Feladatvállalás, önkéntesség, civil kezdeményezőkészség 

 

A differenciálás bevezetése vagy folytatása elengedhetetlen a fejlesztés, felzárkóztatás 

megvalósítása során. A kooperatív technikák bevezetése, a megszokottól eltérő módszerek, 

eljárások alkalmazása megteremtik a sikeres, örömteli tanulás feltételeit, s a tanulócsoport 

minden tagja számára hasznosak. Ennek során fejlődik a tanulók együttműködési készsége, 

toleranciája, hiszen a csoportfeladat teljesítéséhez minden gyerek közreműködésére, tudására 

szükség van. Segít a különböző tanulási módszerek elsajátításában, az egyénnek leginkább 

megfelelő módszer megtalálásában. Ebben a tanulási formában a pedagógus feladata a 

gyerekek munkájának támogatása, koordinálása. 

 

 

7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai  
 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása,  iskolában a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.  

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén 

más szakemberek – bevonásával, 

h) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve 

végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 
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k) részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n) pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o)részt vegyen a számára kötelező minősítési, tanfelügyeleti eljárásban (valamint annak 

előkészítésében is) 

p) megőrizze a hivatali titkot, 

q) hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

 

 A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint 

– továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 

közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – 

annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a 

továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az 

első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség 

alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni 

annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

 

Osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 

1. A munka jellemzői  

  Komplex, átfogó – a tanuló egész személyiségére irányul a tevékenysége 

  Differenciált – a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán individualizált  

                követelményeket támaszt 

  Rugalmas - nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga; ellátása  

                lényegesen több spontaneitást, rugalmasságot, reflektivitást igényel 

   

2. Az osztályfőnöki munka feladatkörei  

- Közvetlen nevelőmunka – ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő 

alkalmazásuk; az aktuális események feldolgozása; különböző értékrendek 

megismertetése; a kultúrahasználat megtanítása; a konfliktusmegoldást kialakító 

pedagógiai tevékenység; mentálhigiénés szemlélet alkalmazása a nevelőmunkában; 

törődés a gyermekek aktuális problémáival; az osztály konfliktusainak megoldása; 

gyermekvédelmi munka 

- Ügyviteli (adminisztrációs) feladatok – a haladási napló naprakész vezetése, a 

haladási és anyakönyvi rész folyamatos ellenőrzése; igazolások esetleges igazolatlan 

órák regisztrálása félévkor és évvégén a magatartás és szorgalomjegyek előkészítése 

az osztályozó értekezlet előtt; félévi értesítő, anyakönyv- és bizonyítványírás 

- Szervezés, koordinációs feladatok végrehajtása – kapcsolattartás az osztályban 

tanító kollégákkal, a nevelésben-oktatásban hatékonyan résztvevőkkel, a szülőkkel, 

szülők közötti felvilágosító munka; szabadidős tevékenységek, programok 

szervezése  
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Az osztályfőnök konkrét feladatai és hatásköre: 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Biztosítja a DÖK képviselők megválasztását, együttműködik az osztály DÖK 

képviselőivel, segíti a tanulóközösség kialakulását- 

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

osztály szülői munkaközösségével.  

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

 Figyelemmel kíséri diákjai egyéb eredményeit (pl. sport, kulturális stb.) 

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

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Megszervezi a  tanulmányi  kirándulást/erdei iskolai részvételt. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: osztálynapló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai és egyéb adatok szolgáltatása, bizonyítványok 

megírása,    hiányzások igazolása. 

 Ellátja a középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatokat. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki közösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység  
 

8.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 

A képességek teljes kibontakoztatását elő kell segíteni minden tanítónak, tanárnak. A 

tehetséges tanulót abban kell segíteni, hogy megtalálhassa a tehetségének leginkább 

megfelelő fejlesztési formát, lehetőséget. 

 

Meg kell különböztetni a tevékenység két síkját: 

 

1. A tanórai foglalkozások alatt a munkaformák megválasztásával (egyéni, pármunka, 

differenciált csoportmunka) segítjük a képességek kibontakoztatását. Csoportbontást idegen 

nyelvből és informatikából alkalmazunk, amennyiben ezt a létszámok indokolják. 

 

További lehetőségek: 

  versenyekre való felkészítés  

  levelezős feladatmegoldó versenyekre benevezés 

  pályázatokon való részvétel 

  kiegészítő anyag, feladatok adása. 
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  kutatómunkára ösztönzés 

 

2. A tanórán kívüli tevékenység: 

 egyéni fejlesztési foglalkozásokon egyénre szabott tehetséggondozást végzünk  

 a tehetséges tanulót szakkörbe, művészeti csoportba irányítjuk 

 megbeszéljük a szülőkkel a továbbfejlesztési lehetőségeket 

 bemutatókon, műsorokon való szereplést biztosítunk 

 a sportban tehetséges tanulókat a szakosztályokhoz, majd az utánpótlás-nevelő 

központokhoz irányítjuk. 

 

3. Tehetségfejlesztés, hátránykompenzálás a művészeti iskolában 

 A gyengébb tanulók számára gyakorlási lehetőséget biztosítunk, lehetővé tesszük a 

más évfolyamon való fakultatív részvételt. 

  A kiemelkedő teljesítményű tanulókat versenyre készítjük fel, nevezzük be. 

 Lehetőséget biztosítunk a különböző szintű bemutatókon szólisztikus bemutatkozásra. 

 Figyelemmel kísérjük a megyei, országos nyári táborokat (edző-, képző-, 

színművészeti, néprajzi, hagyományőrző tábor). Lehetőséget biztosítunk 

növendékeinknek az ezeken való részvételre. 

  Ösztönözzük tanulóinkat versenyeken való részvételre, melynek elsődleges célja a 

tapasztalatcsere, valamint hogy képet kapjunk más művészeti iskolák munkájáról. 

 Művészeti napokat rendezünk, ahol bővítjük iskolaközi, szakmai kapcsolatainkat, 

lehetőséget biztosítunk diákjaink számára a bemutatkozásra, önkifejezésre. 

  Elismerjük a kreativitást, alkotómunkára ösztönzünk. 

 Megrendezzük a Vágfalvi Ottó emlékét ápoló képzőművészeti versenyünket, ahol 

iskolánk tanulói találkozhatnak más iskolák tehetséges diákjaival 

 

8.2 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység  

 

Évről évre egyre nagyobb arányban vannak jelen intézményünkben azok a gyermekek, 

akiknek családja különböző problémákkal küzd. Munkanélküliség, anyagi, ellátási gondok, 

sok gyerek, pszichés problémák. Az iskola minden felhasználható eszközzel arra törekszik, 

hogy ezek a tanulók eredményesen eljussanak a képzési szakasz végéig.  

Ezért kiemelt feladatnak tekintjük a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai kudarcainak csökkentését és lemorzsolódásuk megelőzését. 

A megfelelő szakember ellátottság, a sportiskola, az egész napos iskola, a napközi otthonos 

ellátás, a tanulószoba, az egyéni fejlesztések, a szakkörök, a korrepetálások, a művészeti 

oktatás szolgálják a HH és a HHH tanulók esélyegyenlőségének növelését. 

A legfontosabb feladat ezen a téren a tényfeltárás és a családdal konstruktív kapcsolat 

kialakítása. 

 

A problémákkal küzdő gyermekek számára egyfajta megoldást nyújt az egész napos iskola és 

a napközis ellátás. Az igénylők napi háromszori étkezést, vagy egyszeri ebédet kapnak az 

iskolában. A térítési díjat az önkormányzat állapítja meg. Igazolt rászorultság esetén 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, illetve étkezési hozzájárulást lehet igényelni. 

Önkormányzati támogatásban a szülők igénybejelentése alapján részesülhetnek a tanulók. A 

napköziben a nevelő irányításával házifeladat-készítés és tanulás folyik, ez segítséget jelent 

azoknak a családoknak, akik nem tudnak délután foglalkozni a tanulókkal.  
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8.3 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység  

 

Alapvetések a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához  

 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, 

hogy igényjogosultságát megállapították. Iskolánk részt vesz a diszlexiás, diszgráfiás, 

diszkalkuliás, kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavaros és figyelemzavaros 

gyermekek integrált nevelésében, oktatásában. Pedagógiai programunk és helyi tantervünk 

elkészítésekor, valamint napi munkánk során ezért figyelembe vesszük a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében foglaltakat. 

 

Módszerek 

A kooperatív tanulás különböző készségek fejlesztéséhez rendel módszereket, így a 

gondolkodás, kommunikáció, társas kapcsolatok, információmegosztás. Ezek mindegyike 

nagyon jelentős a hiperkinetikus és magatartás-zavaros gyermekeknél. A hagyományos 

versenyeztető módszerek (bár nagyon motiválják az SNI-gyermeket) felerősíthetik a zavarok 

előnytelen tüneteit, így például az agresszivitást, alacsony frusztrációtűrést, 

dominanciatörekvéseket akkor is, ha a tanuló megfelel saját elvárásainak és akkor is, ha nem. 

Ezzel szemben a kooperatív módszer a közös cél érdekében való együttműködés képességét 

alakítja ki. A felnőttkori munkavégzésre is ez készíti fel leginkább, mert ez az iskolai tanulási 

forma modellálja leginkább a mai hatékony munkaszerveződést. Természetesen mindkét 

módszernek vannak negatív és pozitív hatásai egyaránt, hiszen a kooperatív módszer rosszul 

előkészítve nagyon frusztráló lehet a gyermek számára.    

Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink 

Az iskola elsődleges célja, hogy a gyereket teljes emberré és a közösség aktív tagjává nevelje.  

- a fejlesztés a tanulók számára megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse 

a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

- az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

- ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki, 

- a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

Ennek érvényesítése érdekében figyelembe vesszük: 

- a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 

- a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

- a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztését. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és 

szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, 

képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A tanulók között 

fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az iskola figyelembe 

veszi. 

A sajátos nevelési igény kifejezi az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy 

teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. A 

sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé. 
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A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és 

szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy 

tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák 

alkalmazását teszi szükségessé. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

 

A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

 

a) A sajátos nevelési igényű tanuló 

- életkora, pszichés és egészségi állapota,  

- képességei, kialakult készségei, 

- kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

b) A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, 

életvitel. 

A habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően a napi nevelő-

oktató munkába beágyazottan valósulnak meg, a szakvéleményekben foglalt valós igényekhez 

igazodóan, gyógypedagógus közreműködésével elkészített egyéni fejlesztési terv szerint. 

 

Diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, hiperkinetikus gyermekek, tanulók ellátása 

 

A fejlesztés célja: 

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az 

intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze 

kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 

 

Jogszabályi háttér a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához 

 

A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 

nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,  

a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről,  

2011. évi CLXXXVII. tv. , 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend.  
 

 Köznevelési törvény (Knt.) 20/2012. EMMI 

rend. 

15/2013. EMMI rend. 

alapfeladat SNI/BTM 3. § (6); 4. §   

kiemelt figyelmet igénylő tanuló 4. § 13.   

különleges bánásmódot igénylő 4. § 13. a)   

Ki az SNI-s? 4. § 25. pont   

szakmai jogszabálysértés SNI-
seknél 

21. § (11) bek.   

magántanuló SNI/BTM 
27. § (7) bek. 75. § (3) bek.  
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eü.-i és rehab. órák SNI 
27. § (8); Knt 6. 

sz. mell. 47. (1) 

bek. 

138. § (1)-(5) bek.  

SNI/BTM adatok továbbítása 41. § (8) bek. a) 

44. § (5) bek. i) 

  

SNI-s tankötelezettség 45. § (3) 

97. § (1) bek. 

  

7. § (1) bek. db) pont 

SNI nev.- okt. módja 
47. § (3) bek.   

SNI-s személyi, tárgyi feltételek 47. § (4) bek. a-c. pont  

47. § (5) bek. 

2. sz. mell.; e rend. 

IV., VI. eszk. 

 

SNI-s oszt./csop. számítása 47. § (7) bek.   

BTM-es fejlesztése 47. § (8) bek., Nkt. 3. sz.  

mell. 

  

pedagógus végzettségek SNI 47. § (9) bek.   

utazó gyógypedagógus 47. § (10) bek.   

SNI/BTM  

hosszabb felk. idő, segédeszk. 
51. § (5) bek. 

33. § (3) bek. 

68. § (4) bek. 

 

pedag. alapvető feladata 
SNI/BTM 

62. § (1) bek.   

helyi tanterv SNI  11. § (1) (2) bek.  

helyhiány esetén SNI-s  24. § (6) bek.  

középfokú felvételi tájék. SNI  32. § (3) bek. d)  

egy évnél hosszabb idő a 
követelm. 

 11. § (2); 74. § (3) 

bek. 

 

beírási napló SNI/BTM  95. § (5) bek.  

törzslap SNI 
 99. § (4) bek.  

jelzési kötelezettség  SNI/BTM  95. § (6) bek.  

SNI dokumentáció  139. § (1) (2) bek.  

szakértői bizottsági tevékenység   
7. § (1); 8. §; 10. § (1)-

(3) bek. 

11. §; 12. § 

szakértői vizsg.kezdemzése   13. § (1)-(6) bek. 

szakértői vizsgálat 
  14. § (1)-(5) bek. 

16. § (1)-(6) bek.; 17. § 

(1)-(5) 

19. § (1) bek. 

szülői egyetértés 
  18. § (1)-(3) bek. 

iskolaváltás SNI 
  20. § (3) bek. 

enyhe értelmif. megállapítása 
  21. § (2)-(7) bek. 

felülvizsgálat SNI/BTM 
  

22. § (1)-(3) bek. 

23. § (1)-(6) bek., 2. sz. 

mell. 

mentesítések 55. § (1); 56. § (1) (2) bek.  5. § (1) (2) bek. 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési törvény) 

46. § (3) bekezdés g) pontja alapján a gyermeknek, a tanulónak joga, hogy állapotának, 

személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, 
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rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai 

szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.  

A köznevelési törvény 47. § (1) bekezdése szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek, 

tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői 

bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet (továbbiakban: 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet) 17. § (1) bekezdése kimondja, 

hogy a szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz 

kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak 

feladataira. 

Amennyiben a szülő a szakértői véleményt nem támadta meg, úgy az hatályossá válik, és az 

abban foglaltak kötelezővé válnak mind a tanuló, mind a szülő, mind a pedagógusok számára.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 248. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, aki a pedagógiai 

szakszolgálatra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően készített szakvéleményben 

foglaltakat szándékosan figyelmen kívül hagyja, szabálysértést követ el. 

A köznevelési törvény 72. § (1) bekezdésének a) pontja a szülő kötelességeként fogalmazza 

meg, hogy gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden 

tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke 

fejlődését, tanulmányi előmenetelét. 

A fentieknek megfelelően a szakértői véleményben foglaltak a szülő részére is kötelezettséget 

jelentenek, azok mellőzésével gyermeke fejlődését veszélyeztetheti. 

Amennyiben azonban a szülő nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, úgy kérheti 

gyermeke ismételt vizsgálatát. A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 23. § (1) bekezdése 

alapján a szülő a felülvizsgálati eljárást bármikor kezdeményezheti. A szakértői bizottság a 

szülő kérelmére akkor köteles lefolytatni a felülvizsgálati eljárást, ha a hivatalból történő 

felülvizsgálat óta több mint hat hónap telt el, és a soron következő, hivatalból történő 

felülvizsgálat időpontjáig több mint hat hónap van hátra. 
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8.3.1 A tanulási problémák értelmezése, rendszerezése 

 
Adaptációs kézikönyv, Educatio Társadalmi szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest 2008. 51. oldal 

 

A tanulási problémák: lehetnek átmenetiek vagy tartósak, lehetnek könnyen oldhatóak, de 

enyhítésük vagy megszüntetésük érdekében szükség lehet speciális szakember átmeneti vagy 

tartós beavatkozására is. 

A tanulási nehézség 

A tanulási nehézség a tanulási problémák legenyhébb formája. Ebbe a csoportba tartozik a 

bármilyen ok – hiányzás, pszichés problémák – következtében kialakult lemaradás. Ebben az 

esetben van remény a gyors felzárkózásra. A szakirodalom ide sorolja a helytelen tanulási 

szokások okán bekövetkező lemaradást vagy az átlagosnál lassabb tanulási tempójú tanulók 



Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

29 

eseteit is. Ezek az okok megszűnésével felszámolhatók. A tanulók problémáját érzékelve a 

tanító vagy a szülő átsegíti a tanulót a – többnyire átmeneti – nehézségen. 

Az osztályfőnökök feladata mindezek feltérképezése, a tanulási stílusok, szokások felmérése 

tanév elején, megfelelő segítség kérése, a segítség menetének kidolgozása. 

Tanulási zavar 

Különböző területeken megmutatkozó gyenge tanulmányi teljesítményt, egyenetlen 

tanulmányi eredmény. Vagy: olvasás-, írás és számolászavar – vagyis a diszlexia, a diszgráfia 

és a diszkalkulia. 

 

8.3.2 A tanulási képességek fejlesztésének lehetősége 

 

Olyan képességek – exploráció (felfedezés), próbálkozás és problémamegoldás, játék és 

szimuláció, alkotás és alkotó tanulás, kommunikáció és szövegfeldolgozás, szocializáció és 

szociális tanulás, valamint tapasztalati és értelmező, szándéktalan és szándékos tanulás – 

fejlesztéséről van szó, amelyeknek köszönhetően új pszichikus rendszerek jönnek létre, a 

meglévők átalakulnak, hierarchizálódnak, optimalizálódnak, tartósabbá válnak. 

 

8.3.3 A tanulók képességfejlesztésének területei: 

 

Kognitív képességek 

Kommunikációs képességek 

Szociális képességek 

Motoros képességek 

Kreatív képességek 

Orientációs képességek 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes nevelését, oktatását a tanítók, tanárok az egyéni 

tanulói igényekhez igazított differenciáló oktatással, speciális eszközök, valamint megfelelő 

tanulásszervezési módok alkalmazásával és gyógypedagógus segítő közreműködésével, 

iránymutatásával valósítják meg. 

 

A tanulási kudarc több okra vezethető vissza, melynek hátterét igyekszünk feltárni. Nagy 

szerepe van az észlelő és jelzőrendszer működésének, valamint a megelőzésben érintett 

szakemberek (védőnő, gyermekorvos, gyermekjóléti szolgálat) észrevételeinek. A 

problémásabb esetekben lehetőségünk van pszichológus segítségét kérni, vagy családterápiás 

üléseket tartani. Külön figyelmet fordítunk az SNI-s, BTM-es, HH és HHH gyermekekre.  

A felzárkóztatás érdekében egyéni differenciált fejlesztés a tanítók és a szaktanárok feladata. 

A tanulók haladását, fejlődését az iskola tantestülete legalább félévente legalább 

háromhavonta értékeli. Az érintett pedagógusok megbeszélik a további teendőket, a szükséges 

változtatásokat.  

 

A tanulót a tanító, a szaktanár eseti időszakos korrepetáló foglalkozásra kötelezheti az 

osztályfőnök és az intézményvezető egyetértésével. E kötelezettség elrendeléséről a szülőt 

értesíteni kell. Az aktuális tantárgyfelosztás határozza meg a fejlesztő foglalkozást tartó 

pedagógus személyét. 

 

Fejlesztő terápiás eszközeink a tanulók rendelkezésére állnak.  
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8.3.4 Fejlesztő eszközök 

 

Eszközcsoportok Funkciójuk 

Tapintható betű és számformák különböző 

anyagokból, többféle méretben, hívóképek 
Érzékszervi megerősítés a betű és számképzetek 

megerősítése érdekében 

Kockák Számfogalom kialakítása, számlépcsők építése 

Hangszerek és zörejkeltésre alkalmas tárgyak Auditív figyelem, észlelés, és emlékezet 

fejlesztése. 

Modellek, szemléltetőeszközök Összefüggések megértése, vizuális megerősítés 

minden ismeretanyaghoz. 

Sport és játékszerek A mindennapi testmozgás és mozgásfejlesztés 

eszköztára/ ne csak a testnevelők férjenek hozzá. 

Társasjátékok Szabálytudat és tűrés, siker és kudarc átélése, 

kezelése 

Díszletek, jelmezek, paraván, bábok, maszkok, 

színpad-dobogó 
Szerepjátékok, szituációs játékok, dramatizálás, 

élethelyzetek megjelenítése,szóbeli 

kommunikációs gyakorlat 

Filmek, video-és DVD tár Szituációk elemzése, feldolgozása, megbeszélése 

Képek, kártyák, újságok Vizuális figyelem, észlelés és emlékezet fejlesztése 

Nyomtatványok, iratmásolatok, csekkek, 

önéletrajz-, levél,- kérelem minták 
Adatok kitöltése, másolása, hivatalos formák 

kipróbálása, írásbeli kommunikáció gyakorlatok 

különböző címzettel és céllal. 

Térkép, menetrend, telefonkönyv Tájékozódási gyakorlat 

Lexikonok, enciklopédiák, CD-tár, katalógusok, 

számítógép internet hozzáféréssel 
Ismeretszerzési gyakorlat 

Számítógép oktató szoftverek Önálló tanulás 

Számítógép, pendrive, projektor/ kivetítő Tanulói portfólió, prezentáció, csoportos 

projektek tervezése és bemutatása 

Inkluzív nevelés/ Adaptációs kézikönyv/ EDUCATIO 2008.  8. fejezet 

 

Iskolánkban gyógypedagógiai egyéni foglalkozások keretében fejlesztjük azokat a tanulókat, 

akik valamilyen részképesség-zavarral küzdenek. A Tanulási Képességet Vizsgáló, 

Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szűrővizsgálata, majd szakvéleménye 

alapján egyéni, a gyermek szintjének megfelelő képzést és képességfejlesztést biztosítunk a 

rászorulóknak. Lehetőség van arra, hogy a tanulók egyéni tempóban haladhassanak, és később 

teljesítsék a követelményszinteket.  A szakértői vélemény alapján a tanulók igazgatói 

hatáskörben mentesíthetők egyes tantárgyakból az értékelés, minősítés alól, illetve lehetőséget 

kaphatnak arra, hogy érdemjegyeik kialakításánál csak szóbeli feleletük legyen mérvadó. 

Határozat születhet arról is, hogy a tanuló beadhassa munkáját elektronikusan, vagy 

készíthessen hangfelvételt, fotót a táblai vázlatról, az óra anyagáról.. Erről határozat készül, 

melyet megkap a szülő, az osztályfőnök (aki értesíti a szaktanárokat), a fejlesztést végző 

pedagógus.  
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Feladatunk figyelemmel kísérni, megvalósul-e az értékelés és minősítés alóli részleges 

mentesítést követően az egyéni fejlesztési terv alapján végzett felzárkóztatás, illetve 

teljesültek-e a szakértői vélemény alapján készült határozatban foglaltak.  

 

8.4 Teendők a sajátos nevelési igényű tanulókkal  

 

Az évnyitó szülői értekezleteinken rendszeresen tájékoztatást adunk a szülőknek az integrált 

nevelésre vonatkozó főbb tudnivalókról, az erre vonatkozó eljárási szabályainkról. 

 

Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett tanulók esetleges problémáinak feltárására, a 

nevelési tanácsadók, majd a Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság bevonásával közreműködünk a sajátos igények mielőbbi 

feltárásában. 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy integrált nevelésben-oktatásban abban az esetben vehet részt 

gyermekük, ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja leginkább, s ezt a szakvélemény 

megállapítja. A szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó vizsgálata történhet az iskola 

vagy a szülő kérésére. 

A Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

szakvéleményében leírtak alapján egyéni fejlesztési tervek szerint történik a tanulók 

fejlesztése. A szülőket figyelmeztetjük arra, hogy a fejlesztő foglalkozásokon kötelező a 

tanulóknak részt venni. A hiányzásokat ugyanúgy kell igazolni, mint a többi tanóráról való 

hiányzást.  

 

Az igazgató a megfelelő szakvélemények alapján minden tanév elején határozatban értesíti a 

szülőt, hogy gyermeke milyen kedvezményekre jogosult a különböző tantárgyak tanulása, 

számonkérése során. Ezek a kedvezmények csak akkor vehetők igénybe, ha a tanuló az előírt 

fejlesztő foglalkozásokon pontosan részt vesz. 

Az iskola figyelemmel kíséri a tanulók előírt felülvizsgálatának idejét, és ezt minden évben a 

megadott határidőig kéri a Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadótól. 

 

Az iskola dolgozóit tájékoztatjuk a rá vonatkozó feladatokról. Az SNI-s, BTM-es, 

magatartászavaros, problémás tanulóról, várható viselkedéséről. 

A szaktanárok feladata a differenciálás, az egyéni bánásmód fokozott alkalmazása, ezek 

dokumentálása, a feladatlapok lefűzése. 

Az integrációt végző pedagógus feladata 

• Meg kell teremtenie és folyamatosan működtetnie kell a neveléshez, oktatáshoz, 

fejlesztéshez szükséges motivációs bázist. 

• Meg kell találnia és alkalmaznia a differenciáláshoz szükséges módszereket, 

technikákat, a tanulói tevékenységekhez szükséges eszközrendszert. 

• Tudnia kell tanulókhoz igazodva foglalkozásokat terveznie, irányítania, a tanulóknak 

aktív tanulási lehetőséget biztosítania, a tanulók képességeinek ismeretében fejlesztő 

eljárásokat kidolgoznia. 

• Együtt kell működnie a szülőkkel, az osztályban tanító többi pedagógussal, a 

pedagógiai asszisztenssel és más szakemberekkel. 

• Az integráció sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen az integrált tanuló speciális 

nevelési szükségleteire szakosodott gyógypedagógus, aki konzultációs órákon 

segítséget nyújt a tanárnak. 
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8.5 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

Egyéni fejlesztési terv készítése 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése minden esetben egyéni fejlesztési terv 

alapján történik, amit a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus készít, a szakértői és 

rehabilitációs bizottság véleménye, valamint saját diagnosztikus mérései alapján. A 

fejlesztési tervet  minden gyermeket tanító pedagógus ismerje meg. Ez alapja lehet a 

tanórákon történő egyéni megsegítéseknek és a differenciálás megtervezésének. 

Számos esetben azonban épp a befogadó pedagógus nyújthat segítséget 

észrevételeivel, tanácsaival a gyógypedagógusnak a habilitációs-rehabilitációs 

tevékenységben és tervezésben. 

A sajátos nevelési igényű tanulók speciális igényeinek kielégítése a fejlesztés 

középpontba állításával valósítható meg. Ez azonban nem azonos a pedagógiai 

korrekcióval. Azt jelenti, hogy egyéni tanulói igényekhez igazodva differenciált 

foglalkoztatást és a rugalmas alkalmazkodást alakít ki a pedagógus az egyén fejlődési 

üteméhez igazodva. A tanulók képességei és kompetenciái különböző fejlettségűek 

lehetnek. Ha egy képesség fejlődését szeretnénk elérni, akkor olyan tevékenységeket 

kell végeztetni a tanulóval, ami erre a képességre célzottan fejlesztő hatású lehet. A 

tevékenység módjainak, eszközeinek kiválasztásában kezdetben a gyógypedagógus 

segíthet. Közös munkával biztosítani tudják a sajátos nevelési igényű gyermekek 

számára azokat az egyéni tanulási útvonalakat, egyéni tanulási stratégiákat, amelyek 

megakadályozhatják az iskolai kudarcok elszenvedését. 

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében a pedagógiai és egészségügyi habilitációs és 

rehabilitációs tanórai foglalkozások egyéni fejlesztési terv alapján valósulnak meg. 

Az egyéni fejlesztési terv jellemzői: 

 mérés-alap 

 egyediség 

 folyamat jelleg 

 fejlesztő értékelés 

 önértékelés 

 ellenőrzés 

 

Az egyéni foglalkozások alapelvei 

a) Az egyéni foglalkozások nem korrepetáló jellegűek. 

Az egyéni foglalkozások elsődleges célkitűzése az éretlen vagy gyenge 

képességterületek fejlesztése, a hiányzó képességek kialakítása. Az egyes 

foglalkozások anyaga nem témaspecifikus. Egyszerre több, a gyermek érettségi 

szintjének megfelelő témával dolgozhat, amelyek a tananyaggal ritkán kerülnek 

egyidejűleg fedésbe. 

b) A személyiség egészére ható fejlesztés. 

A gyógypedagógiai foglalkozások nemcsak az egyes részterületek fejlesztését, hanem 

a gyermek teljes személyiségét célozzák meg. Elősegítik a reális önértékelés, a pozitív 

énkép kialakulását. 

c) A gyógypedagógus és a gyermek közötti kapcsolat alapköve a bizalom. 
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Hangsúlyt kell fektetni a gyógypedagógus és a tanulók közti érzelmi kapcsolatra, 

valamint az egymás iránti bizalomra is, amely a fejlesztés hatékonysága 

szempontjából meghatározó. A gyermek érzelmi fejlődésének nyomon követése is a 

gyógypedagógus feladata, aki a kompetenciakörén kívül álló problémák 

megoldásában pszichológus segítségét kérheti. 

d) Az egyéni fejlesztési tervek folyamatos ellenőrzése, továbbfejlesztése. 

Az egyéni fejlesztési terv egyfajta útmutató, segítség a gyógypedagógus számára, 

amelyet azonban időszakonként, a gyermek fejlődésével párhuzamosan, folyamatosan 

átdolgoz. 

e) Team-munka. 

Szükség szerint egy-egy problémakör, eset részletesebb elemzésére, megvitatására 

kerül sor az osztálytanítókkal, amely a hatékonyabb együttműködés szempontjából 

elengedhetetlen. 

f) Együttműködés a szülőkkel. 

Elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, igény szerint akár napi 

kapcsolatba is kerülhetünk. Tájékoztatást adunk a gyermek fejlődési üteméről, érzelmi 

állapotáról.  

Igyekszünk hozzájárulni, hogy az iskola ne konfliktusforrás legyen a szülő- gyermek 

kapcsolatban, sokkal inkább kettejük közös munkájának sikerben gazdag helyszíne. 

Az egyéni fejlesztési terv megvalósulásának és folyamatának dokumentuma az egyéni 

fejlesztési napló, amely naprakészen tartalmazza az elvégzett munkát és a 

tevékenységek összeállításának szakmai szempontjait. Külívét az osztályfőnök, 

belíveit a fejlesztést végző szakember vezeti. 

 

Kompetenciafejlesztés elképzelhetetlen a tanulás egyéniesítése nélkül. Előtérbe került 

a tanulás személyre szervezése, egyéniesítése, amely szerint a tanulás lényege nem az 

ismeretek elsajátítása, hanem a személyiség különböző komponenseinek az egyénre 

jellemző fejlődése. Ehhez a fejlődéshez bizonyos feltételek szükségesek, a pedagógus 

feladata pedig éppen ezek megteremtése. 

 

Az egyéni fejlesztés színterei 

Tanórán 

Egyéni megsegítést igényelhet a tanuló a tanórákon is. Differenciálással és különböző 

nevelési, módszertani eljárások alkalmazásával az egyéni megsegítés a tanóra szerves 

részeként, feltűnés nélkül, természetes módon valósulhat meg. Egyéni megsegítést 

nem csak a sajátos nevelési igényű tanuló kaphat. Minden gyermek kerülhet olyan 

helyzetbe, hogy szüksége lehet a tanár megkülönböztető figyelmére. 

Az egyéni fejlesztés tanórákon alkalmazható módja 

Leghatékonyabb mód a differenciálás. A differenciálás lényege a tanítási-tanulási 

folyamat tanulókhoz történő igazítása. A differenciálás szükségességét a tanulók 

különbözősége indokolja. Különbözőségeik szerint a tanulókat csoportokba kell 

sorolni, s ezzel megteremteni a differenciálás alapjait. Differenciált feladatot ne csak a 

sajátos nevelési igényű tanulók kapjanak. A tanulók értékelése is differenciáltan 

történjen. Differenciálni lehet a feladatok mennyisége, mélysége, minősége, formája, a 



Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

34 

megoldási stratégiák, elvárt megoldási szintek szerint. Differenciáláshoz a kooperatív 

technikák is kiválóan alkalmazhatók. 

Mindig figyelembe kell venni, hogy a tanuló a helyi tanterv által meghatározott 

követelményeket milyen egyéni módon képes elsajátítani. 

Szempontok, javaslatok a tanórán történő egyéni megsegítéshez: 

Egyéni segítséget NE csak a sajátos nevelési igényű gyermeknek adjunk! 

Tanítsuk meg a tanulót segítséget kérni! 

Ha a tananyagot a megfelelő formában, a tőle elvárható szinten tudjuk a gyermeknek 

biztosítani, sokkal önállóbb munkára lesz képes. 

A segítségadásba bevonhatjuk a tanulótársakat is, de csakis önkéntes alapon. (Ne mi 

jelöljünk ki tanulópárt!) 

A feladat meghatározásánál tisztázzuk, hogy az értékelésbe beleszámít-e az önálló 

munkavégzés! 

Tanórán kívül 

Egyéni megsegítés történhet a korrepetáláson is. Módszereiben nincs különbség a 

sajátos nevelési igényű és többi tanuló között. 

A habilitációs-rehabilitációs foglalkozásokon egyénileg vagy kiscsoportban a 

gyógypedagógus speciális, a sérülésnek megfelelő terápiás tevékenységgel segíti a 

sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését. 

A fejlesztés szervezeti keretei 

A tanulók egyéni fejlesztésének időbeosztását a gyógypedagógus az osztálytanítókkal 

konzultálva határozza meg. Fontos szempont, hogy mindig a gyermek egyéni 

képességeinek, a körvonalazott problémakörnek leginkább megfelelő szervezeti 

formát válasszuk, amelyek lehetnek: 

a) Egyéni fejlesztés 

b) Kiscsoportos fejlesztés 

 

Formái:  

a) Gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia 

Egyéni fejlesztési tervet kötelező alkalmazni az SNI-s tanulók fejlesztésekor a 

Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján történő terápiákhoz. Ennek felépítése: 

 

- Személyi adatok 

- A vizsgálat megállapításainak rövid leírása 

- Diagnózis 

- Fejlesztési terv 

- Felhasználandó eszközök, anyagok 

- A terápiás órák időpontja, helyszíne 

- Az fejlesztés területei 

 

b) Tantárgyi korrepetálás, mozgásterápia, pszichológiai terápiák 

Egyéni fejlesztési tervre van szükség a tanulási kudarcnak kitett tanulók 

felzárkóztatásakor, s a tehetséges tanulók fejlesztésekor is. 
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A korrepetitor/mentor tanár egyéni program alapján teremti meg a 

felzárkózás/tehetséggondozás feltételeit. A gyerek oktatása az ő saját tanulási tempójához, 

módszeréhez alkalmazkodik.  

 

A terv szerkezete: 

– A tanulót tanító tanárok megbeszélésének feljegyzése (szükség esetén részt  

           vesz gyógypedagógus, asszisztens, szociális munkás, fejlesztő pedagógus,  

           pszichológus) 

– Probléma megállapítása  

– A probléma okainak megismerése 

– A legkedvezőbb tanulási tempó, módszer megállapítása 

– Fejlesztési terv készítése 

– Feladatlapok, gyakorlóanyag, eszközök készítése 

– Szülők közreműködése a fejlesztésben, feljegyzések a bevonás módjáról,  

           mértékéről 

A gyerek csak úgy tudja kihozni magából a legtöbbet, ha az egész iskola együttműködik. A 

pedagógiai munkát segítőket, a technikai dolgozókat is tájékoztatni kell az problémás tanuló 

estleges kirívó viselkedéséről.  Nélkülük nem lehet sikeres a nevelés. 

 

8.6 Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

 

Az iskolának elsődleges gyermekvédelmi feladata a prevenció. 

Valamennyi pedagógus alapvető feladatai közé tartozik a gyermeket, a tanulót veszélyeztető 

körülmények feltárásában, megelőzésében és megszüntetésében való közreműködés. Fő 

szempontunk a gyermekek mindenek felett álló érdeke. Célkitűzésünk felderíteni a 

gyermekek, tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, pedagógiai eszközökkel megelőzni a 

káros hatások kialakulását, ellensúlyozni azokat. A gyermekvédelmi problémák 

megelőzésénél a felvilágosító munka, a speciális témájú felkészítés kap hangsúlyt. 

A megelőzés érdekében oda kell figyelnünk a tanulók beilleszkedésére, egyéniségük 

harmonikus fejlesztésére. A veszélyeztetett körülmények közt nevelkedő gyerekeknél 

fokozottabb mértékben kell segítenünk a felzárkóztatást. Egyedi és személyre szóló segítésük 

érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a gyermekvédelmi hálózat szakembereivel.  

 

Az Egészségnap keretében szakmai előadások segítenek az egészséges életmódra való 

nevelésben, felvilágosítást adnak a káros szenvedélyek hatásairól, pl. a drog, a dohányzás, az 

alkohol veszélyeiről. Az „Erőszakmenetes, egészségtudatos iskola” cím szellemében 

végezzük a bűnmegelőzési foglalkozásokat, a DADA- és az Iskolarendőre programokat. 

Minden tanév elején az intézmény ifjúságvédelmi felelőse az osztályfőnökökkel közösen 

megbeszéli, hogy az iskolában tanuló gyermekek közül kik számítanak hátrányos helyzetűnek 

és halmozottan hátrányos helyzetűnek. A kiszűrt tanulókat nyilvántartja az intézmény, 

megjeleníti az osztálynaplókban, és fokozott figyelemmel kíséri őket. 

A faliújságon megtalálható, hogy a családok az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi 

feladatot ellátó intézményeket kereshetnek fel, kikhez fordulhatnak problémáikkal.  

 

8.7 A szociális hátrányok enyhítését segítő program  

 

Az étkezési és a rendszeres gyermekvédelmi támogatást a szülőknek személyesen kell 

igényelni az önkormányzatnál. 
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A művészeti iskolai térítési díj mérséklését, elengedését minden félév elején kérhetik a 

szülők. A kérvényeket  az igazgató-helyetteshez kell benyújtani a kijelölt határidőig. Az 

elbírálásnál a fenntartó figyelembe veszi a rászorultság mértékét. A döntésről határozatot 

kapnak a szülők. 

A gyermekek napközbeni ellátásában az alapszolgáltatások közül az étkezésért (napközi 

otthon, menza) állapítható meg térítési díj. A három vagy többgyermekes családoknak 50%-

os kedvezmény jár az étkezési térítési díjból. Azok a tanulók, akik rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, a mindenkori jogszabálynak megfelelően 

kapnak étkezési díj kedvezményt. Szülői kérésre a szociálisan rászoruló gyermekek részére az 

önkormányzat támogathatja a fizetendő összeget.  

Az iskolai alapítvány, a szülői munkaközösség kérésre támogatja az erdei iskolában, 

kirándulásokon való részvételt. 

 

8.8 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló feladatok   

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók ellátását szolgáló feladatok 

 

- A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges személyi feltételek 

biztosítása.  

- Az SNI tanulók nevelés-oktatásához szükséges speciális eszközök, berendezések 

folyamatos fejlesztése.  

- Szükség esetén a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okaira 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók általános iskolai 

oktatásához szükséges feltételek biztosítása (speciális eszközök, berendezések, személyi 

feltételek). 

- A gyermekek fejlődésének vizsgálata és szükség esetén megfelelő iskolatípusba 

történő irányítása kellő időben. 

- Az integrált nevelési módszerek teljes körű használata az intézményben. 

 

Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtését szolgáló feladatok 

 

- A hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésnek figyelemmel 

kísérése. A részvételüket szorgalmazzuk a sportiskolai, művészeti iskolai, szakköri 

tevékenységekben.  

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai pályafutásának nyomon követése, az 

iskola elhagyása utáni élethelyzetük vizsgálata.  Tovább kell folytatni a lemorzsolódás 

megelőzését támogató ún. preventív programokat. (napközi, egész napos iskola, 

tanulószoba, kötelező felzárkóztatás, fejlesztések, szűrő vizsgálatok) 

- A halmozottan hátrányos helyzetű és tehetséges diákok iskolai sikerességét, középfokú 

tanulmányokra való eredményes felkészítését célzó programokat tovább folytatjuk. A 

szülők figyelmét felhívjuk az Útravaló és az Arany János tehetséggondozó programra. 
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9. Kapcsolatrendszer és együttműködési formák, a továbbfejlesztés 

lehetőségei 
 

Tanulóink szívesen vesznek részt a sport és művészeti életében. Felkérésre fellépnek a helyi 

cégek, civil szervezetek rendezvényein. 

Növendékeink az intézmény által szervezett házi és ünnepi növendékhangversenyeken, 

bemutatókon kívül részt vesznek a város és a környező települések kulturális programjain. 

Szerepelnek a nevelési-oktatási intézmények műsorain. Képviselik az intézményt és 

Balatonfűzfőt különböző kistérségi, megyei, regionális és országos versenyeken. 

 

9.1 Kapcsolattartás a szülőkkel  

 

A szülőkkel tartott folyamatos kontaktus a legfontosabb az intézmény számára. Szervezeti 

formái: a fogadóórák, a – tanévenként három alkalommal tartott – szülői értekezletek. 

Kapcsolatunk a szülőkkel nyitott, partneri, hiszen támogató szülői háttér nélkül a nevelés, az 

esetleges problémák megoldása igen nehezen valósítható meg. Egyéb programokat is 

szervezünk a szülők és az érdeklődők számára, hogy minél jobban megismerhessék az 

iskolában folyó munkát (nyílt nap, bemutatók, koncertek, gálaműsor, elsős avató „Egy nap az 

iskoláért”, tornaünnepély)  

 

A művészeti iskolás növendékeink szüleinek is tartunk szükség szerint szülői értekezleteket. 

A zeneiskolában tanszaki koncerteket szervezünk, ahol minden növendék fellép. Ez kiváló 

alkalom a szülőkkel való találkozásra, gondolatcserére. A szolfézscsoportok és a 

kamaraegyüttesek is részt vesznek a bemutatókon. 

A képző- és iparművészeti tanszakok növendékei számára bemutatókat, kiállításokat 

szervezünk, amely alkalmakra szintén várjuk a szülőket is. 

A sportoló tanulók szüleinek sportáganként tartunk szülői értekezleteket, megbeszéléseket, és 

szívesen vesszük, ha eljönnek a versenyekre és, szurkolnak gyermekeiknek, és az iskolai 

csapatnak. 

Pedagógusaink a fentebb említett fórumokon túl is készek a folyamatos információcserére az 

SZMSZ-ben szabályozott módon.       

 

 

A szülők és az iskola közötti érdekegyeztetés fórumai 

 

Iskolaszék 

 

1994. február 24. óta működik a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Iskolaszéke. Alapvető célja segíteni a hatékony nevelő-oktató munka 

feltételeinek megteremtését. Feladata a pedagógusok és a szülők közötti kapcsolat erősítése. 

Jogosítványait saját szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 

Szülői munkaközösség 

 

Operatív szervezetként működik az iskolában a szülői szervezet, hagyományos nevén a szülői 

munkaközösség. Választmányukkal folyamatos a kapcsolattartás. Összevont szülői 

értekezleteket, fórumokat tartunk. Közös szervezésű programjaink vannak: Farsang, 

Jótékonysági bál, „Egy nap az iskoláért”, a szülők szervezésében, a pedagógusok 

szervezésében.  
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9.2 Együttműködés a tanulókkal 

 

Az iskola diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a 

tanulókat érintő valamennyi tevékenységre kiterjed. 

Legfontosabb feladatának egyrészt az iskolai közösségi élet szervezését – a nevelőtestület 

véleményének meghallgatásával – annak mind színvonalasabb segítését, másrészt a diákok 

érdekeinek képviseletét tartja.  

A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat segíti. 

 

Működését saját szervezeti és működési szabályzata határozza meg. Munkáját az iskola 

igazgatója által megbízott pedagógus segíti.  

Intézményünk fontosnak tartja és támogatja az együttműködni képes diákszervezetet, amely 

nagy mértékben segítheti a belső élet harmonikusabbá tételét. A pedagógiai programmal 

harmonizáló hasznos programok kínálása, értelmes tevékenységek kialakítása az iskolának is 

érdeke. A diákok megtanulhatják, elsajátíthatják a demokrácia alapszabályait; a döntési, 

véleményezési folyamatokat, az együttműködés és együttgondolkodás szabályait.  

 

9.3 Kapcsolat a várossal 

 

Iskolánk Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testületével és a balatonfűzfői 

polgármesteri hivatallal kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik 

 

9.4 Kapcsolat más oktatási, szociális és művelődési intézményekkel  

 

A felsorolt intézményekkel működő munkakapcsolat fenntartására, együttműködésre 

törekszünk, lehetőség szerint látogatjuk egymás rendezvényeit. 

 

•  BVÖ Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája, Balatonfűzfő és 

tagintézményei  

•  Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese 

•  Litéri Református Általános Iskola 

•  Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és AMI 

•  Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

•  Györgyi Dénes Általános Iskola Balatonalmádi 

•   Vörösberényi Általános Iskola Balatonalmádi 

•   Kósa György Zenei Alapfokú Iskola, Balatonalmádi 

•  Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

•    Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő 

•  Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ Balatonfűzfői Gyermekjóléti 

Szolgálat 

•    Kabóca Bábszínház Veszprém 

•   Pannon Várszínház Veszprém 

•   Balatonfűzfői Hírlap 

 

Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy kapcsolatokat építsünk más művészeti iskolákkal is. 

  

A megyei pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás intézményeivel, többek között a 

Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadóval 

Balatonalmádiban. 
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9.5 Egyéb kapcsolatok 

 

Intézményünk számára fontos, hogy „nyitott iskola” legyen, és széles körű kapcsolatokat 

tartson fenn Balatonfűzfő város intézményeivel, vállalataival, vállalkozásaival, az 

egyházakkal, civil szervezetekkel, amatőr együttesekkel, magánvállalkozókkal, az alábbi 

környezetvédelmi, rendvédelmi szervekkel: 

- Balatonfűzfői Tűzoltóság Balatonfűzfő-  

- Országos Mentőszolgálat Mentőállomása Veszprém 

- Polgárvédelem – Polgármesteri Hivatal Balatonalmádi 

- Rendőrség Balatonalmádi 

- Rendőrség Megyei Főkapitányság Veszprém 

- Nitrokémia Zrt.  – Balatonfűzfő 

- Envisio Környezetvédelmi ZRT 

- Fűzfői  Papírmanufaktúra KFT. 

- BalatoniBob Szabadidőközpont 

- Egyesületek, sportági szakszövetségek 

- A 2011. évi CCVI. törvény által nyilvántartásba vett egyházak képviselői 

 

9.6 A nyilvánosság biztosítása  

 

Az Öböl Tv  és a Veszprém megyei Napló rendszeresen tudósít az intézmény 

rendezvényeiről, eredményeiről.      

 

 
 

 

Az iskola újságja az „5-ös”, lehetőség szerint évente több alkalommal jelenik meg.  

Az iskola havi rendszerességgel megjelenteti a Balatonfűzfői Hírlapban az elért 

eredményeket, beszámol az aktualitásokról, a tervezett programokról. Balatonfűzfő Város 

(www.balatonfuzfo.hu) és Papkeszi  község (http://www.papkeszi.hu) valamint a Szivárvány 

Óvoda (http://www.szivarvanyovodakp.gportal.hu/) weblapján minden információ 

megtalálható intézményünkről.  

Az iskola saját honlapot üzemeltet www.fuzfosuli.hu, címmel ill., zárt és nyilvános facebook  

oldalt is. 

http://www.fuzfosuli.hu/


Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

40 

10.  Tanulmányok alatti vizsgák és alkalmassági vizsgák helyi szabályai  
 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályait a 20/2012.EMMI rendelet 64.-72.§ tartalmazza 

részletesen.  

Iskolánkban javító, osztályozó és különbözeti vizsgák, sportosztályban alkalmassági vizsga 

megszervezésére kerülhet sor.  

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. 

A jogszabályban foglalt szabályozás szerint 

- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) 

- és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a 

helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi 

teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja 

szerint nem lehetett meghatározni,a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő 

alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

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

- osztályozó vizsgákra 

- különbözeti vizsgákra 

- javító vizsgákra  

- és pótló vizsgákra vonatkozik 

 

Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai 

Programja alapján. 

 

Osztályozó vizsga  

Az 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 vizsgához 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 alól a sajátos 

helyzete miatt,  

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

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény 

nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a 

vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét 

hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  
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Különbözeti vizsga  

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás feltételeként írhatja elő az iskola a különbözeti vizsga letételét. Abból a 

tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az 

iskola a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, 

tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell 

az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

 

Javítóvizsga  

Ha a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet. Javítóvizsga 

augusztusban, egyeztetett időpontban szervezhető. A javítóvizsga bizottságban a kérdező 

tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára utasító kolléga legyen. A tanulót a vizsga 

eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 

Pótló vizsga  

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/javító 

/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített 

vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató 

jelöli ki. 

 

Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének alapelvei 

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok 

 - elnök 

 - kérdező tanár 

 - ellenőrző tanár 

Az elnök 

- felel a szabályok betartásáért,  

- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

 - ha kell szavazást rendel el 

Kérdező tanár(ok) 

- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet 

- lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Ellenőrző tanár 

- lehetőség szerint szakos tanár 

- felel a vizsga szabályszerűségéért 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

 

Írásbeli vizsga  

Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani, 

kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható.  

A szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot. 

 

Szóbeli vizsga  

A vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie. A vizsgák ideje alatti 

várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani. A felelet maximum 10 percet 

tarthat  
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Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

A vizsgák további szabályait az intézmény házirendje tartalmazza. 

 

 

11. Felvétel, átvétel követelményei, eljárásrendje, helyi szabályai  

 
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés 

alapján történik. 

A tanulói jogviszony szülő kérésére az igazgató döntésekor, a felvétel vagy az átvétel napján 

jön létre.  

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 

 

Első osztályosok felvétele 

A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. A tankötelessé váló 

gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.  

A beiratkozás idejét a kormányhivatal határozza meg.  

A körzetes tanulók beiratkozása a jelentkezéskor automatikusan megtörténik. Az iskola 

igazgatója a felvételről azon a napon dönt, amelyről a szülőket írásban tájékoztatja. 

Beiratkozáskor a szülő megkapja az iskola házirendjét, és tájékozódhat az iskola pedagógiai 

programjáról és helyi tanterveiről.  

A szülő aláírásával igazolja az iskola arculatát meghatározó programok kötelező óraszámot 

meghaladó többletóráinak vállalását.  

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú 

tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található 

(kötelező felvételt biztosító iskola). Amennyiben a beíratni kívánt gyermek körzeten kívüli, 

úgy a beiratkozáskor írásbeli kérelmet is be kell nyújtani. A körzeten kívüli gyermek 

felvételének részletes szabályait a hatályos házirend tartalmazza a  nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (6) alapján. 

Az iskola igazgatója gondoskodik a beíratás napjain a megfelelő személyi és tárgyi feltételek 

biztosításáról. 

Az osztályba sorolásról az igazgató dönt. A szülő beiratkozáskor jelzi igényét, amit a törvény 

által előírt létszámhatárokig tudunk figyelembe venni.  

Ha a szülő által megjelölt osztályban a létszám meghaladja az elérhetőt, akkor előnyben  

részesülnek a körzetes tanulók, a hátrányos helyzetű körzeten kívüliek.  Napközi és 

tanulószobai csoportokat a törvényi létszámnak megfelelően alakítja ki az intézményvezető. 

 

Az általános iskolában a kötelező felvétel ellátása az intézmény B osztályaiban történik.  

A sportos (A) osztályokba alkalmassági vizsgával lehet bekerülni, ennek része a fizikai 

képességek felmérése. 

  

Átvétel feltételei, eljárási rendje  

Az átvételt a szülő az igazgatóhoz intézett írásbeli kérelemmel vagy személyesen 

kezdeményezheti - ebben indokolja iskola-változtatási szándékát-, melyre 8 napon belül 

indokolással ellátott határozatot kap. Az igazgató döntését az osztályok (csoportok) létszáma, 
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az osztályok tanulói összetétele, az iskola Pedagógiai programjából adódó pedagógiai 

szempontok alapján hozza meg. 

 

Belépés felsőbb évfolyamokra:  

2-8. osztályba történő belépéskor be kell mutatni 

         - a tanuló anyakönyvi kivonatát 

         - szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját 

         - a tanuló bizonyítványát, illetve tájékoztató füzet. 

 

A tanuló bemutatja a bizonyítványát, aki a tanév megkezdése után érkezik a tájékoztató 

füzetüket is, annak hiányában az előző iskola igazolását a tanév során szerzett érdemjegyeiről.  

Az igazgatóhelyettesek az osztályfőnökökkel való egyeztetés után, szükséges esetben 

szaktanári véleményezéssel megvizsgálják, hogy korábbi tanulmányai alapján beilleszthető-e 

a tanuló az iskolában működő tanulócsoportok valamelyikébe.  

 

A felvételről a konzultációt követően az igazgató dönt. A döntés előtt kikéri az 

igazgatóhelyettes, az osztályfőnök véleményét. A sportiskolai osztályba egészségügyi 

alkalmasság, illetve sikeres felvételi esetén kerülhet be a tanuló. Ha olyan körzeten kívüli 

tanuló jelentkezik, akinek magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az 

intézmény vezetője dönthet az elutasításról. 

A 2-8. évfolyamra beiratkozó  tanuló tudását felmérjük azokból a tantárgyakból, melyeket az 

előző iskolában a bizonyítványa szerint nem, vagy kevesebb óraszámban tanult, hogy segíteni 

tudjuk őt a felzárkózásban.  A felzárkóztatás a szaktanár irányításával történik. A tanuló 

köteles részt venni a felzárkóztató foglalkozásokon. A felzárkóztató időszak végén a 

tanulónak az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított 

különbözeti-, ill. szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző 

iskolájában a bizonyítvány bejegyzése alapján nem, vagy kevesebb óraszámban tanult. 

 

Átlépés a másik osztályba ugyanazon évfolyamon belül: 

 az iskola javaslatára a szülőkkel, tanulóval egyeztetve 

 a szülők, a tanuló kérelmére indokolt esetben 

 fegyelmi eljárás keretében nevelőtestületi határozattal 

 sportiskolai osztályokból egészségügyi probléma esetén 

 a sportiskolai osztályba egészségügyi alkalmasság, illetve sikeres felvételi esetén 

 

Az intézmény vezetője a felvétellel és az átvétellel kapcsolatos döntéseit határozatba foglalja, 

amelyben az indokolást követő részben felhívja a tanuló törvényes képviselőjének a figyelmét 

a jogorvoslati lehetőségekre. Erre irányadóak a Nkt. 37. § (2-3)-ben foglalt szabályok. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése 

 
 A tanulói jogviszony megszűnése, megszűntetése a törvényi előírások alapján, az 

eljárási szabályok kötelező alkalmazása mellett az intézmény igazgatója felelősségi és 

döntési jogköre érdemi gyakorlása folytán valósul meg.  

 A más közoktatási intézménybe felvett, átvett tanulók tanulói jogviszonya a 

Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

megszűnik az általános eljárásrend szerint. 

 A tanulói jogviszony a tankötelezettség lejártával megszűnik Ez esetben az utolsó 

megkezdett tanév elején az iskola tájékoztatja az érintett szülőket.  
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12. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

szabályok  
 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

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

megérkezése előtt. 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

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

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

balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a 

sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az 

elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, 

szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében: 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

- támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  
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TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia 

 rovarcsípések 

 légúti akadály 

 artériás és ütőeres vérzés 

 komplex újraélesztés 

Kémia 

 mérgezések 

 vegyszer okozta sérülések 

 savmarás 

 égési sérülések 

 forrázás 

 szénmonoxid mérgezés 

Fizika 

 égési sérülések 

 forrázás 

 

Testnevelés 

 magasból esés 

 

Osztályfőnöki órák 

 az ötödik – nyolcadik évfolyamon a tanórákon feldolgozott elsősegély-nyújtási 

ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat 

felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi 

szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az ötödik – nyolcadik 

évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatosan.  

 

Technika tantárgy 

1-2. évfolyam  

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. A mentők munkájának megismerése. 

 

3-4. évfolyam 

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos segélyhívás szabályai. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, tárolása, veszélyforrások 

felismerése tárgykészítés közben, segítségnyújtás. 

 

5-6. évfolyam 

Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi eszközök szükségességének 

felismerése. 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép szerszámok célszerű, 

balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése: sebellátás. 

 

7-8. évfolyam 

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 
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A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése: sérülések kezelése. 

 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a 

tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos 

tanulók számára. 

 

 

 

13. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 

13.1 Az általános iskola nevelési céljai 

 

 Az európai humanista és polgári hagyományokra épülő erkölcsi és szellemi értékek 

kialakítása. 

 Az egyéni képességek, készségek kibontakoztatása mellett a közösség iránti 

felelősség, a toleráns, megértő attitűd fejlesztése. 

 Nevelés a tárgyi tudás, a tanulás tiszteletére, a személyiség elfogadására erényeivel 

és hibáival együtt. 

 Felelős, cselekvő, honszerető állampolgári minta bemutatása. 

 Felkészítés az információs társadalom elvárásaira, az önművelés (élethosszig tartó 

tanulás) képességének és igényének kialakítása. 

 A NAT-ban rögzített kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése a kompetencia 

alapú oktatás segítségével 

 

13.2 Az oktatás céljai, feladatai, az alkalmazott eszköz- és eljárásrendszer       

Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik. A tanuló az érdeklődésének, 

képességének és tehetségének megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai 

továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. 

Az intézmény nevelési céljaihoz hozzárendelte az oktatási feladatokat, melyek a helyi tanterv 

felépítésében realizálódnak.   

Az alsó tagozatban elemi ismeretek közvetítése, alapvető készségek és képességek fejlesztése 

folyik. Ügyelünk arra, hogy az átvezetés az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskola 

tanulási tevékenységeibe fokozatos legyen. A készségtárgyak csekély óraszámát az alapfokú 

művészetoktatás szolgáltatásaival egészítjük ki. Az iskolaotthon, a napközi és a művészeti 

iskola megfelelő lehetőséget biztosít az óvodában megkezdett manuális és alkotó 

tevékenységek folytatásának és az érzelmi nevelésnek.  

Nagyon nagy súlyt fektetünk az anyanyelvi nevelésre, hogy az évek során kialakulhasson a 

megfelelő szintű értő olvasás képessége, mely minden tanulási folyamatnak az alapja. A 

kommunikációs kultúra fejlesztése és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása 

iskolánkban minden pedagógusnak feladata.  

Az idegen nyelv tanítása elsősorban a gyakorlati nyelvi készségek elsajátítását szolgálja. 

Egyben megismerteti egy másik kultúra sajátos értékeit. Iskolánkban hagyománya van a két 
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idegen nyelv tanításának. Ez azt jelenti, hogy a tanulók választhatnak a német, illetve az angol 

nyelvi csoport közül. Egy tanuló egy nyelvet tanul, de igény esetén megszervezzük tanórán 

kívül a második idegen nyelv tanulását. A 1. évfolyamtól kedvet ébresztünk a 

nyelvtanuláshoz, elsősorban receptív készségeket fejlesztünk. A második idegen nyelv 

tanulásához javasolt kezdési idő az 5. ill.7. évfolyam. 

A testi nevelés szintén kiemelt szerepet kap iskolánkban. Fontos, hogy a tanulókban még 

kisiskolás korban kialakuljon a rendszeres testedzés iránti igény. A hagyományos testnevelés 

órák mellett a helyi tanterv része az úszásoktatás, amelyet fenntartói hozzájárulással 

valósítunk meg. Az iskola már korábban kiépítette a „mindennapos testmozgás” intézményi 

modelljét. Az „a” osztályok sportiskolaként működnek. 

 

Az iskola tantestülete arra törekszik, hogy a valamely szempontból hátrányos helyzetű tanulót 

sikerélményhez juttassa olyan tevékenységformák révén, amelyekben ez lehetséges. Ennek a 

törekvésnek a haszna a tanuló pozitív önértékelése. Sok esetben az önértékelési zavar az oka a 

gyenge tanulmányi eredménynek, a magatartási problémának.  

A nevelők toleranciája, az empátia, az egyéni törődés enyhíti a nehézségeket. Megoldást nyújt 

a zenetanulás is, ahol az egyéni foglalkozás erős kötődést eredményez a tanár-diák 

kapcsolatban.  

Eszközök, eljárások az iskola nevelési-oktatási céljainak eléréséhez:  

 napközi, egész napos iskola, tanulószoba  

 egyéni prevenciós és felzárkóztató foglalkozások 

 felkészítés versenyekre, felvételire 

 könyvtár és forrásközpont használat 

 szakkörök, művészeti iskola, sportkörök, tanórán kívüli foglalkozások 

 tanulmányi kirándulások, szabadidős programok, táborok 

 erdei iskola 

 egyéni fejlesztési tervek 

 

Kulcskompetenciák : 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Hatékony önálló tanulás 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Az erdei iskola 

Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulásszervezési egység. A 

szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény 

székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amely során a tanulás a tanulók 

aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. A tanítás tartalmilag és 

tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember 

által létesített és szociokulturális környezetéhez.  
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Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési 

képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.1 

Az erdei iskola a hátrányos helyzetű tanulók számára különösen fontos. Konkrét 

tapasztalatokat ad a lakóhelyétől távol eső és eddig csak a tankönyvből megismert külvilágról 

azoknak a tanulóknak is, akiknek a családjuk anyagi, kulturális, szociális helyzete nem tenné 

lehetővé. Csak önköltséges formában tudja az iskola megvalósítani. 

 

Táborok 

Belföldi és külföldi táborokat (nyári tábor, szaktábor, nyelvi tábor, sporttábor  valamint 

napközis jellegű tábor) önköltséges formában szervezünk, amennyiben igény van rá.  

 
14. Helyi tanterv az általános iskolában 
 

14.1 A választott kerettanterv megnevezése 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21.) EMMI 

rendelet (továbbiakban:Rend.) 1. §-a alapján hatálya – a fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed: 

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) 

bekezdés b) pontjában foglalt köznevelési intézményekre. 

A Rend. 2. § (1) bekezdésében az iskola az oktatásért felelős miniszter által a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Nat) által az Nkt. 5.§ (1) bekezdés b) része szerint az alapfokú nevelés-

oktatás szakasza, amely az első évfolyamon kezdődik, a nyolcadik évfolyam végéig tart és két 

szakaszra tagolódik: 

ba) az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó, és 

bb) az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat 

A Rend. 2.§ (3) alapján az iskola a miniszter által határozattal jóváhagyott kerettanterveket a 

helyi tantervébe tanév szerinti tagolásban építi be és egészíti ki az iskola helyi sajátosságai 

alapján. 

Iskolánk az 1-8. évfolyamokon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet ide vonatkozó részeit, mint az alapfokú nevelés-oktatás 

számára kidolgozott tantervet alkalmazza. Óratervünk az ebben meghatározottakhoz igazodik. 

 

A kerettantervek közül az alábbi változatokat alkalmazzuk. 

 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika  A változat 

Fizika  B változat 

Kémia  B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

 

14.2 Tantárgyi rendszer   

 

Az iskola tantárgyi rendszerét, az egyes tantárgyakra szánt tantárgyi órakeretét az alábbi 

táblázatok tartalmazzák. Az összeállításkor figyelembe vettük a köznevelési törvény 

rendelkezéseit, az EMMI által akkreditált Kerettantervek lehetőségeit. 

                                                 
1 Az Erdei Iskola Program hivatalosan használt definíciója (Környezeti Nevelési és Kommunikációs 

Programigazgatóság, OM Alapkezelő Igazgatóság) 



Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

 

49 

Tantárgyak Osztályok 

 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 

Magyar (Magyar nyelv és 

irodalom) 
7 7 7 7 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 4 4 

 0 1 0 1 0 1 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 0,5 0,5 

Küzdelem és játék 1  1  1  1  1  0,5  0,5  0,5  

Hon-és népismeret          1       

Etika 1 1 1 1 1 1 1 1         

Angol-Német       2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

      1 0 1         

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

 0 1 0 1 0 1 0 1 0,5 1 0,5 2 1 1,5 1,5 2 

Történelem, társadalmi és áll.p.ism.         2 2 2 2 2 2 2 2 

Etika         1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 1         

Természetismeret         2 2 2 2     

Biológia-egészségtan             1,5 1,5 1,5 1,5 

Fizika             1,5 1,5 1,5 1,5 

Kémia             1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz             1,5 1,5 1,5 1,5 

                 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

                 

Vizuális kultúra         1 1 1 1 1 1 1 1 

Mozgóképkultúra és 

médiaiismeret 
                

                 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2         

                 

Informatika          1 1 1 1 1 1 1 

                 

                 

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

Testnevelés és sport 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 5 

Úszás * 2 1 2 1 2 1 2 1  1  1     

Sportágválasztás 1  1  1  1          

Sportág         2  2  2  2  

Osztályfőnöki         1 1 1 1 1 1 1 1 

Sporterkölcstan             0,5  0,5  

Tanulásmódszertan         1  0,5      
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magyar 1  1  1  1      0,5    

matematika 1  1  1  1  0,5  1,5  1 0,5 0,5  

idegen nyelv                 

informatika         1        

technika               1 0,5 

idegen nyelv (tanóra)     1  1          

idegen nyelv (szakkör) 1 1 1 1             

informatika (szakkör) 1 1 1 1 1 1 1 1         

csoportbontás-nyelv       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

csoportbontás-informatika          1 1 1 1 1 1 1 

csoportbontás-technika          1 1 1 1 1 1 1 

napközi  20  20  20  16         

"egésznapos iskola" 20  21  20  16          

tanulószoba         5 5 3 3 3 3 3 3 

szakkörök       1 1 6 6 6 6 4 4 4 4 

fejlesztések  3  3  3 1 3 2 2 3 4 4 4 4 4 

tehetséggondozás  1  1  1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 

felkészítők               2 2 

fakultáció      1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sport         1  2 2,5 1 2,5 1 2,5 

Összesen 29 27 29 27 28 26 33 28 29,5 28,5 28,5 27,5 32,5 31,5 32,5 31,5 

Összesen 49 51 50 51 48 51 55 53 49,5 49,5 50,5 51 53,5 54 54,5 55 

Törvényi előírások:                 

Tanulói óraszám/hét 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Finanszírozott órakeret 52 52 52 52 52 52 55 55 51 51 51 51 56 56 56 56 

Kötelező tehetséggondozás/hét 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

*Megjegyzés: Az úszás óraszámok fenntartói döntés következtében, a finanszírozásnak megfelelően módosulhatnak a „b” osztályok esetében. 

A kékkel jelölt óraszámok a szabadon felhasználható órakeretet jelölik.  

Az egyéb (különbözeti) órakeret felhasználásának fontossági sorrendje az alábbi:  

- tanítási órák  

- napközi, egész napos iskola, tanulószoba 

- csoportbontás 

- egyéni fejlesztés 

- szakkörök (különös tekintettel a művészeti és a sport jellegűekre) 

- fakultációk 

- tehetséggondozás 

- egyéb foglalkozások 

Az alábbi táblázat az egy évfolyamon egy osztály tantárgyi struktúráját mutatja be. 
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Óraszervezés egy évfolyam esetén 

Évfolyam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 Tanterv Tanterv Tanterv Tanterv Tanterv Tanterv Tanterv Tanterv 

Tantárgy sport ált. sport ált. sport ált. sport ált. sport ált. sport ált. sport ált. sport ált. 

magyar 8 8 8 8 7 7 7 7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

matematika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

idegen nyelv 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

történelem 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

környezetism. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

természetism. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

biológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

fizika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

kémia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

földrajz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

vizuális k. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

életvitel és gy. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

osztályfőnöki 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

hon-és népi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

tanulásmódszertan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 

testnevelés és s. 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 5 

úszás 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 

sportág 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

sporterkölcstan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 
Megjegyzés: a dőlt számmal jelölt órák nem kötelezőek; a sárga szín az eltérést jelöli a tanórák esetében.  
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14.3 A kerettanterven felüli kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható 

tanórai foglakozások megnevezése, óraszáma, tananyaga (10%) 

 

A tanuló tantárgyválasztásának rendje 

a.) Az igazgató minden tanév április 15-ig a szülőkhöz eljuttatja a következő tanévre 

vonatkozó írásbeli tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyek közül a tanuló köteles 

választani.  

b.) A szabadon választható tantárgyakkal kapcsolatban a tanév első szülői értekezletén a szülő 

köteles írásban nyilatkozni. 

c.)  A szabadon választott tanórára külön szabályok vonatkoznak a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 14.§-a alapján. 

d.) Ha a tanuló kérelmére felvételt nyert nem kötelező tanórára, a felvétel annak a tanévnek a 

végéig tart, ameddig a nem kötelező tanórai foglalkozás befejeződik (felmenő rendszerben 

2013 szeptemberétől a 2-4. és 6-8. osztályosok vonatkozásában). 

A pedagógusválasztást korlátozott lehetőségeink miatt nem tudjuk biztosítani. 

 

Az órakeret 10%-át képesség- és készségfejlesztésre, helyi sajátosságok kiemelésére fordítja 

intézményünk. 

 

14.4 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Az általános iskola tankönyvei, eszközei 

 A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

nevelőtestülete az intézményben folyó nevelő-oktató munka során a 17/2014. (III.12.) 

EMMI rendelet alapján a hivatalosan tankönyvvé nyilvánított taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, szöveggyűjtemény, szótár, atlasz, kislexikon) használja, az 

iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértésével.   

 A nyomtatott taneszközök mellett az egyes tantárgyak oktatása során a szükséges 

taneszközök alkalmazása kötelező. 

 Az egyes évfolyamokon a tantárgyak oktatásához kötelezően használatos tanulói 

taneszközöket az intézményben működő szakmai munkaközösségek határozzák meg a 

helyi tanterv alapján. 

 A következő tanévre szóló kötelezően használt tanulói taneszközök listáját – igazodva 

a megrendelési határidőkhöz – az iskola megküldi a szülőknek. A megrendelés 

visszajelzés után történik. 

 A nyomtatott taneszközök beszerzése az iskola, az egyéni taneszközök beszerzése a 

szülők kötelezettsége a tanév kezdetére.  

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 

A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát 

is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy – a 

tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése – az iskola 

minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

 Amennyiben a hivatalos tankönyvjegyzéken a matematika műveltségterület kivételével 

bármely tantárgy, műveltségterület vonatkozásában van olyan tankönyv, amelyet az e 

rendeletben a tartós tankönyvre meghatározott szabályok alapján hagytak jóvá és az ilyen 
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tantárgyhoz vagy műveltségterülethez az iskola tankönyvet rendel, az iskola a 

tankönyvrendelés során a tartós tankönyvek közül választ. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 

szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet 

meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani. 

A szülői szervezet az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének 

összeállításánál – különösen a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – 

egyetértési joggal rendelkezik. 

• A taneszközök segítségével legyen teljesíthető a helyi tanterv követelményrendszere. 

• Előnyt élveznek a több tanéven keresztül használható taneszközök. 

• Taneszköz, tankönyvcsalád megváltoztatására a pedagógiai program és a helyi tanterv 

teljesítésének elemző felülvizsgálata során, munkaközösségi döntés nyomán kerülhet sor.  

• Új taneszközök bevezetésének feltétlenül a nevelő-oktató munka minőségét, hatékonyságát 

kell növelnie. 

• Az iskolában kötelezően alkalmazni kell a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvényt, valamint a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) 

EMMI rendelet előírásait és az ezek alapján elkészült tankönyvrendelés helyi szabályait.  

•  A pedagógiai fejlesztésekhez meghatározott taneszközökre van szükség. Ezeket a bevont 

pedagógusoknak használniuk kell. 

 

14.5 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések  

 

A pedagógiai programban, valamint a helyi tantervben leírt pedagógiai tevékenységekhez 

szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközöknek és felszereléseknek birtokában van az 

iskola. Az oktatástechnológiai és informatikai háttér megfelelő.  

A jelenlegi eszközök és felszerelések szükségszerinti folyamatos cseréjét és modernizálását 

kell szem előtt tartanunk, hogy a nevelő-oktató munka minőségét tartani tudjuk. A 

kompetencia alapú oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése folyamatban van. Lehetőség 

szerint kihasználjuk valamennyi pályázati lehetőséget, mellyel lehetőség nyílik a fejlesztésre.  

Az alapfokú művészetoktatásban valamennyi előírt eszközzel és felszereléssel rendelkezünk.  

 

14.6 Eszköz- és tananyagfejlesztésre, hazai és nemzetközi kapcsolataink 

finanszírozására elnyert pályázataink 

 

 Comenius 2000. közoktatási minőségfejlesztési program 

 HEFOP 3.1.3. a kompetencia alapú oktatás megvalósítása modulrendszerben 

 TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széles 

körű elterjesztése, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek 

fejlesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, egyenlő 

hozzáférés a balatonfűzfői Irinyi Iskolában 

 KEOP - 2009 - 6.1.0/A - A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó 

viselkedésmintákat ösztönző kampányok 

 TIOP 1.1.1.-2010 tanulói laptop-program megvalósítása Balatonfűzfőn 

 TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0356 A pedagógiai kultúra korszerűsítése, az oktatás 

hatékonyságának, eredményességének javítása, a szakmai kompetenciák fejlesztése és 

korszerűsítése a balatonfűzfői Irinyi Iskolában 

 TÁMOP-3.2.11/10/1-2010-0224 „Csilingelj a világnak” 
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 TIOP 1.1.1.-2012/1. Intézményi infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban 

 Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése 

2014. 

 TIOP 1.1.1.A Köznevelési intézmények tantermi informatikai eszközeinek 

modernizációja 

 

 

14.7 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása 

 

Konkrét célok a nevelés-oktatás alsó tagozatán első szakaszára (1-4. osztály) 

A nevelő-oktató munka során az intézmény vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú 

tevékenységeiből az iskolai életforma és tanulás tevékenységeibe. A gyermek váljék 

fogékonnyá a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom 

értékei iránt. A folyamat építsen a gyermekek kíváncsiságára és tegye őket motiválttá, 

Fejlessze a felelősségtudatot, a kitartást, mozdítsa elő érzelemviláguk gazdagodását. 

Kitűzött cél a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékek 

tudatosítása, a humánus magatartásmunkák megerősítése, szokásokat és a gyermek jellemét 

formálva a személyiség érésének elősegítése, a pedagógiai munka középpontjában tehát a 

személyre szóló fejlesztés törekvése áll. 

A fejlesztés kiemelt területei az alábbiak: 

A test és a lélek harmonikus fejlesztése: a mozgásigény kielégítésével és a mozgáskultúra 

megalapozásával, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, az egészséges 

életmód alapvető ismereteinek közvetítésével, az ezt elősegítő szokások alakításával, az 

érzelmi élet gazdagításával, az önismeret fejlesztésével, a reális önértékelés fejlesztésével, a 

társas kapcsolatok igényének erősítésével. 

A szocializáció folyamatainak elősegítése: a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és 

érzelmi alapozásával, helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával, a 

kortársi kapcsolatok megerősítésével, elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával. 

Az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szóbeli és 

írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátíttatásával, a mentális 

képességek célirányos fejlesztésével, az önálló tanulás és az önművelés alapozásával. 

A tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempont 

az életkori jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés 

lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a 

közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése, fejlődésük 

folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés. 

A fentiekhez kapcsolódóan megjegyezzük, hogy kerettantervi ajánlás áll rendelkezésre a 

tantárgyi követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeret felhasználására. 

 

        Felső tagozat (5.-8. osztály) 

Figyelembe kell vennünk, hogy a 10-12 éves gyermek erősen kötődik az érzékelés útján 

szerzett tapasztalatokhoz, hogy a 13-14 éves gyermek gondolkodásmódjában előtérbe kerül a 

fogalmi és elemző gondolkodás. Folytatnunk kell az első szakaszban megszerzett képességek 

és készségek fejlesztését. A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek, tehetségüknek 

megfelelően kell felkészítenünk a továbbtanulásra. Szükséges a jogok és kötelezettségek 

törvényes gyakorlására való felkészítés. 

Elengedhetetlen annak figyelembevétele, hogy az ezen korosztályra tett nevelő hatások az 

összehasonlításokra, bizonyításokra alapuló, példákon és megoldott konfliktushelyzeteken 
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keresztül, kommunikációs helyzetekben, meggyőző, minta- és példakövető érvekkel 

alátámasztott nevelői közvetítésekkel valósíthatók meg. 

A 10-14 éves korosztályú gyermekek nevelésébe-oktatásába bele kell tervezni a biológiailag 

vezérelt fejlődés pszichés oldalát is. 

Sok empatikus készségre, és az adott kollektívát (osztályt) jól ismerő, segítő, közösségépítő 

elhivatottságra van szükség. 

 

14.8 Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának színterei, célja, feladata az 

intézmény környezet- és egészségnevelési programjában található.  

 

Sportiskola 

 

Intézményünk a 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet 177.§-a alapján látja el a köznevelési 

típusú sportiskola feladatait. 

A 2007/08-as tanévtől az első A és az ötödik A osztályban köznevelésii típusú sportiskolai 

kerettanterv bevezetésével indítottuk az osztályainkat. Intézményünk több egyesülettel, 

országos sportági szakszövetségekkel kötött együttműködési megállapodást, melynek célja az 

utánpótlás-nevelés biztosítása, a testnevelés tantárgy emelt szintű oktatása. 

A helyi tantervünk alapján választható sportágak: futball, úszás,  kosárlabda és vízilabda.  

A nem sportiskolai B osztályokban is ügyelünk arra, hogy minden egyes tanulónk mindennap 

vegyen részt mozgásos tevékenységben.  

Alapvető cél: a diákok klasszikus értelemben vett sportemberré, sportoló emberré válása. A 

sportági ismeretek közvetítésén keresztül a gyermek alkati, pszichikai tulajdonságainak 

leginkább megfelelő sportág kiválasztása, a mozgás, játék, verseny és a sportolási igény 

kielégítése. 

 

Mottónk: 

„Olyan sportélményekhez kell hozzásegíteni a gyermekeket, melyek egész életükre szóló 

elkötelezettséget eredményeznek a fizikai aktivitás iránt”                      

 (Európai Sport Charta) 

 
14.9 Ellenőrzés, értékelés  

 
14.9.1 Az iskolai belső mérések rendszerének lehetősége 

 

Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Tantárgyak I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

Magyar nyelv és irodalom 

helyesírás 
       X  X  X  X   

Magyar nyelv és irodalom 

értő olvasás 
   X      X    X   

Magyar nyelv és irodalom 

hangos olvasás 
   X     X        
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Magyar nyelv és irodalom 

íráskészség 
   X     X        

Matematika 

elemi számolási készség 
   X         X    

Matematika 

mértékegységek 
              X  

Élő idegen nyelv 

szövegértés 
             X   

Testnevelés 

Cooper teszt 
  X X X X X X X X X X X X X X 

Úszás, 5o m időre      X  X  X       

Úszás, távolság adott idő 

alatt 
   X  X  X  X       

Úszás, technika  

(sportiskolai osztályokban)            
 X  X  X  X  X       

Diszlexia, Meixner 

olvasólapok 
   X             

 

14.9.2 A tanulók ellenőrzése, értékelése  

 

A tanulók tanulmányi munkájának, szorgalmának, magatartásának folyamatos ellenőrzése és 

értékelése minden pedagógus joga és kötelessége, az iskolai nevelő-oktató tevékenység 

kitüntetett része.  

Az ellenőrzés célja, hogy lényeges, megbízható, érvényes információk birtokába kerüljünk a 

nevelés-oktatás fő folyamatának tényezőiről. 

Az értékelés ezeknek az információknak elemzése, rendszerezése, viszonyítása a kitűzött 

célokhoz, követelményekhez. 

Az ellenőrzés során információt szerzünk a tanulók fejlődéséről, teljesítményéről. Az 

értékeléskor pedig a megszerzett információk birtokában kialakult képet vetjük össze az elvárt 

és elvárható fejlődéssel, a fejlődési ütemmel, és a teljesítmény-színvonallal. Ugyanakkor az 

értékelés során a tanuló is megerősítést kap abban, hogy egy tanulási folyamatban éppen hol 

tart. 

Az értékelés és ellenőrzés elsődleges feladata, hogy hogy valódi képet nyújtson a nevelési-

oktatási folyamat eredményeiről, hiányosságairól, a személyiség-formálásról. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgy jellegzetességének 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

Az ellenőrzés és értékelés pedagógiai célját csak akkor éri el, ha igazságos, tárgyilagos és 

nem utolsó sorban jóindulatú. 

A legfontosabb a tanuláshoz való pozitív attitűd kialakítása, hogy a tanulók megtanuljanak és 

szeressenek tanulni, a tanulás életük részévé, szívesen végzett tevékenységgé váljék. 
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A tanuló értékelésének területei 

 a gyermek képességei, kompetenciái és ezek fejlődése, 

 feladattudata, feladattartása, 

 az otthoni és az iskolai munka intenzitása, 

 tanulási motivációja, 

 a gyermek tantárgyi fejlődése, 

együttműködése a tanárral és az osztálytársakkal, 

 fegyelme, emlékezete, koncentráló képessége, gondolkodása, 

 személyiségének (pszichikus funkcióinak) fejlődése: kognitív, emocionális, 

 szociális intelligenciája, 

 a munkák, a füzetek külalakja, 

 miben a legjobb a gyermek (ismeretkör, képesség), 

 miben vannak nehézségei, 

 hogyan lehet segíteni, 

 mi kell ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, 

 

 

Az értékelés  

 

A tanulók minden tanórai (felelet, rajz, sportteljesítmény, csoportban végzett munka stb.) és 

tanórán kívüli (házi feladat, gyűjtő munka, szorgalmi feladat) tevékenysége értékelhető a 

nevelés-oktatás folyamatában, ám az értékelés módja és formája eltérő. 

Történhet szóban és írásban; piros pontozással, kisötössel, dicsérettel, érdemjeggyel, 

osztályzattal, minősítéssel. 

Az értékeléssel a sokoldalúan fejlett személyiség gyarapodását segítjük elő. A tanuló tudja, 

értse, milyen teljesítményt nyújtott, mire képes, mik a hiányosságai, hogyan tudja ezeket 

megszüntetni. 

 

1. osztályban, valamint 2. év félévkor az iskola szöveges formában értékeli, milyen mértékben 

sikerült a tanulónak előrehaladnia, kiemelve az erősségeit, gyengeségeit. A szöveges értékelés 

feladata 1.osztályban, valamint 2. év félévkor az, hogy a gyermek személyiségében olyan 

hatást érjen el, hogy általa egy pozitív folyamat induljon meg, amely a tanulási motivációját 

fokozza. Így csökkenthető, illetve elkerülhető a teljesítményszorongás, nem táplálja a 

gyerekek közötti konkurenciaharcot, pozitívan befolyásolhatja a pedagógus – gyerek – szülő 

viszonyt. Az írásbeli értékelés egyénre szabott fejlődési állapotjelentés, helyzetelemzés. 

 

Első, osztályban, valamint második osztály félévkor az értékelés módjai tantárgyanként: 

kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul. 

Ezt a tanító kiegészítheti szabadon fogalmazott szöveggel, mely személyre szóló, a reális 

helyzetet tükröző, előremutató, a további fejlődést segítő. 

 

A gyermek füzeteibe, könyveibe: 

 pontok, csillagok, nyomdák, matricák, rövid, egy-egy mondatos dicséret, buzdítás, a 

teljesítmény százalékos értékelése 

 

Az írásbeli, dokumentált értékelést folyamatosan kiegészíti a szóbeli értékelés, amelyet 

minden órán alkalmazunk. A gyermek azonnal visszacsatolást kap munkájáról. A szóbeli 

értékelésnél is inkább a dicséretet, a buzdítást alkalmazzuk, s csak nagyon ritkán, a 

legszükségesebb esetben lesz ez elmarasztalás.  
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2. osztály év végétől minden évfolyamon minden tantárgyból, magatartásból és szorgalomból 

félévkor és év végén osztályzattal értékelünk, 

 

kitűnő (5): jeles, tantárgyi dicsérettel,  

jeles (5),  

jó (4),  

közepes (3),  

elégséges (2),  

elégtelen (1). 

 

Kitűnő (5): jeles, tantárgyi dicsérettel. 

 

Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz a tanuló, ismeri, érti, 

tudja a tananyagot, mindazt alkalmazni is képes. Szóban és írásban szabatosan fogalmaz, 

lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is visszaadja a szabályt, az összefüggéseket. 

  

Jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 

tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak, kisebb hibákat vét. 

  

Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz. 

Nevelői segítségre, javításra kiegészítésre szorul többször is. Ismeretei felszínesek. Kevésbé 

tud önállóan dolgozni, gyakorlati tevékenységében kissé bizonytalan, feleleteiben rövid 

mondatokat alkalmaz. 

  

Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek csak nevelői útbaigazításokkal, 

hiányosságokkal tesz eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

jártasságokkal rendelkezik. Csak egyszavas, vagy tőmondatos válaszokat ad, gyakorlati 

tevékenysége bizonytalan, képtelen önálló feladatvégzésre. 

  

Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeket nevelői útbaigazítással sem teljesíti. A 

minimum követelményeket nem tudja, gyakorlati tevékenysége segítséggel is 

eredménytelen. 

  

A tanulók mindennemű tevékenységét (teljesítményét) értékeljük, de nem minden esetben 

osztályozzuk. Az osztályzatokat viszont minden esetben szóban is, konkrétan, tárgyszerűen 

szöveges indoklással egészítjük ki.  

A tanulók előmenetelének folyamatos értékelése végett minden tanulónak minden tárgyból 

témakörönként legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt 

vesz igénybe, havonta legalább egy érdemjegyet kell adni. Kivételt képeznek a ciklusonkénti 

1 órás, illetve a tömbösített tantárgyak. E tárgyakból kéthavonta kell legalább egy 

érdemjeggyel értékelni a tanulók előmenetelét.  

Az érdemjegyek félévi, év végi osztályzatra váltásánál a témazáró dolgozatok eredményét 

nagyobb súllyal vesszük figyelembe. Ezen érdemjegyeket a naplóba eltérő (piros) színnel 

jelöljük. A tanulók megnyilvánulásainál törekszünk a minél gyakoribb szóbeli 

beszámoltatásokra. 

A tanuló évközi értékeléséről a szülőt a tanító, szaktanár az értesítő könyvön keresztül 

tájékoztatja.  
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Az értesítő könyv bejegyzéseit (az értékelő naplóval egybevetve) az osztályfőnök havonta 

ellenőrzi, a hiányzó érdemjegyeket, bejegyzéseket pótolja.  

Az egységes értékelés érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, 

tesztjeinek értékelésekor az elért pontszámok érdemjegyre átváltása az alábbi arányok alapján 

történik. Indokolt esetben ettől a szaktanár eltérhet. 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

 0 - 33 % elégtelen (1) 

34 - 50 % elégséges (2) 

51 - 75 % közepes (3) 

76 - 90 % jó (4) 

91-100 % jeles (5) 

 

Az egyes tantárgyak értékelési elvei a helyi tantervi részben megtalálhatók.  

 

A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban 

annak alapján végezzük, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez, ugyanakkor figyelembe vesszük azt is, hogy a tanuló 

képességei, eredményei hogyan változtak –  fejlődtek-e vagy sem –  az előző értékelés óta. 

 

Az ellenőrzés  

 

 Egy-egy anyagrész számon kérhető szóbeli vagy írásbeli feleltetés, projektmunka, 

portfólió, témamunka, gyűjtőmunka, kiselőadás, fogalmazás, írásbeli házi feladat vagy 

gyakorlati produktumok formájában. 

 

Forma Jelleg Szerep 

tanév eleji  diagnosztizáló állapotfelmérés 

félévi szummatív az összefüggő témakörök ellenőrzése 

tanév végi szummatív az tanév tananyagának beépülése 

szintfelmérők diagnosztizáló állapotfelmérés 

röpdolgozat/ írásbeli felelet formatív az adott tananyag beépülése 

témazáró dolgozat formatív az adott témakör beépülése 

projekt, portfólió, órai 

munka, témamunka, 

gyűjtőmunka, írásbeli házi 

feladat, szóbeli felelet, 

memoriter, fogalmazás 

kiselőadás, gyakorlati 

produktumok 

formatív az adott tananyag beépülése 
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14.10  A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Az eredményes és hatékony tanulás-tanítás érdekében az alábbi tantárgyakból valósítunk meg 

csoportbontásokat. Csoportot 15 főtől bontunk. 

• idegen nyelv (angol, német) 

 magyar 

 matematika 

 informatika 

 technika 

Intézményünk mind az angol, mind a német nyelv tanulását biztosítja a diákok számára a 3. 

évfolyamtól kezdődően.  

Mind magyarból, mind matematikából írásbeli felvételi vizsgát tesznek a 8. évfolyamos 

tanulók. 

Az idegen nyelvek, valamint a magyar és a matematika preferált tantárgy, mert ezek érintettek 

minden tanévben az országos kompetenciamérésben. 

Az informatika és a technika tantárgyak csoportbontásban történő tanításakor a hatékonyságot 

és biztonságosságot tartjuk szem előtt, mivel nagyobb létszámú osztályok esetében ez 

megoldhatatlan. 

A napközi otthonos ill. az egész napos iskolai, valamint a tanulószobai csoportokat az előző 

tanév végi írásbeli szülői kérelmek, valamint az adott tanév eleji pontosítások alapján 

szervezünk. 

 Az alsó tagozaton  az alábbi módon alakítjuk ki a napközis ill. az egész napos iskolai 

tanulócsoportokat: 

 

 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 

napközi  x  x  x  x 

egész napos 

iskola 

x  x  x  x  

 

A felső tagozaton 5-8. évfolyamon összevontan szervezzük meg a tanulószobát, amennyiben 

a jelentkezők létszáma nem haladja meg a 24 főt. 25 főtől bontjuk a tanulószobás csoportot. 

 

Tanév közben is lehetőséget biztosítunk napközibe ill. tanulószobába való felvételre, illetve 

az onnan történő kiiratkozásra. 

 

14.11 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 
A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011/CXC. törvény 80.§ (9)szerint:  

 „Az iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében 

meghatározott mérési időszakban tanévenként – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon 

tanulók kivételével – megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, 

vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett 

tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógus végzi. 

Ennek megfelelően a tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) 

mérése az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban 

zajlik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) segítségével. A fizikai fittségi 
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mérés eredményeit a mérést végző pedagógus rögzíti a NETFIT rendszerbe, amin keresztül a 

tanuló és szülője is tájékoztatást kap a tanulót érintő eredményekről. 

 

A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógus, a rögzítést követően az eredményeket elemzi és meghatározza a tanuló fizikai 

fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket.  

Az iskolai tanév helyi rendjében kell rögzíteni a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat 

időpontját. 

 

 A NETFIT célja 

 

A NETFIT mérés célja a tanulók fizikai fittségének mérése, nyomon követése, illetve az 

egészséghez szükséges fittségi állapot elérése, megőrzése, javítása. 

 

14.11.1 A NETFIT tartalmi területei 

 

A NETFIT tartalmi területei és a kapcsolódó fittségi profilok 

 Tartalmi területek Fittségi profilok Leírás 

1.  A tanulók 

testösszetételére 

vonatkozó mérések – 

az antropometriai 

paraméterek mérése és 

testösszetétel becslése  

1.1.Testösszetétel és 

tápláltsági profil  

A NETFIT testösszetétel és 

tápláltsági profilja tartalmazza a 

testtömeg és testmagasság 

értékéből számított testtömeg 

indexet (BMI) és a testzsír 

százalék értékét.  

2.  A tanulók 

vázizomzatának 

fittségére vonatkozó 

(pálya)tesztek  

2.1. Vázizomzat fittségi 

profil  

A NETFIT tesztek közül a 

vázizomzat fittségével az 

ütemezett hasizom teszt, a 

törzsemelés teszt, az ütemezett 

fekvőtámasz teszt, a kézi 

szorítóerő mérés és a helyből 

távolugrás teszt foglalkozik.  

  2.2. Hajlékonysági profil  A hajlékonysági teszt 

megbízható eredményekkel 

szolgál a térdhajlító izmok 

nyújthatóságáról. 

3.  A tanulók aerob 

kapacitására 

vonatkozó (pálya) 

tesztek  

3.1. Aerob fittségi 

(állóképességi) teszt  

Az aerob fittségi profil a 20, 

vagy 15 méteres állóképességi 

ingafutás teszt eredménye 

alapján becsült aerob kapacitás 

minősítését tartalmazza, vagyis a 

légzőszervrendszer és a 

keringési rendszer állapotának, a 

szervezet oxigénszállító és 

oxigén-felhasználási 

képességének mutatója.  
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14.11.2 A tanulók testösszetételére és tápláltsági állapotára vonatkozó mérések 

típusai  

- testtömeg mérése  

- testmagasság mérése  

- BMI (az előző két érték alapján számítva)  

- testzsír százalék mérése  

14.11.3 A tanulók aerob kapacitására és vázizomzatának fittségére vonatkozó 

mérések, tesztek 

 

 A B 

 Mérés megnevezése Mérés célja  

1.  Ütemezett hasizom teszt  Has izomzat erejének és erő-

állóképességének mérése  

2.  Törzsemelés teszt  A tözsfeszítő izmok erejének mérése  

3.  Ütemezett fekvőtámasz teszt  A felsőtest izomerejének és erő-

állóképességének mérése  

4.  Kézi szorítóerő mérés  Az alkar izmainak maximális 

izommetrikus erőkifejtő képességének 

mérése  

5.  Helyből távolugrás teszt  Alsó végtag dinamikus erőkifejtési 

képességének mérése  

6.  Hajlékonysági teszt  A térdhajlító izmok nyújthatóságának 

mérése  

7.  Állóképességi ingafutás teszt 15 m, 

ill. 20 m  

Maximális oxigénfelvevő-képesség 

becslése  

 

 

14.12 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei, programja 

 

A környezeti nevelés fogalma 

 

„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 

élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: 

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő, 

illetve élettelen környezettel; 

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére; 

- felkelti az igényt, képessé tesz: 

 a környezet változásának, jelzéseinek felfogására; 

 összefüggő rendszerben történő elemzésére; a rendszerben felismerhető 

kapcsolatok megértésére; 

 a problémák megkeresésére, okainak megértésére; 

 kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások 

megkeresésére; 

 az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti 

kérdésekben; 
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 a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” 

         (KöNKomP, 2004.) 

 

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának 

folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai 

környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és 

hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét 

érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód 

kialakítására.” 

         (IUCN, 1970) 

 

14.12.1 Az alapelveket szabályozó jogi háttér 

 

- A nemzetközi előzmények közül azt az egyet emeljük ki, amely az összes eddigi 

kezdeményezést magába olvasztja. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. Közgyűlése 

2002. december 20-án a 2005-2014 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés 

évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az 

elérésére, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a 

környezet- és egészségvédelem alapértékei. E cél elérését szolgálja az Irinyi János 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezeti- és Egészségnevelési 

Programja. 

 

- A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos 

paragrafusaiból vezethető le:  

 18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki  

Jogát az egészséges környezethez. 

 70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű 

testi és lelki egészséghez. 

 

Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósulását - többek között - az alábbi 

jogszabályok és intézkedések garantálják: 

 A Környezetvédelmi törvény (1995. Évi LIII. Törvény) 54. § 1. Cikkelye szerint 

„...minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és 

ismereteinek fejlesztésére”. Az ismeretek terjesztése és fejlesztése állami, illetve 

önkormányzati feladat. 

 Magyarország második Nemzeti Környezetvédelmi Programjában (2003-2008) önálló 

tematikus akcióprogram kapott helyet a környezettudatosság növelése érdekében. 

 A Nemzeti Fejlesztési Tervben a fenntarthatóságnak való megfelelés horizontális 

célként szerepel. 

 A Nemzeti Alaptantervről kiadott 243/2003.sz. kormányrendelet2 kiemelt fejlesztési 

feladatként definiálja a környezeti nevelést. 

 

 

                                                 
2 A Kormány 243/2003.(XII.17.) Korm. Rendeletének a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és 

alkalmazásáról, Általános rendelkezések, 2. (10.) bekezdés: „A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a 

tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a tanulók elsajátíthassák az 

egészségfejlesztéssel, a fogyasztóvédelemmel, a közlekedésre neveléssel, ...összefüggő ismereteket, 

felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására az infokommunikációs technológiák alkalmazásával...”   
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„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság 

pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen áttartó tanulást, amelynek segítségével olyan 

tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a 

jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.” 

(NAT 243/2003) 

 

Értékek és alapelvek3 

14.12.2 A környezeti nevelés céljai, kívánalmai, jellemzői 

Legyen komplex, rendszerszemléletű 

A környezeti problémák mind komplexek; nincs környezeti kérdés, amely megközelíthető 

lenne egyetlen nézőpontból a torzítás veszedelme nélkül. A környezeti nevelésnek ezért 

rendszer-szemléletűnek kell lennie; azt a gondolkodásmódot kell követnie, hogy csaknem 

minden mindennel összefügg, azaz minden rendszer egyrészt az (egymással is 

kölcsönhatásban álló) részeinek szintézise, ugyanakkor más rész-rendszerekkel együtt 

nagyobb rendszerek része. A problémák egy (vagy kevés) szempontra való leegyszerűsítése – 

a redukcionizmus – a környezeti kérdésekben súlyos következményekkel járó önbecsapás. 

A környezeti nevelés látásmódja szerint komplementáris egyensúly van olyan látszólag 

ellentétes fogalom-párok között, mint pl. természettudomány és humán tudományok, 

természet és társadalom, tudomány és művészet vagy értelmi és érzelmi megközelítés. Ezek a 

világ olyan részei, amelyek csak a merev kategóriákhoz szokott gondolkodásmódunkban 

tűnhetnek egymást kizáró ellentéteknek, a valóságban sokkal inkább egymást teljessé 

kiegészítő, komplementáris párok. 

Más megközelítésből azt mondhatjuk, hogy a környezeti nevelésnek törekednie kell a 

holisztikus látásmódra; arra, hogy a világot osztatlan – és igazából oszthatatlan – egésznek 

tekintsük, még akkor is, ha a különálló (klasszikus) tudományok azt az egyszerűsítés és 

analízis érdekében (a megértést segítendő) darabokra szedik. A környezeti nevelés feladata, 

hogy interdiszciplináris módon meghaladja a világot részekre daraboló látásmódot; erősítse a 

felülről lefelé, az egésztől a részek felé haladó megismerést. 

Legyen élethosszig tartó és az élet minden területére kiterjedő 

A környezeti nevelésnek – mint lényegében minden alapvető személyiségformálásnak – a 

gyermekkor a klasszikus, de nem kizárólagos ideje. A későbbi életmódot legerősebben 

meghatározó értékrendszer kialakítása leginkább az élet első esztendeiben lehetséges, de ez 

nem jelenti azt, hogy felnőtt – vagy akár idős – korban ne lenne mód akár szemléletváltásra is. 

A környezeti nevelés tehát élethosszig tartó folyamat, már csak azért is, mert mindig újabb és 

újabb típusú környezeti gondokkal kell szembenéznünk. Módszereiben pedig természetesen 

mindig igazodnia kell az adott fejlődés-lélektani sajátosságokhoz. 

                                                 
3 Victor András: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, 2010. 
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A környezeti nevelésnek meg kell jelennie a gyermekek otthoni, családi nevelésében, az 

óvodákban, az iskolában, minden intézményes és intézményen kívüli nevelésben-oktatásban, 

a mérnökök és technikusok képzésében, a felnőttnevelésben, a döntéshozók felkészítésében és 

általában a társadalmi élet minden területén. Kiemelkedő hatása miatt különösen fontos a 

tömegkommunikációban való megjelenése. 

Legyen lokális és globális egyszerre 

Pedagógiai törvényszerűség, hogy nevelő hatása elsősorban annak van, amely személyesen 

érint minket. Ennek megfelelően a környezeti nevelésnek a helyi, lokális problémákra kell 

támaszkodnia. A „kertünk végében” lévő probléma a legalkalmasabb az emberek környezeti 

tudatosságának felébresztésére. Ugyanakkor tudjuk, hogy lényegében véve nincsen „csak 

helyi” környezeti probléma; a környezeti ügyeket mindig szélesebb keretek között – nemzeti, 

regionális vagy akár globális összefüggéseiben – kell kezelni. A környezeti nevelésnek ezért 

térben távlatosnak, Föld méretekben gondolkodónak is kell lennie. 

A lokális vagy globális megközelítés kettőssége azonban ismét csak látszólagos ellentét. A 

valóságban jól megvalósítható az, hogy minden példában egyszerre látjuk meg a helyit és a 

nemzetközit. Meg kell találnunk az egyensúlyt a lokális és globális megközelítésben. Kettős 

kötődést kell kialakítanunk: egyrészt felelősséget a helyi környezetért, magunkért és a 

„szomszédért”, másrészt felelősséget az egész Földért. 

Legyen mai és jövőbenéző egyszerre 

Pedagógiailag az „itt és most” fontos szempont. Annak van erős nevelő, szemléletformáló 

hatása, ami személyesen megérint minket, ami számunkra releváns és aktuális. Elsődleges 

feladatunk mindig a jelen szükségleteinek (és nem az igényeinek!) kielégítése, problémáinak 

megértése, megoldása. A környezet azonban rendszer (ráadásul bonyolult rendszer!), 

beavatkozásainkra adott „válaszai” gyakran előre  

nem láthatók, vagy késleltetve jelentkeznek. Meg kell tanulnunk tehát időben is távlatosan, 

hosszú távon, politikai ciklusokon túl, évtizedekben, évszázadokban előre gondolkodni.  

A jövőben való gondolkodás egyébként is erkölcsi kötelességünk, hiszen tetteink jövőben 

bekövetkező – előre nem sejtett – hatásaival gyermekeinknek, unokáinknak kell majd 

megküzdeniük. Ennek a gondolatnak a természetes folyománya az, hogy a környezeti 

nevelésben a megelőzés (prevenció) gondolatának prioritása van a már okozott károk 

mérséklésével szemben. 

A „most”-ban és a hosszú távú jövőben egyszerre való gondolkodás komplementáris egysége 

ugyanolyan feladata a környezeti nevelésnek, mint ahogy azt a lokális-globális kettős 

esetében láttuk. 

Legyen tevékenységre orientált, és neveljen együttműködésre 

A környezeti nevelésre végképp érvényes, hogy csak úgy van értelme, ha valóságos cselekvés 

felé halad. A gondolkodásnak és cselekvésnek szoros kölcsönhatásban kell lennie a 

környezeti nevelésen belül. A teljes sorozat az, hogy először érzékeljük a szépséget (vagy 
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problémát), majd értékeljük, és végül teszünk érte (ellene). A környezeti nevelésnek tehát a 

valóságos életben kell gyökereznie, akár a természeti, akár a társadalmi oldal kerül előtérbe. 

Tudnunk kell, hogy cselekedeteink hogyan hatnak a környezetre, és ennek megfelelően kell 

azokat megválasztanunk. Minthogy egyre több ember él városban, sokszor maga a város 

jelenti a környezeti kérdés kiindulópontját és célját is. 

A környezeti problémák általában nem oldhatók meg egyénileg, komplexitásukból 

következően eleve társadalmi szintűek. Megoldásuk tehát társadalmi feladat. A környezeti 

nevelésnek az a feladata, hogy felkészítse az embereket a felelős állampolgári gondolkodásra, 

döntésre és cselekvésre. (Ezért van az, hogy a környezeti nevelés és az állampolgári nevelés 

között sok a hasonlóság.) Ezért fontos a környezeti nevelésben az együttműködési képességre 

nevelés. A természetben egyformán fontos a „vetélkedés” és az „együttműködés”; az ún. 

fejlett világ társadalmai azonban túlzottan vetélkedésre vannak beállítva. Ezért a környezeti 

nevelőknek az is feladata, hogy mind egyéni, mind társadalmi szinten segítsék az egyensúly 

helyreállítását. 

Neveljen problémamegoldásra 

A környezeti problémák mindig újak, megoldásukhoz újabb és újabb módszerek szükségesek. 

A környezeti nevelés ezért szorgalmazza a divergens gondolkodást és a kreativitást, ezek 

nélkül ugyanis nem oldhatók meg a jövő ma még nem is látható problémái. Ösztönzi tanár és 

diák együttes tanulását, új tanári habitus kialakulását. Szorgalmazza ugyanakkor a kritikus 

gondolkodást – beleértve saját gondolkodásunk és tevékenységünk kritikus szemléletét is. A 

kreativitás és a kritikus gondolkodás nem a környezeti nevelés specifikus jellemzői, más 

területeket is jellemezhetnek, de itt nélkülözhetetlenek. 

Neveljen új értékrendszerre 

Végső soron minden nevelésnek valamiféle értékrendszer kialakítása a célja. A környezeti 

nevelésnek is megvan a maga jellemző értékrendszere, amelynek az élet – és minden élő és 

élettelen létező – tisztelete adja az erkölcsi alapvetését. A környezeti nevelés értéknek tartja a 

természet erőforrásainak kíméletét, a természet törvényeivel harmonizáló magatartást és a 

környezetért felelős életvitelt; ennek megfelelően az anyagi javak birtoklása és fogyasztása 

tekintetében a mértékletességet és takarékosságot. 

A környezeti nevelés filozófiája szerint az ember nem mindenható ura, hanem része a 

természetnek. A többi élőlény közül való kiemelkedésünk nem előjogokkal jár, hanem 

éppenséggel a Föld iránti kötelességekkel. Ez a környezeti nevelés alapvető értéke. Sokat kell 

tennünk azért, hogy ez az érték meghatározó legyen az egyénekben, s még többet annak 

érdekében, hogy társadalmi szinten – és „Föld-méretben” is – érvényessé váljon. 

 

14.12.3 Helyzetelemzés, helyzetkép 

 

 Az iskola 

 

Iskolánkat 1927-ben alapították Fűzfőgyártelepi Elemi Népiskola néven. 1973-ban felvette az 

Irinyi János Általános Iskola nevet, majd 2002-től alapfokú művészeti iskolaként is 
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működünk. Az iskola épülete 1986-ban épült, majd 1996-ban tetőtér ráépítésével végre az 

iskola minden tanulója egy épületbe került.  

Délelőtt a nyolc általános iskolai évfolyam, délután a művészeti iskola diákjai tanulnak a 

Balaton északi csücskében, Balatonfűzfő város fűzfőgyártelepi részén, zöldövezetben 

kialakított, viszonylag modern épületben.  

Az iskolában ebédlő, orvosi szoba, tornaterem, s nagy udvar szolgálja a tanulók egészséges 

testi fejlődését. Az udvar több részből áll: zöld füves terület árnyékot adó fákkal, tanulók által 

kialakított sziklakerttel, fa asztalokkal, padokkal, két kialakított tűzrakóhellyel, illetve 

bitumenes kézilabdapálya kapukkal, kosárpalánkokkal, homokos ugrógödörrel műfüves 

pálya, színpad. Az udvart kerítés veszi körbe, s élő sövények, bokrok emelkednek ki a zöld 

fűből. 

Az épület és rendezett környéke tehát adott, de mindig van néhány teendő azért, hogy 

kellemesebb, otthonosabb legyen a mindennapi iskolai élet. Az iskola helye befolyásolja a 

környezeti nevelési munkánk tartalmát, lehetőségeit. 

Az iskolában jelenleg a tantestület körülbelül kilencven százaléka foglalkozik intenzíven 

környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. Vannak, akik minden akcióban, 

munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak egy-egy tevékenységi 

területhez. A környezeti- és egészségnevelés az a területe az iskolai életnek, ahol az utóbbi 

időben egyre dinamikusabban fejlődik iskolánk. Ez a jelenség megmutatkozik az éves 

munkatervünkben vállalt és teljesített egyre szélesedő és hagyományt teremtő iskolai 

programjainkban. 

A programjainkkal nemcsak az iskolai hagyományokat ápoljuk, hanem folyamatosan, 

nyitottan bekapcsolódunk a Kelet- Balatoni Kistérség kulturális és sport életébe is.  

Az intézmény 2001. augusztus 28-i 1/01-02/2001. sz. nevelőtestületi határozata alapján 

füstmentes. Az épületben a látogatók számára – rendezvények ideje alatt is – tilos a 

dohányzás. 2003. április 24-én iskolánk elnyerte a Dohányzásmentes Iskola címet, s ezt az 

állapotot továbbra is megőrizzük.  

Iskolánk, 2006 júniusától az Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium által létrehozott Ökoiskola cím tulajdonosa, melynek kiírását a Nemzeti 

fejlesztési Terv HEFOP-3.1.1-es intézkedése támogatja. A nemzetközi kritériumokkal 

összhangban kialakított magyar ökoiskola kritériumrendszer az iskola megkülönböztető 

minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést 

jelent az iskola munkájáról. Az „Ökoiskola Cím” elnyerése és az ökoiskolák hálózatában 

folyó intenzív munka, előtérbe helyezte a fenntarthatóság pedagógiájának tudatos 

alkalmazását az egész intézményben.  

2007-ben az iskola elnyerte a Madárbarát Iskola címet, mely a madarakért folytatott 

folyamatos és intenzív munkánk eredménye. 

Iskolánk 2009-ben elnyerte az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium támogatásával kiírt „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola”elismerő címet. 

2014-ben a „A legtudatosabb iskola” címet a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola nyerte el a fogyasztóvédelem területén.  

Az Irinyi Iskolában több mint hét éve (2008-tól) folyó kiváló, pedagógiai alkotó munka 

eredményeként az iskola elnyerte a SZITAKÖTŐ OKTATÁSI PROGRAM 

BÁZISISKOLÁJA címet 2015-ben, így a kilenc iskolát összefogó mentorháló tagja. 
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14.12.4 Erőforrások 

 

Nem anyagi erőforrások 

 

    Iskolán belüli együttműködés 

 

- Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti- és 

egészségnevelés, illetve oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, tovább kell 

fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. A kollégák tevékenységét tovább kell 

ösztönözni, támogatni, akik eddig még nem kapcsolódtak be az aktív munkába, azokat 

tanácsokkal kell ellátni, csoportmunkába kell bevonni. Így a tevékenységünk egyre 

hatékonyabbá válik. A közös munka áttekintése a környezetneveléssel foglalkozó 

munkacsoport vezetőjének feladata.  

- Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon a környezetére, segítse 

otthonosabbá, egészségesebbé kialakítani, figyelmeztesse társait a kulturált és 

környezettudatos viselkedésre. Ebben a munkában kiemelt feladata van a 

diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt 

különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló környezetvédő szakkörösöknek. 

- Tanárok és diákok. A diákok a környezeti és egészségügyi témákkal kapcsolatos 

ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok 

keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemléletmód 

kialakításában a hagyományos erdei iskolánknak, a témanapjainknak a hulladékgyűjtési 

akcióinknak, a jeles napok rendezvényeinek.  

A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet 

létrehozásában és megőrzésében. A tanórák környezeti és egészségügyi tartalmát a 

munkaközösségek határozzák meg, a tanórán kívüli tevékenységek áttekintése igazgató 

feladat. 

- Tanárok és szülők. Az iskolai környezeti- és egészségnevelés területén is nélkülözhetetlen a 

szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 

gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. 

Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, 

ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti- és 

egészségnevelési programjaink anyagi fedezetét – a lehetőségeiket figyelembe véve – a 

családok maguk is biztosítják. 

- Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskola adminisztrációs és technikai 

dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti- és egészségnevelési programunknak. Fontos 

feladatunk, hogy csökkentsük a papírfelhasználást, folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt, a 

nyomtatópatront, elősegítsük a papír-újrahasznosítást. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy 

az iskola takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket 

használunk. Ezek felkutatása, beszerzése az iskolatitkár feladata. Az iskolai szelektív 

hulladékgyűjtés kialakítása során a takarítók aktív, környezettudatos munkájára is szükségünk 

van. 

- Iskolaorvos.  Felügyeli a tanulók egészséges fejlődését, felméréseket készít az aktuális 

állapotukról, minden második évfolyamban az eredményeket az egyes számú melléklet 

alapján rögzíti. A talált kóros elváltozások további ellátását koordinálja, a pályaválasztási 

tanácsadás orvosi feladatait, a sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat ellátja. Sürgősségi 

ellátást végez, elrendeli a járványügyi intézkedések végrehajtását. Tanévkezdéskor, az iskola 

minden tanulójára kiterjedő vizsgálat alapján besorolja a tanulókat a normál-, a könnyített-, a 

gyógytestnevelés illetve a teljes felmentett kategóriába. Folyamatosan ellátja a tanulókat 



Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

 

69 

védőoltásokkal (lásd. SZMSZ). A szűrést követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a 

testnevelővel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt 

rendellenességekre. Elvégzi a konyha, az étterem, a tornaterem, mosdók, öltözők 

egészségügyi ellenőrzését. A védőnővel közösen részt vesz az egészségnevelésben. Minden 

év elején az iskolaorvos a sportosztályokban elvégzi a szükséges sportorvosi vizsgálatokat.  

 

- Védőnő. Közvetlen irányítója az iskolaorvos, akinek munkáját segíti. Előadásokat tart az 

egészséges életmódról, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, folyamatosan tanácsokkal látja el 

a tanulókat, egészséges fejlődésüket elősegítve. Évente kétszer tisztasági szűrővizsgálatot tart, 

tájékoztatja a szülőket az általános higiéniai szokásokról, és figyelemmel kíséri azok 

betartatását. 

- Pszichológus: Feladata pszichológiai állapot- vagy státuszfelmérés, egyéni és csoportos 

tanácsadás, konzultáció a pedagógusokkal és a szülőkkel,  

 

- Fogorvos.  Az iskolai fogorvos évente ellenőrzi tanulóink fogainak állapotát, elvégzi a 

szükséges beavatkozásokat, javasolja a fogszabályzó használatát. 

Az orvosi vizsgálaton részt vevő gyermekek egészségi állapota a következő táblázaton 

figyelhető meg: 

 

Betegségek 

megnevezése 

 

1.osztály 

fiú        lány 

       3.osztály 

   fiú           lány 

        5. osztály 

    fiú          lány 

        7. osztály 

     fiú         lány 

Csont – izom 

kötőszövet 

        

Látászavar 

színlátás 

        

Keringési  

Rendszer 

        

Húgy- és 

ivarrendszer 

        

Endokrin 

táplálkozás 

        

Vér- és vérképző 

rendszer 

        

Allergiás 

megbetegedések 

        

Idegrendszeri 

elváltozások 

        

 

Testnevelési csoportbesorolás  

Csoportbesorolás 
1. 

osztály 

2. 

osztály 

3. 

osztály 

4. 

osztály 

5. 

osztály 

6. 

osztály 

7. 

osztály 

8. 

osztály 

Sportosztály         

Normál testnevelés         

Könnyített testnevelés         

Gyógytestnevelés         

Teljesen felmentett         
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Iskolán kívüli együttműködés 

 

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

költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az  iskola egész életén 

belül – a környezeti- és egészségnevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. 

Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető 

legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó finanszírozza az 

iskolánk környezeti- és egészségnevelési programját. 

- Környezeti- és egészségneveléssel is foglalkozó intézmények.  A tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységet színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. 

Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, várak, állatkertek, 

nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek. Iskolai tanulmányai során minden tanulónak évenként 

legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. Az adott 

intézménnyel a kapcsolatot a munkaközösségek egy megbízott tanára tartja. 

- Civil szervezetek.  A civil szervezetek szakmai ismeretekkel és programjaikkal segítik 

környezeti- és egészségnevelési munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz 

előadásaikon, programjaikon. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő környezeti 

témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben. A szaktanárok egyénileg alakítanak ki 

kapcsolatot a civil szervezetekkel. 

- Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy 

környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. 

Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában is. A 

kapcsolattartást az igazgató végzi. 

 

Anyagi erőforrások 

 

Saját erőforrások 

- Költségvetés.  Az iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell végezni, 

amelyek a környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő 

működtetést szolgálják. 

- Alapítvány.  Az iskolai alapítvány – rászorultsági alapon – támogatja a tanulók erdei 

iskolában való részvételét. Minden diáknak szülői írásos kérvényt kell beadnia a támogatás 

kérésére (SZMSZ). 

 

Külső erőforrások 

- Támogatók: Az egyes iskolai rendezvényekhez megkeressük azon cégeket, civil 

szervezeteket, támogató szülőket, akik anyagilag jelentős mértékben hozzájárulnak a 

programok sikeres megvalósításához. 

- Pályázat:  

A környezet- és egészségneveléssel kapcsolatos pályázatok írása, illetve írásának 

koordinálása a környezetvédelmi munkacsoport vezetőjének feladata. 

 

 

14.12.5 Alapelvek, jövőkép, célok 

 

- A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk: 

- fenntartható fejlődés; 

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések; 

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

- alapvető emberi szükségletek; 
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- emberi jogok; 

- demokrácia; 

- elővigyázatosság; 

- biológiai és társadalmi sokféleség; 

- az ökológiai lábnyom. 

 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: 

    

- a környezettudatos magatartást és életvitelt; 

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

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

megőrzésének igényét és akaratát; 

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését; 

- a rendszerszemléletet; 

- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését; 

- az egészséges életmód igényét és elsajátítani az ehhez vezető technikákat, módszereket. 

- projektmunkák megszervezését és elterjesztését a programjaink során. 

 

- A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 

- szintetizálás, analizálás; 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés; 

- kreativitás; 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás; 

- kommunikáció, média használat; 

- konfliktuskezelés és megoldás; 

- állampolgári részvétel és cselekvés; 

- értékelés és mérlegelés készsége. 

 

- Az iskola környezeti nevelési szemlélete 

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

minden színterén tapasztalható; szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást biztosítunk, amelyben a szakmai képzésen túl hangsúlyt kapnak az 

erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, 

együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre 

és megoldásra képes készségeket alakítanunk ki. Mindezek megkívánják az új értékek 

elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását. 

A fenti célok érdekében hatékony tanulási, tanítási stratégiákat alakítunk ki. 

Városi iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén 

alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. A 90-es évek óta 

ezért foglalkozunk tudatos környezeti neveléssel. 

Munkánk az iskolai élet számos területére kiterjed. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha 

minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programban törekszünk arra, hogy diákjaink ne 

elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne 

az embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának 

megteremtése kiemelt feladatunk. A körnek azonban bővülnie kell a humán területen is. 
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Tanórán, laboratóriumban, erdei iskolában, szakkörön, táborban megismertetjük a természetet 

gyerekeinkkel, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket 

arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő 

összefüggéseket. 

Így válhatnak a gyerekek tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

 

14.12.6 Konkrét célok 

 

Rövid távú céljaink elérésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok eléréséhez 

milyen lépések vezetnek. 

 

Új tervek 

- a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti és egészségnevelési munkához 

- új környezeti és egészségnevelési irodalmak felhasználásán alapuló foglalkozások 

szervezése: témanap. 

- a különböző tantárgyak összhangjának megteremtése környezeti és egészségnevelési 

szempontból.  

- szelektív hulladékgyűjtés kialakítása és folyamatos működtetése az iskolában. 

- a fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemeinek beépítése az iskolai tanmenetekbe 

 

Hagyományok ápolása: 

- erdei iskola szervezése, megvalósítása  

- Zöld Diákönkormányzat működtetése  

- környezetvédelmi témájú témanapok kialakítása, megvalósítása: a Víz világnapja, a Föld 

napja 

- iskolai Egészségnap szervezése, lebonyolítása   

- iskolai szintű környezet- és egészségvédelmi témájú versenyek szervezése, lebonyolítása: 

drogvetélkedő, környezetvédelmi vetélkedő, aszfaltrajzverseny, kerékpárverseny 

- a balesetek megelőzése, balesetvédelem 

- túrák, természetvédő kirándulások szervezése 

- Irinyi Úszókupa szervezése, megvalósítása 

- „Egy nap az iskoláért” –ZÖLDNAP megszervezése, megvalósítása 

- iskolai tornaünnepély szervezése négyévenként az Olimpia jegyében 

- az iskola hírességeinek élete – kutatás 

- a lakóhely történetének megismerése, a híres épületek, szobrok, emlékek, nevezetességek 

feltérképezése, városismereti játékok  

- az iskolai udvar, külső környezet rendezése, az iskolai szobanövények ápolása, gondozása 

- folyamatos hulladékgyűjtés, hulladék-újrahasznosítás 

- drog-prevenciós program folytatása 

- Savas eső és Zuzmó program folyamatos gondozása 

- Energiatakarékossági program gondozása   

- fenntarthatósági témahét megvalósítása 

- Pénz7 témahét megvalósítása 

- Happy - hét megvalósítása 

- Szitakötő projektnap szervezése 

 

Szaktárgyi célok: 

- a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre 

- a környezeti problémák megjelenítése a szakórákon 

- természetvédelmi versenyekre való felkészítés 
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- IKT felhasználása szakórákon 

- rajzpályázatok készítése környezet- és egészségvédelmi témákban 

- hulladék-újrahasznosítás technika, rajz, művészeti órákon 

- diákolimpiai versenyszámokra való folyamatos felkészítés 

- tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök szervezése, lebonyolítása 

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

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok, projektek készítése) 

- multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon. 

 

 

14.12.7 Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 

 Erdei iskola 

 

cél: erdei iskola szervezése  

 

program: A környezeti- és egészségnevelés egyik legfontosabb színtere iskolánkban az erdei 

iskola, mely a közvetlen tapasztalatszerzés legkiválóbb formája. Az első évfolyam a 

Veszprémi Állatkertben naponta, bejárással ismerkedik meg az állatok élővilágával, 

táplálkozásával, szaporodásával, természetes élőhelyével. 

Az első évfolyam megalapozza a későbbi bentlakásos erdei iskolát. 3 napon keresztül a 

Kittenberger Kálmán Vadasparkot látogatja, tapasztalatokat szerezve az ott élő állatok 

életmódjáról. 

A második évfolyam egynapos kiránduláson vesz részt, mely a Balaton part kiemelt tájával 

(kulturális örökségével, természeti értékeivel) ismerteti meg a tanulókat.  

A harmadik évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig, bentlakásos formában vizsgálják meg 

tanulóink hazánk egy-egy természetföldrajzi tájegységét, gazdasági, kulturális szokásait, 

hagyományait. Elemzik a tájegység kialakulását, összefüggéseket keresnek és tárnak fel a 

természeti adottságok és az erre épülő emberi környezet működésére. Kirándulásokat, 

látogatásokat, túrákat tesznek a környéken, s a napi tapasztalatokról beszámolókat készítenek, 

melyekből a heti munkálkodás eredményeképpen projekt készül. 

Az egészségnevelésben rendkívül jó alkalmat teremt a pedagógussal való együttlakás, hiszen 

jól kialakíthatóak a kulturált étkezési, higiénés, közösségi viselkedési szokások, feltárhatóak  

az esetleges hiányosságok és ezáltal azonnal korrigálhatóak. 

Az erdei iskolában a részvétel önkéntes. A megvalósítás forrásai:  

- Szülői befizetés (egyeztetve a szülőkkel) 

- Az iskolai alapítvány támogatás a szülői befizetés csökkentéséhez 

 

Az erdei iskola szerkezete úgy épül fel, hogy páratlan évben a déli partot, páros évben az 

északi partot vesszük célba. 3-4. évfolyamon 3 napra, 5-8. évfolyamon 5 napra tervezzük a 

programot. 

 

felelős: A tárgyévi projekt vezetője. A hely kiválasztása és a program megvalósítása függ az 

adott tanév anyagi lehetőségeitől, a pályázati erőforrásoktól. 

 

14.13 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

 

A konkrét célok megvalósításával biztosítható, hogy intézményünkben senki se tapasztalja a 

közvetlen vagy közvetett diszkriminációt vagy hátrányos megkülönböztetést faji, etnikai, 

nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy más indok alapján.  
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Tanulók iskolai eredményességének javítása 

 

A hátrányos helyzetű (köztük a halmozottan hátrányos helyzetű) tanulók oktatási 

tanulmányi sikerességének a javítása. A hátrányos helyzetű (köztük a halmozottan 

hátrányos helyzetű) tanulók iskolai sikerességét döntően befolyásolja, hogy az 

oktatásnak milyen mértékben sikerül kompenzálni a család szociokulturális hátrányait. 

Célok: 

-  A tanulást-tanítást segítő eszközrendszer kiterjesztése a hátrányos helyzetű tanulók 

oktatási esélyeinek javítása érdekében.  

- Növekedjen a tanulást-tanítást segítő eszközrendszert használó pedagógusok és az 

általuk használt elemek száma.  

 

Oktatás feltételeinek javítása 

 

Szakmai fejlesztési terv készítése az infrastrukturális pályázatokhoz. Az intézményi eszközök 

és infrastruktúra folyamatos fejlesztése, elsősorban pályázati forrásokból a nagyobb 

esélyegyenlőség megteremtése érdekében.  

 

A társadalmi környezettel az együttműködés javítása 

Tervszerűen működő, preventív jellegű kapcsolat és együttműködés az intézmények 

környezetében működő társadalmi (civil szervezetek, egyházak) és szakmai szereplőkkel 

(szociális, egészségügyi, oktatási ellátórendszer) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

sikerességének érdekében.  

Célunk az esetek hatékony kezelése, hogy ezzel javuljon a hátrányos helyzetű csoportok 

sikeressége. 

 

 Sulimustra a leendő első osztályosok számára 

 Egész napos iskolai oktatás az alsó tagozatos sportiskolai osztályokban 

 Napközi otthonos ellátás az alsó tagozatos nem sportiskolai osztályokban 

 Tanulószobai ellátás a felső tagozaton 

 Étkezés biztosítása az intézmény épületében 

 Fejlesztő foglalkozások biztosítása 

 Egyéni fejlesztő órák igénybe vételi lehetősége 

 Tehetséggondozás 

 A pályaválasztás, továbbtanulás támogatása, segítése 

 Az alapfokú művészetoktatási foglalkozások igénybe vétele 

 

14.14 A tanulók jutalmazásának elvei, formái  

 

Dicséretek, jutalmak 

 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy 

példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez 

és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.  

 

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat 

 kimagasló sportteljesítményt ér el 

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. 
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 Írásbeli dicséretek: 

 - szaktanári 

 - osztályfőnöki 

 - igazgatói 

 - nevelőtestületi 

 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi dicséretét a bizonyítványba kell 

bevezetni. A tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel, plakettel jutalmazhatók.  

 

A jutalmak odaítéléséről – pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása 

után – a nevelőtestület dönt.  

 Könyv és oklevél: példás szorgalmú, magatartású, kitűnő tanuló. 

 Oklevél: jeles tanulmányi eredmény (1-4. évfolyamon maximum 2 jól megfelelt, 5-

8. évfolyamon maximum 2 jó osztályzat, a többi jeles). 

 Könyvjutalmat kap: az a tanuló, aki a tanévben a legtöbbet tett az iskola vagy 

osztályközösségért. 

 Könyvjutalmat kap: az iskola azon tanulója, aki az adott tanév első féléves 

tanulmányi átlagához képest a legtöbbet javította tanév végére – feltéve, hogy a 

féléves eredménye nem tartalmazott elégtelen osztályzatot. 

 A tantárgyi versenyeken elért eredményekért a tanuló tárgyi, könyv illetve oklevél 

jutalmazásban részesülhet. A jutalmazásról a felkészítő tanár javaslatára a 

nevelőtestület dönt, figyelembe véve a versenyen résztvevők körét, és a tanuló által 

elért helyezést. 

 Az országos versenyeken elért eredményeket a tanévzáró ünnepélyen az igazgató 

ismerteti. (A jutalmakat átadja.) 

 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, kulturális 

versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő 

társadalmi munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

nyilvánosan veszi át. (8. o. a ballagáson) 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

 

Csoportos jutalmazási formák: 

Jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (hangverseny, színház, vagy kiállítás 

látogatásához). 

 

Az Irinyi plakett 

 

Az Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete 1974-ben alapította az „Irinyi plakettet” 

tanulóinak kiemelt szintű jutalmazására. 

 

A három fokozatot a tanulók az alább felsorolt osztályokban kaphatják: 

 Bronz fokozat:  5-6-7-8. osztály 

 Ezüst fokozat:  6-7-8. osztály 

 Arany fokozat:        8. osztály 
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Az odaítélés feltételei 

 

A kitüntetést megkaphatják mindazok a tanulók, akik 

- jó tanulmányi eredményűek (átlag: legalább 4,5)  

Nincs hármas osztályzata, kivételt 8. osztályban tehet a tantestület egyéni elbírálás 

alapján. 

- környezetvédő, kulturális, közösségi tevékenységükkel erre rászolgálnak 

- akik iskolánknak dicsőséget szereznek. 

 

A kitüntetést fokozatonként egyszer kaphatják meg a tanulók. 

 

A kitüntetések adományozásáról a nevelőtestület dönt, többségi szavazattal, azokról az 

intézmény tanévenként nyilvántartást vezetA kitüntetés adományozásának időpontja a 

tanévzáró ünnepély. Amelyik tanévben a tanuló plakettet kap, nem részesülhet 

jutalomkönyvben.  

 

14.15   Egész napos iskola programja 

 

Egész napos iskola  

 

Az általános iskola a Nkt. 27.§ (2)  rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is 

működhet.  

Egész napos iskolát biztosítunk az alsó tagozatban a sportiskolai „a" osztályosok számára. 

 

Az egész napos iskola az egész napos nevelés egyik formája, amelyben a tanulók életkori 

sajátosságait, fáradását is figyelembe véve váltják egymást a tanítási órák, a tanulási 

képességekhez igazodó tanórákra való felkészülés, a fejlesztés és a regenerálódást szolgáló 

szabadidős tevékenységek.  

Az egész napos iskolában két tanító dolgozik a gyerekekkel, megosztva egymás között a 

műveltségi és kompetencia területeket. Ez a forma nagymértékben megkönnyíti mind a 

gyerek, mind a szülő mindennapjait, egyenletesebb terhelést biztosítva. 

 

Az egész napos iskola olyan iskolaszervezései forma, amelyben a tanórai és más 

foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután egyenletesen szétosztva 16 óráig szervezi meg az 

intézmény elfogadott nevelési-oktatási programja szerint. Ez a tanulásszervezési forma 

lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így 

támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túl a 

délutáni foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az 

iskola arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak és az önálló tanulásnak. 

Ebben a formában elkerülhető a mindennapos táskacipelés, a fárasztó otthoni tanulás. A 

gyermek az iskolában tanulja meg a helyes tanulás fortélyait, s így gyorsabban jut el a 

hatékony önálló tanulás szintjére. A tanítók gondoskodnak a másnapi felkészülésről. Házi 

feladatokat hét közben nem visznek haza a tanulók. 

 

Abban az esetben, ha valamely évfolyamon egy osztály indul, akkor  a közös tantárgyi órákat 

követően osztálybontással biztosítjuk a gyermekek elhelyezését a szülői igények figyelembe 

vételével, és megfelelve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
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intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31) EMMI rendelet 19.§ (1-5) 

foglaltaknak. 

 

14.16 Sajátos pedagógiai módszerek alkalmazása 

 

14.16.1 Kompetencia alapú oktatás 

 

Olyan képzés, mely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanuló 

ismeri a megszerzendő kompetenciákat és a kompetencia megszerzését mérő-értékelő 

módszereket is.  A tanulók tudását, teljesítményét individualizált módon mérik. 

A kompetencia ismeretek, képességek, attitűdök, magatartási és viselkedési jegyek 

összessége, mely által a személy képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. A 

kompetencia fogalmába beleértjük a tanulás képességét és módszereit is.  

 

A kompetencia alapú oktatás feladata 

 

1.  A kreatív gondolkodás fejlesztése (fantázia, logika) 

2.  A problémamegoldás fejlesztése 

3.  Az önálló ismeretszerzés fejlesztése 

4.  Az együttműködés, társas kapcsolatok fejlesztése 
A fejlesztés célja a pedagógiai kultúra átalakítása, különös tekintettel:  

- a tanár személyiségére (személyes példamutatás és kongruens felnőtt magatartás, önismeret) és 

felkészültségére;  

- a személyközpontú pedagógiai gyakorlat megszilárdítására;  

- a gyermekek életkorának megfelelő, támogató, facilitáló pedagógusszerep kialakítására 

(tanári kompetenciák).   

Elsődleges elvárás, hogy javuljon az oktatás eredményessége és hatékonysága. Mindenki 

számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. 

 

Kulcskompetenciák és azokon belül a kiemelt fejlesztési feladatok  
Kulcskompetenciák  Fejlesztési feladatok  Színterek  

Anyanyelvi kommunikáció  
Szókincs Kommunikáció szóban 

és írásban Információfeldolgozás  

Magyar nyelv és irodalom órák, 

az iskolai élet minden területe  

Idegen nyelvi kommunikáció  
Szókincs Funkcionális nyelvtan 

Szóbeliség  
Idegen nyelvi órák  

Matematikai kompetencia  
Alapműveletek Mértékegységek 

Problémamegoldás Bizonyítás  
Matematika, fizika, kémia órák  

Természettudományos 

kompetencia  

Gyakorlatias ismeretek 

Tudásalkalmazás Ember és 

természet kölcsönhatása  

Természetismeret, biológia, 

kémia, fizika, földrajz órák, erdei 

iskola, tanulmányi kirándulások  

Digitális kompetencia  

Számítógépes alkalmazások 

Elektronikus média használat 

Információkeresés  

Informatika órák 

Könyvtárhasználat  

Hatékony önálló tanulás  

Tanulási stratégiák Informatika 

alkalmazása Önálló 

ismeretfeldolgozás  

Minden tantárgynál, napközi, 

tanulószoba  

Szociális és állampolgári 

kompetencia  

Normatudat Magatartási 

szabályok ismerete  
 az iskolai élet minden területe.  

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia  

A pénz világában való 

tájékozódás  
technika óra  

Esztétikai- művészeti tuda-

tosság és kifejezőképesség  

Művészi önkifejezés Kulturális 

sokféleség megismerése  

Vizuális kultúra, média tánc és 

dráma órák  
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A kulcskompetenciák fejlesztése  
 

Az egyénnek rugalmasan alkalmazható, általános és egyik helyzetről a másikra átvihető 

kompetenciákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a készségek, ismeretek és attitűdök változatos 

helyzetekben felhasználható együttesét birtokolhassa. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, 

amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, aktív 

állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, 

mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban, felértékelődik az 

egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át 

tartó tanulás folyamatában formálódik 

Tehát a „kulcskompetencia” olyan kompetencia, amely az élet következő három összetevőjének 

valamelyike szempontjából döntő:  

 

a) a személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó fejlődés (kulturális tőke) – a 

kulcskompetenciáknak képessé kell tenniük az embereket arra, hogy életük során olyan személyes 

célok elérésére törekedjenek, amelyek kijelölését személyes érdeklődésük, törekvéseit és 

folyamatos tanulás iránti vágy határozza meg;  

b) aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés a társadalomba (társadalmi tőke) – 

kulcskompetenciáknak mindenki számára lehetővé kell tenniük a társadalom életében való aktív 

részvételt;  

c) foglalkoztathatóság (emberi tőke) – minden egyes embernek képesnek kell lennie arra, hogy 

tisztességes munkához jusson a munkaerőpiacon.  

 

 A kompetenciafejlesztés feladatai  

 
Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja a kulcskompetenciák fejlesztése. Az iskolai műveltség 

tartalmát meghatározza a kompetenciák rendszere. Sok kompetencia fedi egymást, a műveltségi 

területek, tantárgyak tartalmazzák a kompetenciák fejlesztését. Az alapvető készségek, 

képességek fejlesztése nem kötődik tantárgyhoz, ezért tantárgyanként más-más kompetencia 

terület fejlesztése valósítható meg. 

Intézményünk fontosnak tarja, hogy fokozza a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók 

állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált 

oktatás keretében valósítjuk meg a felzárkóztatást. 

 
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a HEFOP 

(Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) 3.1.3. alprogram keretében a 2007/2008-as 

tanévben hat kompetencia területen modulrendszerű oktatási program került bevezetésre.  

A program célja a befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítása. Ennek keretei 

között megkezdődött a tényleges együttnevelés támogatása, a különböző hátérrel rendelkező 

gyerekek egy csoportban való nevelése. 

Iskolánk alapvető célja, a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész 

életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú 

oktatás elterjesztése. Ennek a programnak a folytatásaként került kiírásra a TÁMOP 

(Társadalmi Megújulás Operatív Program) keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő-

hozzáférés Innovatív intézményekben című 3. 1. 4. pályázat, amely projektben szintén részt 

vettünk. 

A pályázatban implementációs és innovációs tevékenységek megvalósítására kerül sor. A 

projekt meghatározó elemei a kulcskompetencia területek (szövegértés-szövegalkotás, 

matematika, idegen nyelvi, szociális, életviteli-és környezeti) fejlesztése, újszerű 

tanulásszervezési eljárások (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, 3 hetes projekt) 
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alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése és adaptációja. A 

jelenkor elvárásainak megfelelően kulcsfontosságú szerepet kapnak a digitális tartalmak, a 

taneszközök oktatási gyakorlatban való használata és a digitális készségek fejlesztése. A 

pedagógusok az újszerű tanulásszervezési eljárásokat általános pedagógiai módszertani 

képzéseken sajátítják el, és saját szakterületükre adaptálva rendszeresen alkalmazzák a tanítási 

gyakorlatban. 

  

A pályázat kiegészítéseként csatlakoztunk a TIOP 1.1.1. konstrukcióhoz a tanulói laptop-

program megvalósítására.  

 

 

14.17 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái  

 

 Szóbeli: az előző tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése néhány 

mondatos önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján.  

Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktantárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

értékeljük. Az értékelés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 Írásbeli: feladatlapok, tesztlapok, önálló írásbeli dolgozatok alapján, előre közölve az 

elérhető eredmények ponthatárait. 

      Írásbeli számonkérés formái: 

- év eleji diagnosztikus felmérés – nem lehet számonkérés. Célja: az év eleji 

ismétlés után a hiányosságok feltérképezése, majd pótlása. 

- félévi felmérő 

-   év végi felmérő 

-   tájékozódó felmérő 

-   témazáró dolgozat 

- röpdolgozat 

- írásbeli felelet 

- projektmunka, portfolió 

 képességek, készségek mérése: 

 iskolán belül  

 országos mérések 

A mérések eredményeit mindig a lehető legteljesebben kielemezzük, hogy felhasználhassuk a 

további célok meghatározásához.  

 Gyakorlati: a gyakorlottság mérése azokban a tantárgyakban, illetve témakörökben, ahol 

a tanulóknak megfelelő lehetősége volt a gyakorlati ismeretek megszerzésére.pl. 

testnevelés, technika,ének, rajz, informatika. Formája: tantárgyaktól függően változó pl. 

munkadarab, rajz, festmény, makett, kísérlet, excel táblázat stb. 

 

 Sportiskolai osztályokban a választott sportágból havonta legalább egy érdemjegy az 

edzők javaslata alapján. 
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14.17.1 Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje és korlátai 

 

Az írásbeli beszámolás idejéről és témájáról a pedagógus előre tájékoztatja a tanulókat.  

Egy tanítási napon az osztályközösség két témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a 

tanár 1 héttel előre közli a tanulókkal és ceruzával jelöli az osztálynaplóban. Hatodik órában 

témazáró írása nem kezdhető. A tanárnak minden dolgozatot 10 munkanapon belül ki kell 

javítania. (Munkanapnak csak a ténylegesen munkában töltött idő vehető figyelembe.) 

Ha egy tanuló a témazárót megelőző két vagy több óráról igazoltan hiányzott, nem kell 

értékelni a felmérőt. Pótlásáról és annak időpontjáról a szaktanár dönt egyeztetve a tanulóval. 

 

14.17.2 Magatartás, szorgalom értékelése, tanulmányi munkához való viszony  

 

A tanulók magatartását és szorgalmát 2. évfolyam 2. félévétől havonta érdemjeggyel, félévkor 

és tanév végén osztályzattal minősítjük. A minősítés bejegyzésre kerül az értesítőbe, illetve a 

bizonyítványba. Amely osztályokban több tanító/tanár tanít, a minősítést havonta az 

osztályban tanító nevelők közössége végzi. A félévi és év végi osztályzatoknál az 

osztályfőnök előterjesztése alapján a nevelőtestület dönt a többségi döntés elve alapján. 

Az osztályfőnök kötelező érvénnyel figyelembe veszi a haladási és értékelési napló mellé 1. 

osztálytól rendszeresített „kis füzet” feljegyzéseit a tanulóról.  

 

A többségi elvű döntés helyett egyhangú döntés szükséges a példás (5) tanulói magatartás és 

szorgalom megállapításához havonta, félévkor, a tanév végén. Akár egy nevelőtestületi tag 

vitája, kifogása esetén az értékelés eredménye nem lehet példás.  

 

Magatartásból adott minősítés feltételei 

 

Példás minősítést kap az a tanuló, aki 

 közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének 

megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti és társait is erre 

ösztönzi, 

 szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne,  

 a házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, - figyelmezett, 

megbízható, pontos, segítőkész. 

 Jó minősítést kap az a tanuló, aki 

 részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi. iskolai és iskolán kívüli 

viselkedése ellen általában nincs kifogás, 

 a házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, - fegyelmezett, segítőkész, 

általában megbízható, pontos. 

  

 Változó az a tanuló, aki 

 a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, 

viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni, 

 a házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt, állandó figyelmeztetéssel tartja be, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó, 

 társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít, - fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

 Rossz az a tanuló, aki 
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 munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz 

példát mutat társainak, hibáit nem látja be, 

 közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek, 

 a házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetések ellenére sem, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle, - fegyelmezetlen, 

durván beszél, verekszik. 

 

Szorgalomból adott minősítés feltételei 

 

Példás  

 Tanulmányi munkában: 

 Figyelembe kell venni a tanulmányi munka tényezőit: - életkörülmények helyzetét, 

képességek szintjét. 

 Igényli tudása bővítését, céltudatos és ésszerűen szervezi meg munkáját. 

Munkavégzése pontos, megbízható. 

 Minden tárgyban elvégzi feladatait. 

 Önálló feladatmegoldásra képes. 

 Kötelességtudata: magas fokú, munkatempója állandó, felkészült, figyel, érdeklődik. 

 

Jó: 

 Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi.  Az órákra lelkiismeretesen 

készül fel. Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik. 

 Ösztönző hatásokra: rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. Tudja, hogy mihez 

kell segítséget nyújtania. 

 Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el. Érdeklődése megmarad az 

iskolai tananyag keretein belül. 

Változó: 

 Munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan.  

Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát. 

 Munkája változékony jellegű. Szétszórtsága jellemzi. 

 Hanyag: 

 Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el.  

 Nem hajlandó munkavégzésre. 

 Nem törődik kötelességeivel. 

 Érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 

 

Társaihoz való viszonya: 

- barátkozó, segítőkész, kulturáltan beszél társaival, aktív tagja a közösségnek 

- agresszív, durva, csúnyán beszél, csúfolódik 

- verekedős, társait kritizálja 

- magányos 

 

Tanítóhoz való viszonya: 

– tisztelettudó, illedelmes, segítőkész, barátságos 

– sértődékeny, visszabeszél, visszahúzódó, sokszor kell figyelmeztetni 

 

 Az a tanuló, aki félévkor vagy év végén egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot 

kap, nem lehet példás magatartású, szorgalmára pedig hanyag minősítést kap. 
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14.17.3 Tanórai tanulás, tanítás-módszerek, tevékenységek 

 

1. A meglévő ismeretek feltárása, felelevenítése és rendszerezése: 

- kérdés-felelet, házi feladat, előzetes gyűjtőmunka alapján 

- motiváció / kép, zene, szöveg, tárgyak, dicséret, elmarasztalás 

- célkitűzés – mit?, miért?, hogyan? 

2. Új ismeretek közlése, feldolgozása:  

 - frontálisan 

 - csoportokban 

 - önállóan 

 - differenciáltan 

 - differenciált csoportokban 

 - projekt módszerrel 

Tevékenységi formák:  

- szövegelemzés 

- kísérlet 

- tapasztalatszerzés 

- audiovizuális szemléltetés 

- multimédiás anyagok felhasználása 

- kiselőadás meghallgatása 

- séta 

- könyvtárlátogatás 

- múzeumlátogatás 

- tárgyi szemléltetés 

3. Visszajelzések: szóban, írásban megadott szempontok alapján, vagy spontán 

megnyilvánulások 

- kérdés- felelet 

- feladatmegoldások 

- lényeg kiemelése 

- tanulságok levonása 

- gyakorlati alkalmazás 

- fogalomértés 

- tárgyi tudás 

- kifejező készség 

- feladat-megoldási készség 

- alkalmazó készség 

4 . A mélyítés, gyakoroltatás  

- feladatmegoldás, feladatlap 

- ismeretbővítés 

- könyvajánlás, média 

5.  Értékelés: 

- dicséret, 

- elmarasztalás 
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A tanulás támogatása 

 A házi feladat adásakor a feladat megbeszélése, értelmezése. 

 Az órai munkára épülő feladatok adása. 

 Differenciált feladatok adása, a gyengébbekkel közös megoldási terv készítése. 

 Fogalmak tisztázása. 

 Lényeges dolgok kiemelése a tankönyvben, szómagyarázat, vázlatkészítés, kifejezés 

magyarázat. 

 Gyűjtőmunka – adatgyűjtés: megmondani, hol találja a hozzátartozó kiegészítő 

anyagot. 

 Projektmunkák készítése 

 Önálló bemutatók készítése 

 Vázlatkészítés fogalmazásban, a logikai kapcsolatok megbeszélése. 

 Eszközök alkalmazásával tapasztalatszerzés, konkrét ismeretszerzés, szemléltetés. 

 Tanulási terv javaslat – tanulja meg beosztani az idejét. 

 Gyakorlás párokban – csoportban. 

 Egy feladat elvégzéséhez: időmegszabás. 

 Memóriafejlesztés. 

 Tevékenykedtetés, lehetőleg mindenhez tudjon a tanuló eszközt használni. 

 Állandó biztatás, dicséret, értékelés személyre szólóan óra végén is. 

 Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel a tanulmányi előrehaladás érdekében. 

 Világos feladat-meghatározás. 

 Életkornak megfelelő feladatok adása. 

 Motiválás szorgalmi feladatokkal, ösztönzés. 

 Segítség nyújtása a tanítási órán kívül (például elektronikus formában) 

 

14.17.4 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai   

 Mind az írásbeli, mind a szóbeli házi feladatokat a gyermek életkori sajátosságaihoz, 

teljesítőképességéhez kell igazítani, hogy képes legyen segítség nélkül, vagy némi 

segítséggel maga megoldani. Így valóban elérheti igazi célját: a készségfejlesztést. 

 Hét közben csak olyan feladatot adunk, amit önállóan vagy kevés segítséggel képes a 

gyermek megoldani. 

 Differenciált házi feladatot adunk. Még az azonos korosztályba tartozó tanulóknál is 

figyelembe kell venni eltérő értelmi képességüket, munkatempójukat, pszichés 

terhelhetőségüket. Feladat adásánál legyünk különösen tekintettel a sajátos nevelési 

igényű tanulókra! 

 Az írásbeli feladatok megoldására fordítandó idő összességében ne haladja meg a 

leggyengébb tanulónak sem az 1 órát.  

 

A házi feladat formái: 

- írásbeli  

- szóbeli (pl. elméleti anyag, verstanulás, olvasás) 

- kutatómunka 

- gyűjtőmunka 
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14.18 Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

Az adott feladat, tanórákon is tanult ismeretek elmélyítését, gyakorlását, bevésését szolgálja. 

 

 Az adott feladat mennyisége vegye figyelembe a tanuló más kötelezettségeit, az adott 

korosztály terhelhetőségének határait. 

 A feladat mennyisége ösztönző hatású legyen, ne vegye el a gyerek kedvét a tanulástól 

 Az adott feladat legyen tekintettel a rendelkezésre álló helyi adottságokra (könyvtár, 

internet elérhetősége, családi háttér stb.) 

 Az adott feladat legyen változatos, késztesse a tanulót sokféle tevékenység 

megtanulására, végzésére (pl. könyvtárhasználat, lexikonhasználat, szótárhasználat, 

gyakorlati munkavégzés, naplóvezetés, gyűjtő munka stb.) 

 Az önálló tanulás képességét igyekezzen elsajátítani. 

 Ha a  feladat jellege azt kívánja, késztessen közös tevékenységre, csoportmunkára. 

 Az iskolai szünetek (őszi, téli, tavaszi) idejére hosszabb jellegű írásbeli feladatot (pl. 

dolgozat, olvasmánynapló készítése, megoldandó matematikai feladatok) nem adunk. 

 

14.19 A továbbhaladás, a magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A tanulók tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, értékelése, folyamatos 

ellenőrzése az iskolai nevelő-oktató munka egyik legfontosabb feladata. 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait - 

az első évfolyam kivételével - az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt követelményeknek, 

munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első évfolyamon folytathatja. 

Előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül járhat, ha tanulmányait a 7. 

életévében megkezdte. 

A követelmények teljesítését a nevelők 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. 

évfolyamon félévkor szövegesen értékelik. 2. évfolyamon év végén, továbbá 3-8. 

évfolyamon félévkor és év végén a tanulók tanulmányi munkája és osztályzatai alapján 

érdemjeggyel értékelünk.  

 

Küzdelem és játék, sportágválasztó tantárgyakat részt vett, nem vett részt szavakkal 

minősítjük.   

 

Az első-harmadik évfolyamon idegen nyelv tantárgyból elért teljesítmény miatt a tanuló nem 

utasítható évfolyamismétlésre, javítóvizsgára.   

 

A 2. évfolyam második félévétől 8. évfolyam végéig  

 

 minden tantárgyból az „elégséges” (2) év végi osztályzatot kell megszerezni a 

tanulónak a továbbhaladáshoz.  

 Ha a tanuló a 2. évfolyam 2. félévétől 8. évfolyam végéig - a tantárgyak számától 

függetlenül - a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott a következő tanévet 

megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. Csak sikeres javítóvizsga esetén 

léphet a tanuló magasabb évfolyamra.  

 Magasabb évfolyamra lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak  
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 osztályozó, illetve 1. évfolyamtól 2. évfolyam első félévéig minősítő vizsgát kell 

tennie, ha 

 az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az igazgató engedélyezte egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelmények teljesítését az előírtnál rövidebb idő alatt, 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 

 

 magántanuló volt. 

Magántanulói jogviszony gyakorlását az igazgató szabályozza. Magasabb 

évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie 2-8. évfolyamon, ha: 

 

az igazolt és igazolatlan mulasztás együttesen egy adott tantárgyból a 

tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 

 az iskola igazgatója felmentette a tanóra foglalkozásokon való részvétel 

alól, 

 magántanuló volt. 
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15. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS  
 

15.1 A művészeti nevelés irányelvei 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, a táncművészet, valamint a 

képző- és iparművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, 

képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, 

tehetségük gondozását. Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú 

művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat és tantervüket, melyet a helyi 

igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak meg. 

2. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly 

a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A 

tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, 

amelyek elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, valamint a képző- és 

iparművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, 

érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- és 

képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, 

követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 

 

15.2 A művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

1. Az alapfokú művészetoktatás elősegíti a teljes emberré válást, a közösségformálást, a  

szociokulturális  hátrány csökkentését, a kulcskompetenciák fejlesztését,  az 

önkifejezést, az örömet jelentő alkotás lehetőségét, valamint a tehetséggondozást. 

2. A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a 

személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és 

egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A 

művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók 

élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, 

valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, 

valamint a képző- és iparművészetben ötvöződnek.  

3. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 

megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.  

4. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények 

alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, amelyek a 

művészetek területén az eredményes szereplés összetevői.  

5. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá 

az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

6. A művészeti nevelés nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulót segíti abban, hogy 

megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja önmagát, erősítse a közösséghez 

való kötődését, megmutassa a kisebbség értékeit. 

 

15.3 Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja  

A követelmény és tantervi program a speciális művészeti készségek és ismeretek fejlesztését 

képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó alapdokumentum. A követelmény és tantervi 

program segítséget nyújt ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai 

iskolájában az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és arányosan 

érvényesüljenek. 
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A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelező és alapvető tartalmakat, 

amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti 

átjárhatóságot biztosítják.  

Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van. Az 

oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyhat, intézményünkben 

zeneművészet, képző- és iparművészet,  valamint táncművészet ágakban. 

A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a 

művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés 

tapasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a 

magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül. 

 

15.4 Az alapfokú művészetoktatás követelményrendszerének értelmezése 

 

1. E dokumentum a teljesítendő, elvárható követelmények tartalmát, mélységét az egyes 

szakaszok végére tervezi. A követelmények az alapfok és a továbbképző évfolyam 

befejezésére írják elő a tanulóktól elvárható alapvető tudást, ezzel lehetőséget kíván 

adni a tanulók tudásának elmélyüléséhez, az egyéni fejlődési különbségek, gyorsabb 

vagy lassúbb tanulási tempó figyelembevételéhez. 

2. A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, 

feldolgozására, rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok 

alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes 

alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében 

érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy 

az életkori sajátosságoknak megfelelően, egymásra épülően határozza meg a 

követelményszinteket. 

3. A követelmények meghatározásának célja az, hogy a különböző intézményekben 

azonosan érvényesüljenek az elvárások. A követelmények jelzik azokat a feladatokat 

és feltételeket, amelyet minden alapfokú művészeti iskolának teljesítenie, biztosítania 

kell.  

4. A követelmények az egyes tanszakokon az adott szakaszokban (alapfok, továbbképző) 

a tanulók elérendő tudását, készségszintjét határozzák meg. A szintek eléréséhez a 

helyi tantervekben a rugalmasság és differenciálás elvét célszerű érvényesíteni. 

Természetesen a követelmények és a tananyag elválaszthatatlan egységet alkot, 

egymást erősítve eredményez tartós, hatékony tudást. Az ellenőrzés, értékelés 

folyamatának alapjait is a két szakasz végére elérendő követelmények határozzák meg.  

5. A követelmény és tantervi program kötelező jellege azt jelenti, hogy a különböző helyi 

tantervekben olyan tananyagokat, tevékenységeket kell előtérbe állítani, amelyek 

megalapozzák az általános és részletes követelmények. /3/2011(I.26. ) NEMFI rendelet/ 

 

15.5 Tanulói jogviszony a művészeti iskolában  
 

Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. Az 

iskola tanulói azok az 5 év felettiek, akik a beiratkozási lapon jelentkeztek az adott 

évfolyamra. A beiratkozott tanulók térítési-, vagy tandíjat fizetnek félévente, október 15-ig, 

illetve február 15-ig, melynek mértékét a fenntartó szabályzatban határozza meg. 

A jogszabály az előképző évfolyamokon minimum kettő, az alap és továbbképző 

évfolyamokon heti négy foglalkozás felvételét írja elő. 
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Az intézmény biztosítja, hogy a tanuló családja anyagi helyzetétől függően, részben, vagy 

egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése 

alól, vagy fizetési kötelességének részletekben tegyen eleget. 

A térítési –és tandíjfizetés rendjét a továbbiakban az iskola Házirendje, illetve a mindenkor 

hatályos térítési és tandíjfizetési szabályzat tartalmazza. 
 

Felvétel: Az iskola mindenki számára nyitott. 

 

A táncművészeti és a képzőművészeti ágon felvételi vizsgát nem szervezünk, viszont a 

szintfelmérés és a csoportbeosztás miatt vizsgáljuk a leendő tanulók alapkészségeit, 

néptánc esetén fizikai állapotát. A csoportbeosztás alapja a tanulók életkora, tánctechnikai 

és fizikai fejlettsége.  

 

A zeneművészeti ágon a beiratkozást felvételi meghallgatás előzi meg.  

Minimum követelmény: 

A felvételiző ritmus- és dallamérzéke megfelelő, fejleszthető legyen, érezze a 

dallamirányt, rövid dallamokat képes legyen visszaénekelni. Hangszeres szakokra való 

jelentkezés esetén a hangszeres tanár tesz javaslatot a gyermek manuális alkalmasságára. 

A hangszerválasztást bemutatók előzik meg az előképzős csoportok számára.  

 

Az intézményi szolgáltatások igénybe vételének javaslata: 

Előképző az általános iskola 1. osztályától,  

 esetleg az óvoda nagycsoportjától 

Hangszer 1. osztály:  az általános iskola 2.- 3. osztályától 

Csoportos alapfok az általános iskola 2.- 3. osztályától 

 

Csoportlétszámok 

Az oktatás csoportokban (néptánc, festészet, vizuális alapismeretek), illetve egyénileg 

(hangszer) folyik. Egy-egy csoport minimum 10 maximum 20 (táncművészeti ágon max.20) 

fős lehet, (szolfézs csoport esetén minimum 8, maximum 15), ettől való eltérésre az igazgató 

adhat engedélyt. 
 

15.5.1 Beiratkozás 

A beiratkozás, illetve a felvételi időpontja:  június első  2 hete 

 

Pótbeiratkozás, illetve a pótfelvételi időpontja: szeptember első két hete 

 

15.5.2 Belépés felsőbb évfolyamokra  

Más művészeti iskolából érvényes bizonyítvány alapján felvesszük a tanulót (átjárhatóság 

biztosítása). Magántanártól jövő növendék előzetes meghallgatás után a szaktanárok javaslata 

alapján kerül osztálybesorolásba. 

 

Az igazgató engedélyével a művészeti iskola két évfolyamára megállapított tanulmányi 

követelményét egy tanévben vagy annál rövidebb idő alatt is teljesítheti a tanuló. 

 

15.5.3 A tanulói jogviszony megszűnése 

A tanulói jogviszony normális esetben az alapfok vagy a továbbképző elvégzése után szűnik 

meg. 
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Rendkívüli esetben (tanév közben) a megszűnés időpontja a tanuló vagy kiskorú növendék 

esetén szülője írásbeli nyilatkozata, kiiratkozása esetén, valamint ha a térítési díjat a félévi, 

illetve az év végi vizsgáig nem fizeti be. 

 

A tanulói jogviszonyra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Házirend és az SZMSZ 

tartalmazza (pl. súlyos fegyelmi vétség). 

 

15.6 A tanuló értékelésének formái 

 

15.6.1 Szorgalom értékelés 

A szorgalom minősítése az egyéni tevékenységek alapján történik.  

A tanuló életkorát, képességeit és életkörülményeit figyelembe véve határozzuk meg – 

minden esetben – a szorgalom érdemjegyet. 

A szorgalom értékelésében alapvető a növendék a tanuláshoz, gyakorláshoz való viszonya. A 

szorgalom értékelése havonta, félévkor és év végén történik. A félévi és az év végi értékelés 

összegző jellegű. 

A szorgalomra adott érdemjegy, osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi ki a 

tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

A tanulók szorgalmának értékelését az őt tanító pedagógusok közösen végzik. Az 

érdemjegyekről a tanulókat és a kiskorú tanulók szüleit rendszeresen értesíteni kell. 

A szorgalom értékelésének formái: 

Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok. 

 

A tanuló szorgalmának értékelése, követelményei: 

 Példás: (5), ha a tanuló  

 tanulmányi munkája céltudatos, törekvő, igényes 

 felkészülése igényes, rendszeres 

 a tanórákon aktívan részt vesz. 

 Jó (4), ha a tanuló 

 tanulmányi munkája törekvő 

 a tanórán figyelme elkalandozik 

 felkészülése nem teljes 

 néha ösztökélni kell 

 ösztönzésre dolgozik 

 az óráról többször késik. 

 Változó (3), ha a tanuló 

 tanulmányi munkája ingadozó 

 felkészülése rendszertelen 

 felszerelése gyakran hiányos 

 1-3 igazolatlan órája van. 

 Hanyag (2), ha a tanuló 

 tanulmányi munkája lassú, szétszórt 

 munkája, gyakorlása megbízhatatlan, gondatlan 

 háromnál több igazolatlan órája van. 
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15.6.2 Tantárgyi értékelés 

 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli. A félévi és év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján határozza 

meg. A tanév során a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplés is értékelhető. 

 

Az elméleti tárgyak számonkérési módja szóbeli és írásbeli forma. A tanulók munkáját 

félévkor ellenőrzőben, év végén bizonyítványban osztályzattal minősítjük. Az előképző 

évfolyamokon félévkor és év végén szöveges értékelés van. 

 

A havonkénti értékeléstől pedagógiailag indokolt esetben a tanár eltekinthet. Az érdemjegyet 

szóbeli értékeléssel egészíti ki, indokolja a tanár, így kerekebbé válik a tanár-diák párbeszéd, 

fejlődik a tanuló önkritikai érzéke, ez a demokratizálódási folyamathoz is hozzájárul. 

Az érdemjegyekről a szülőt az ellenőrző könyv útján tájékoztatjuk.  

 

Félévkor és az év végén az osztályzatokról – a növendék év végi vizsgája és egész évi 

munkája alapján – a vizsgabizottság dönt. A javaslatot a szaktanár teszi meg. 

A táncművészeti ág tanulói félévi és év végi vizsgái az iskolában – csoportos bemutatási 

formában – bizottság előtt történnek. 

A vizsga anyagát a csoportvezető szaktanár állítja össze. A minősítésre a szaktanár tesz 

javaslatot, melyről a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

 

A képző – és iparművészeti ág tanulói minden tanév végén összeállítják munkáikból saját 

portfóliójukat, melyben bemutatják fejlődésüket. Az összeállított anyag és a havi érdemjegyek 

együtt képezik az év végi értékelés alapját. 

 

Az értékelés formája (módja): 

Fontosnak tartjuk a kellő megalapozottságot, a korrekt indoklást. 

Az alapfok 1-6. valamint a továbbképző 7-10. évfolyamán a tanuló teljesítményének 

értékelésére (érdemjegy, osztályzat) a hagyományos 5 fokú skálát használjuk.  

A tanuló tudásának értékelése: 

 Kitűnő 5: jeles, tantárgyi dicsérettel. 

 jeles  5 

 jó  4 

 közepes 3 

 elégséges 2 

 elégtelen 1 

A tanulmányi átlagba csak a szaktudás érdemjegye számítható be. 

 

Az előképző évfolyamokon az értékelés típusszöveggel történik.  

Típus szöveges értékelése: 

 kiválóan teljesített (tantárgyi dicséret) 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkóztatásra szorul 
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Az értékelés rendszeressége 

Havonként egy-egy érdemjegyet kapnak diákjaink. Fontos, hogy folyamatosan képe legyen a 

szülőnek, a diáknak és a tanárnak a nevelési-oktatási folyamat eredményéről, a tanulók 

teljesítményéről. 
 

A szülőnek az értékelésről adott információk 

Folyamatos tájékoztatást kap a szülő gyermeke iskolai munkájáról. Ez az ellenőrző 

(tájékoztató, üzenő) füzeten keresztül történik elsősorban. A szaktanár feladata, hogy a kapott 

érdemjegyek ide bekerüljenek, emellett a szaktanár átnézi az ellenőrzőket, azok tartalmának 

valódiságát ellenőrzi. 

A diákok félévi osztályzata a tájékoztató füzetbe, az év végi a bizonyítványba kerül be. 

 

A tanulók félévi  és év végi osztályzatait a tanév közben szerzett érdemjegyek alapján 

állapítják meg a szaktanárok. Ugyancsak a szaktanár dönt, hogy ezek az érdemjegyek milyen 

fajta (szóbeli, írásbeli) számonkérés alapján születnek, ezek az ellenőrzések mit tartalmaznak 

(mely ismereteket célozzák), illetve milyen típusú számonkérés alapján születnek. 
 

A szaktanárok megfelelő kapcsolattartása is fontos, tehát a gyermekről megtudott 

információk kétirányú áramoltatása kiemelkedő jelentőségű. 

 

 

15.7 Alapvizsga, záróvizsga 

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó 

továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. 

E rendelet azon növendékekre vonatkozik, akik 2001. szeptember 1-jén kezdték meg 

művészeti iskolai tanulmányaikat.  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével a helyi tantervben 

határoztuk meg. A vizsga elméleti és gyakorlati vizsgából áll. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján oly módon állítottuk 

össze, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

 

Vizsgabizottság: 3 fős, melynek tagja a növendék szaktanára. A vizsga időpontjáról a 

szülőket értesíteni kell, de maga a vizsga zártkörű. 

 

Mentesség 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 

eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, 

zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, 

akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

Előre hozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
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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, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal minősítjük. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból 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 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

A művészeti alapvizsga, záróvizsga részei 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alap és 

záróvizsga követelményeit, részeit, tartalmát, értékelését a helyi tanterv tartalmazza. 

 

16. ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
 

16.1 A zeneiskola nevelési céljai 

 

 A zenei ízlés, a zenei karakterek iránti érzék formálása. 

 A rendszeres, céltudatos munkára szoktatás. 

 Fejlett érzelmi kultúra kialakítása. 

 Harmonikus és kreatív személyiség fejlesztése. 

 

16.2 A zeneoktatás funkciója, célja, feladata 

 

A zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény, melyben művészetre nevelés, művészeti 

oktatás folyik. 

 

A zeneoktatás céljai: 

 Az általános és középiskola, a család, a környezet személyiségformáló 

tevékenységének kiegészítése. 

 A tanulók zenei ízlésének, érdeklődésének, esztétikai kultúrájának megalapozása. 

 A tanulók zenei készségeinek, képességeinek fejlesztése, zenei műveltségük 

megalapozása. 

 A növendék felkészítése szabadidejének hasznos eltöltésére, társas zenélésre. 

 Az arra alkalmas tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 Az egyetemes kultúra, az európai műveltség, nemzeti, népi hagyományok, értékek 

átadása, értékmegőrzés. 

 A művészi megjelenítés módjainak megismertetése. 

 Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása. 
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Az intézmény feladata a zeneoktatás megvalósítása érdekében: 

 Az életkori sajátosságokat figyelembe véve a zenei ismeretek megszerzésének 

elősegítése, zenei műveltség megalapozása. 

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

érzékenység, előadói és manuális készség, zenei memória, fantázia, kreativitás). 

 Zenei műszavak jelentésének megismertetése. 

 Főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. 

 A hangszínek, hangzások, zenei karakterek iránti fogékonyság kifejlesztése. 

 A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 

A zeneiskola céljai közt is szerepel a személyiségformálás. A profil sajátossága, hogy egy 

tanár egy tanulóval foglalkozik a tanórákon. Így az évek folyamán kialakult tanár-diák 

viszony a legtöbb esetben partneri viszonnyá alakul. Ezáltal tanulóink bizonyos kontroll alatt 

vannak a szülői házon kívül is. A tanárok érzékenyek a tanulók problémáira, ezért azok 

felszínre kerülnek és az intézményvezetés, vagy a szülők bevonásával megoldást nyerhetnek. 

A „veszélyhelyzetek” elkerülésére, megoldására a csoportos órákon is oda kell figyelni.  

A társadalmi elvárás teljesítmény-centrikus, az intézmény is kiemelt figyelmet fordít a 

tehetséggondozásra. A tehetséggondozás érdekében emelt szintű „B” tagozatos képzést 

nyújtunk azoknak a növendékeknek, akik képességük, előmenetelük alapján a képzésre 

alkalmasak.  

A kiemelkedő képességű növendékek tanításával egyenrangúnak tekintjük az átlagos 

képességűekkel való foglalkozást. A zene megszerettetését, a műveltség iránti igény 

felkeltését és erősítését, a zenével folytatott személyiségformálást. Ennek érdekében az „A” 

tagozatos tanulókkal olyan programot valósítunk meg, amely a tanterv keretei között 

maximálisan figyelembe veszi egyéb iskolai elfoglaltságaikat, de biztosítja olyan mértékű 

hangszeres fejlődésüket, amely ébren tartja a kedvet a gyakorlásra, alkalmas arra, hogy 

növendékhangversenyeken hangszerükkel helytálljanak.  

Intézményünk kiemelt feladatnak tekinti a hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési 

igényű tanulókkal való differenciált foglalkozást, az említett tanulók művészeti nevelését. A 

zenei oktatás, nevelés a már említett célokon túl nagy szerepet játszik a tanuláshoz szükséges 

képességek, készségek fejlesztésében és a munkafegyelem kialakításában. 

 

16.3 Zeneiskolai tehetséggondozás  

 

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  nagy 

figyelemben részesíti tehetséges növendékeit. Lehetőségeihez mérten segít jó minőségű 

hangszerhez jutni. A gyakori szerepeltetés megszervezése fontos feladat. 

Alapfok 3. osztályától lehetséges a „B” tagozat felvétele kiemelt tehetségű, szorgalmú 

növendék esetén. A „B” tagozaton való maradásról minden tanév végi vizsgán döntést hoz a 

bizottság. 

Két tanszakosság felvételéről a két tanszak tanára tesz javaslatot az igazgatónak, aki a döntést 

meghozza, ha a növendék képességei indokolttá teszi. Az első hangszerből legalább három 

évet kell teljesíteni a növendéknek. Teljesítmény romlása esetén csak egy tanszakon tanulás 

engedélyezett. 

 

16.4 Tantárgyi struktúra, pedagógiai szakaszolás a zeneiskolában 

 

A zeneiskolában az alábbi hangszeres tanszakokon folyik képzés: 

 billentyűs tanszak: zongora, 
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 vonós tanszak: (hegedű, gordonka) 

 klasszikus zene: fafúvós (fuvola, furulya, klarinét, szaxofon) 

 klasszikus zene: rézfúvós (trombita, kürt, tuba, harsona, oboa) 

 billentyűs tanszak: szintetizátor-keyboard 

 vokális tanszak (magánének) 

Elektroakusztikus zene   

(Szintetizátor tanulása intézményünkben lehetőleg, legalább egy év zongoratanulás után és 

megfelelő előmenetel alapján lehetséges.) 

Elméleti tantárgyak: zenei előképző, szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom. 

Egyéb tantárgyak: kamarazenekar, kórus. 

 Az előkészítő szakasz (kiselőképző, előképző, hangszeres előkészítő) feladata a 

művészeti képzés megkezdéséhez szükséges gyakorlati és elméleti alapok 

elsajátítása. 

 Fejlesztő szakasz: a művészeti tanulmányok elkezdéséhez szükséges adottságok 

kialakítása és fejlesztése. 

 Felkészítő szakasz (2-4, 4-6, TK I-IV. osztályok): felkészítés szakirányú 

továbbtanulásra, amatőr együttesekben való részvételre. Ráhangolás a művészetek 

szeretetére, a tárgyi ismeretek megtartására, a művészeti események, kiadványok 

iránti érdeklődésre. 

A zeneiskola képzési ideje 12 év. E keretek között az oktatás előképző, alap és továbbképző 

évfolyamokon folyik.  

A képzési idő szakaszai: 

 1-2 év előképző 

 6 év alapfok 

 4 év továbbképző 

 

Az előképzőt nem kötelező végezni a tanulóknak. 

 

16.5 Beszámoltatás, a felsőbb osztályba lépés kritériumai 

 

A számonkérés formái főtárgyból 

 félévi meghallgatás 

 tanszaki előjátszás szülők előtt 

 év végi vizsga 

 

Számonkérés szolfézsból: félévkor tanítási óra keretében és év végén bizottság előtt. 

 

A tanulók félévkor és év végén zártkörű vizsgákon adnak számot tudásukról. Bizottság 

ellenőrzi a tényleges évfolyam anyagának, szintjének való megfelelést. 

A felsőbb osztályba lépés a vizsgabizottság javaslata alapján lehetséges. A tantervben előírt 

minimum követelmények elsajátítása (anyagminimum, zenei és technikai képességek) 

figyelembevételével. 

 

Osztályfolytatás a tanuló zenei tanulmányai alatt 2 alkalommal lehetséges. Az első lassúbb 

fejlődés esetén adható, a második csak objektív körülmények, pl. kartörés, egészségügyi 

problémák esetében lehetséges, orvosi igazolást hozzácsatolva. Az osztályfolytatásról szóló 

dokumentumot a szaktanár a szülővel aláíratja, az igazgató engedélyezi. 
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16.6 A zeneiskolai képzés struktúrája 

 

Óraterv 

  Évfolyamok 

 Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

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

 Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tárgy 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

 

Főtárgy: a zeneiskolában tanított valamennyi hangszeres tárgy. 

A főtárgy tanítása egyéni 2x30 perc. 

A kamarazenei csoportok létszáma a hangszerek összetételétől függ, 2-10 fő. 

 

Kötelező tárgy: szolfézs 

 Szolfézs előképző csoport létszáma maximum 15 fő. 

 Kötelező szolfézs órák csoportjainak minimum létszáma 6 fő, ezen alul 

csoportösszevonást kell alkalmazni. 

 A szolfézs kötelező tárgy képzési ideje 2x45 perc „A” tagozaton a 4. évfolyam 

végéig, „B” tagozaton a 10. évfolyam végéig. 

 Korrepetíció (zongorakíséret): fafúvós és vonós tanszakokon. 

 Kötelező zongora 1x30 percben zenei pályára készülő tanulóknak. 

 

Kötelezően választható tárgyak („A” tagozaton 5-6. és továbbképző évfolyamokon) 

 

Elméleti:    szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom 2x45 percben 

Gyakorlati:  kamarazenekar, vagy zenekar 2x45 percben, kötelező zongora, kórus 2x45 

percben 

 

Az iskola kötelezi a tanulót a jogszabályban előírt 4 foglalkozás felvételére. 

Választható tárgyak: (a főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgyak) 

Elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zeneismeret, zenetörténet 

Gyakorlati: második hangszer, zenekar, magánének, kamarazene 

 

16.7 A zeneiskolai tananyag, taneszközök kiválasztásának elvei 

 

 A törzsanyag elvégzéséhez használt könyvek, kották kiválasztása a tantervben ajánlott 

tankönyv- és kottajegyzék alapján történik. 

 

 A kiegészítő anyag kiválasztása, a hozzá szükséges könyvek, kották meghatározása a 

tanár joga, de sem a növendék szüleire, sem az iskolára nem róhat nagyobb anyagi terhet. 
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Versenyek, rendezvényeken való részvétel: 

 

Intézményünk a növendékek felkészültségének függvényében az alábbi versenyeken, 

rendezvényeken vesz részt: 

  

 Négykezes zongoraverseny (Tapolca) – 2 évente 

 Lantos Magda Megyei Zongoraverseny 

 Balatonszemesi Diákmuzsika Találkozó 

 Balatonalmádi Szolfézs/Kamaraverseny 

 Regionális Fafúvós verseny 

 Regionális Szolfézsverseny 

 Megyei és Regionális Magánének verseny 

 

 

Évfolyamonkénti tananyag, a követelmények és a továbbhaladás feltételei 

tanszakonként a helyi tantervben olvashatók. 
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17. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
 

17.1 Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- 

és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 

határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá 

váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 

kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző 

műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, 

fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon 

képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket 

és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével 

lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és 

műveltség megszerzésére. 

 

17.2  Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 

Fejlessze 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- táncművészetet értő közönséget, 

- táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

- a szakirányú továbbtanulásra. 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja 

a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése. 

 

17.3 Az alapfokú táncművészeti képzés struktúrája, tanszakai 

 

A képzés ideje:  12 év     

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

A táncképzés tanszakai: néptánc. 
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17.4 Néptánc tanszak  

 

17.4.1  Óraterv 

 

Főtárgy: 

Népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgyak: 

Folklórismeret, tánctörténet, táncjelírás 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Folklórismeret, táncjelírás, népi ének, tánctörténet 

Szabadon választható tantárgyak: 

A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati és elméleti tantárgya. 

 

Tantárgy 

 

Évfolyamok 

 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

 

Népi játék, néptánc 

 

2 

 

2 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

Kötelező 

Folklórismeret 

     

1 

 

1 

 

1 

 

1 

    

Kötelező 

Tánctörténet 

         

1 

 

1 

  

Kötelező 

Táncjelírás 

           

1 

 

1 

 

Szab. vál. tan. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Összesen: 

 

2-4 

 

2-4 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

Az értékelés szempontjai: 

- technikai biztonság, 

- pontos kivitelezés (ritmika, dinamika, plasztika), 

- stílusos előadásmód, 

- zene és tánc összhangja, 

- motoros képességek (erő, ügyesség, állóképesség) fejlődése, 

- mozgáshatárok fejlődése, 

- mozgásanyag gazdagodása, 

- kifejezőkészség, kapcsolatteremtés fejlődése. 

Az értékelés formája 

Előképző: 

- félévi beszámoló: a tanult játékok bemutatása, népdalok eléneklése, 

- év végi bemutató: a tanult játékfűzés bemutatása. 

Alapfok, továbbképző: 

- félévi beszámoló: a tanult anyag bemutatása, 

- év végi bemutató: a tanult anyag bemutatása (improvizáció), 

 a tanult koreográfiák színpadi bemutatása. 

Az évfolyamonkénti tananyag, a követelmények, és a továbbhaladás feltétele a helyi 

tantervben olvashatók. 
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18. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
 

18.1 Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos 

érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a  képzelet  finomításához,  

tudatosításához.  A tanulók  belső  világának  gazdagítása  teszi  lehetővé,  hogy  egész  

személyiségük  használni  és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban 

szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az 

önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a 

látás kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi program bővíti a képi 

műveltséget, a képi emlékezetet  és  képzeletet.  A  tervező,  konstruáló,  anyagformáló,  

eszközhasználó,  tárgykészítő  és  környezetalakító  tevékenységek  gyakorlata finomítja  a  

kézügyességet,  technikai  érzékenységet,  valamint  erős  érzelmi – motivációs  bázist  teremt,  

mely  fejleszti  a  gondolatok,  érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való 

megjelenítésének képességét is. 

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

tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés 

nagymértékben elősegíti a  tanulók  személyiségfejlődését  és  biztosítja  a  tehetséggondozás  

lehetőségét.  Figyelembe  veszi  az  életkori  sajátosságokat;  a  tanulók érdeklődésére, a 

kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző– és iparművészeti, 

médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket,  s  alakítja készségeiket.  Az  

alapfokú  és  továbbképző  évfolyamokon  fejleszthetik  vizuális  műveltségüket,  és  

különféle  szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait.  

A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a 

hagyománytisztelet megteremtésében. 

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  

– tevékenységközpontúság  

– a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, tapasztalati 

módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák 

fel, amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 

– feladattudatosság  

– egy  témával,  témakörrel  való  hosszabb  idejű  elmélyült  foglalkozás,  mely  

elősegíti  a  tanulók  türelmének,  kitartásának fejlődését,  

– alkotói  magatartás  

– amelyben  fontos  szerepet  kap  a  nyitottság,  az  egyéni  látásmód,  a  

lényegkiemelés,  a  problémaérzékenység  és problémamegoldás képessége, 

– komplexitás  

– amely átjárhatóságot biztosít a képző - és iparművészeti, a népművészeti és 

médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 

– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, 

egymásra épülő feladatsorokban, projektekben, 

– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, 

bátorság, lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, 

sorrendmódosítás, 
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– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi 

kapcsolatok aktivitását, a kooperációt és innovációt, 

– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott 

feladatok, egyéni korrektúra megvalósulása révén,  

– szociális érzékenység és empátia, az én–tudatosság, önszabályozás és önállóság 

fejlesztése. 

 

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

 

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

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

hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

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

sajátosságait. 

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

művészi kifejező eszközök alkalmazására. 

 

Készítse fel a tanulót 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

- a vizuális információk, közlemények megértésére, 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a kifejezési eljárások használatára, 

- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 

- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, 

- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

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

- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 

- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
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18.3 Az alapfokú képző és iparművészeti ág képzés struktúrája, tanszakai 

 

A képzés ideje:  12 év     

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

Képző és iparművészeti ág:  vizuális alapismeretek 

 grafika és festészet tanszak 

 

18.4 Grafika és festészet tanszak 
 

18.4.1. Csoportlétszámok: 

 

Csoportlétszám: min.8,  max. 20 fő (átlagosan 10 fő) 

Csoportos órák időtartama:  45 perc 

Heti óraszám:  2x45 perc az előképző évfolyamokon 

   4x45 perc az alapfok és a továbbképző évfolyamain 

 

18.4.1 Óraterv 

 
 

Tantárgy 

 

Évfolyamok 

 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Vizuális alapozó 

gyakorlatok 
2 2           

Vizuális alkotó 

gyakorlatok 
  2 2 

 

2 

 

2 2 2 2 2 2 2 

Grafika és festészet 

alapjai   
  2 2 2        

Grafika és festészet 

műhelygyakorlat 
     2 2 2 2 2 2 2 

 

Összesen: 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

18.5 A képzés tanszakai, tantárgyai 

 

 

Főtárgy:  

 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1 - 2. évfolyama) 

Vizuális alkotó gyakorlat (1 – 10. évfolyam) 

 

Kötelező tantárgy: Grafika és festészet alapjai (1 – 3. alapfokú évfolyam) 

   Grafika és festészet műhelygyakorlat (3-10. évfolyamig) 
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A műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható. Az előképzőt a 

tanulóknak nem kötelező elvégeznie. 

 

Szabadon választható tantárgyak: 

- Művészettörténet. 

- Népművészet. 

 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike választható. 

 

A tantárgyak tartalma 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet 

alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti 

tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, 

technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális 

kézművesség értékeinek továbbadását. 

A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 

médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális 

eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos 

kreatív feladatsorokon keresztül.  

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 

alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 

A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és 

iparművészeti, valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a 

helyi lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének 

megfelelően választ. 

 

Az évfolyamonkénti tananyag, a követelmények, és a továbbhaladás feltétele a helyi 

tantervben olvashatók. 

 

18.6.  A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

 

A tantárgyak tartalma 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet 

alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti 

tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, 

technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális 

kézművesség értékeinek továbbadását. 

A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 

médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális 

eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos 

kreatív feladatsorokon keresztül.  

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 

alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 

A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és 

iparművészeti, valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a 
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helyi lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének 

megfelelően választ. 

 

19. Művészeti iskolai helyi tanterv és bevezetése 
 

Iskolánk helyi tanterve tartalmazza a részletes, évfolyamonként meghatározott, javasolt 

tananyagot, a továbbhaladás feltételeit, követelményeit, továbbá az alap és záróvizsga 

követelményeit. 

Helyi tantervünket „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” 

alapján állítottuk össze (27/1998. (VI.10.) MKM rendelet), amelyet módosított az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló  

3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet. 

 

 

20. IKT stratégia 
 

1.Az intézmény szélessávú internet hozzáféréssel rendelkezik a Sulinet hálózaton keresztül. A 

hálózat kiépítését követően az intézmény teljes lefedettséggel rendelkezik.  

Vezetékes hozzáféréssel adott helyiségekben rendelkeznek számítógépek (irodák, tanári, 

számítógépterem, egyes tantermek), vezeték nélküli hálózattal az iskola teljes területén 

elérhető az internet a mobil eszközök számára. A hálózatba beépítésre kerül egy szerver, mely 

kiszolgálja a tanári, tanulói felületet, ugyanakkor biztosíthatja az on-line tartalomszolgáltatást 

a szülők felé.  

A vezetékes és a vezeték nélküli hálózattal, valamint a tanulói laptopok révén a tanulók 

interaktivitása és az IKT eszközökkel támogatott tanórák aránya megnövekszik, szervesen 

kapcsolódva a már meglévő és a későbbiekben beszerzésre kerülő interaktív táblákkal.  

A teljes lefedettséget követően a könyvtárban, az aulában és a foglalkoztató termekben is 

biztosított az internethez való hozzáférés, így tanórán kívül, szabadidőben is használható a 

rendszer a közösségi terekben.  

 

2. Az intézmény már rendelkezik 7 interaktív táblás teremmel, melyek számát a közeljövőben 

bővítené a rendelkezésre álló pályázatok lehetőségeit kihasználva. 

Azon termek, ahol az IKT eszközök megtalálhatók, zárhatóak, a tanulói laptopok zárt 

töltőszekrényben tárolhatók. A projektorok mennyezetre függesztve kerülnek elhelyezésre, 

így az eszközök megóvása biztosított.  

Az intézmény rendszergazdát alkalmaz az eszközök karbantartására, kisebb mértékű 

javítására, valamint a hálózat és a már meglévő informatikai eszközök üzemeltetésére. 

Évfolyam szinten kerülnek kiosztásra a laptopok, melyet terem- és órarend beosztás 

függvényében használnak a tanulók, valamint fejlesztő és egyéni foglalkozás keretében az 

SNI-s és BTM-es gyermekek. Ez a megoldás biztosítja az egyenlő hozzáférést az intézmény 

valamennyi tanulója számára. 

 

3. Az iskola saját weboldallal rendelkezik, ahol megtalálhatók az intézményi dokumentumok, 

valamint az aktuális események, az iskolai élettel kapcsolatos hírek. Az új szerver 

beállításával a tanári és tanulói felület összekapcsolásával lehetőség nyílik tantárgyi tartalmak 

megjelenítésére, melyek megfelelő védettség esetén akár otthonról is elérhetők.  
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Az intézmény a KIR, illetve a KIFIR felületen eleget tesz a folyamatos és naprakész 

adatszolgáltatásnak. 

 

4. Az iskola a „Tisztaszoftver program keretében” jogtiszta operációsrendszer használatára 

jogosult, melynek része az Adathalász-szűrő rendszer és a vírusvédelem is megoldott. Az 

újonnan beszerzésre kerülő gépek hasonló védelmi rendszerrel rendelkeznek, valamint 

hálózati felhasználás esetén a szerverhez kapcsolódó védelmi rendszerrel is. 

 

5. Az iskola a HEFOP és a TÁMOP 3.1.4 pályázatnak köszönhetően alkalmazza a 

kompetencia-alapú oktatás adta lehetőségeket. E pályázat részeként adaptálta Pedagógiai 

Programjába és Helyi Tantervébe a kompetencia-alapú oktatás elemeit, melyet kiegészített a 

törvényi változásból adódó módosításokkal (kulcskompetenciák, nem szakrendszerű oktatás, 

stb.). Új típusú pedagógiai módszerként alkalmazza a projektmódszert, ahol alkalmazza az 

IKT adta lehetőségeket is. A tanulói laptop program széleskörű kiterjesztésével a tanulók 

fejleszthetik a digitális írástudásukat, megtanulhatják a hasznos és haszontalan információk 

különválasztásának lehetőségét, valamint maximálisan kihasználhatják az Internet adta 

lehetőségeket tudásuk gyarapítására. 

 

Pedagógusaink több pályázat keretében is részt vettek interaktív táblás, illetve IKT alapozó 

képzéseken. Az intézmény valamennyi pedagógusa rendelkezik megfelelő informatikai 

alapképzettséggel, így az új eszközök használata nem jelent majd gondot. A pedagógusok az 

általuk készített interaktív táblás tananyagokat a szerveren rendszerezve (tantárgy és 

évfolyam) tárolják, így az intézmény a későbbiek folyamán saját tantárgyi adatbázissal fog 

rendelkezni. 

 

Interaktív tananyagok mind szélesebb körű bevezetését kívánja az intézmény megvalósítani, 

további sikeres pályázat esetén a mérés-értékelés rendszerét bevezetni IKT eszközök által 

támogatva.  

 

21. Érvényesség 
 

Jelen Pedagógiai Program hatályba lépésének időpontja az igazgató általi jóváhagyás napja. 

Érvényessége a jogszabályoknak megfelelően.  

A tantestület minden tanév végén értékeli a Program teljesítését, dönt esetleges 

felülvizsgálatáról, módosításáról. 

A Program módosítására tantestületi értekezletet kell összehívni, ha azt a fenntartó, a 

Közalkalmazotti Tanács, a szülői közösség, vagy a tantestület 33%-a indítványozza. 

 

A módosításra okot szolgáltathat: 

 a törvényi változások, 

 a feltételek alapvető változása, 

 a feladatok megváltozása, 

 az iskolával szemben támasztott követelmények módosulása, 

 újabb szakfeladatok, szakok indítása, 

 jelentős változás a taneszközök használatában. 
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22. A pedagógiai program nyilvánossága 
 

22.1 A tájékoztatás kérés, a megismertetés és a tájékoztatás formája, rendje 

 

Az iskola pedagógiai programját – az igazgató által hitelesített másolati példányban – az 

iskolai könyvtárban úgy kell elhelyezni, hogy azokat a szülők és a tanulók a könyvtár 

nyitvatartási idejében bármikor szabadon megtekinthessék. Az intézményi honlapra is kikerül 

a dokumentum. 

 

22.2 A pedagógiai program elhelyezése 

 

PP helye Tárolási módja Példányszám 
A példány 

sorszáma 

Igazgatói iroda Nyomtatott és elektronikus 1 pl. 1. 

Ig.hely. irodák Nyomtatott és elektronikus 2 pl. 2-3. 

Tanári  Nyomtatott  1 pl 5.   

Könyvtár Nyomtatott   1 pl. 6. 

Fenntartó  Nyomtatott 1 pl.  

 

 

23. Összefoglalás 
 

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete 

jelen programja kidolgozásakor tudatosan törekedett arra, hogy a többcélú intézmény 

szakfeladatai egységes egészet alkossanak. Ebben a szervezeti felépítésben az itt dolgozó 

pedagógusok összehangolt nevelőmunkájával a személyiségfejlesztésnek különleges távlatai 

nyílnak meg. A partnerközpontúság, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek 

együttműködése a korszerű iskola alapja. Az intézmény forrásbővítést céloz meg, valamint az 

intézmény mögött álló társadalmi bázis szélesítését.  

 

 

 

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, (8184 

Balatonfűzfő Irinyi J. u. 2.) intézmény pedagógiai programja - melyet a nevelőtestület tagjai 

megismertek és véleményeztek – a nevelőtestület többségének elfogadó nyilatkozatával és az 

igazgató jóváhagyásával a mai  naptól jóváhagyottnak tekinthető. 

 

 

Hatályba lépés: 2018. szeptember 1. 

 

 

 

 2017. december 31. 

                                                                     

                                                                       PH.  

 …………………………………… 

                 intézményvezető 


