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„Az iskola egy olyan kert, ahol megvédik a gyerekeket, ahol nemcsak tanulnak a csillagokról, 

hanem el is érik azokat.” 

Bevezetés 

 

Pedagógiai programunk alapvetően nem módosult, kisebb pontosításokat végeztünk.  

Helyi tantervünk a legutóbbi módosítás óta változatlan. Ennek megfelelően helyi tantervünk 

a 27/1998. MKM rendelet I. melléklete szerint korábban készült, a 2011/2012. tanévtől 

kifutó helyi tanterv mellé ugyanezen rendelet II. sz. melléklete alapján, a 2011/2012. évtől 

felmenő rendszerben bevezetendő új helyi tantervet is tartalmazza. 

A nevelési program alapvető céljai nem módosultak: 

– magas színvonalú, szakmailag megalapozott délutáni foglalkozások biztosítása, 

– a gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése megfelelő viselkedési 

minták nyújtásával, 

– a társadalmi esélyegyenlőség növelése. 

Intézményünk olyan köznevelési intézmény – alapfokú művészeti iskola - , amely a gondjaira 

bízott gyermekeket valamennyi feladatellátási helyén, a tanulók személyes képességeihez 

igazodva egyenlő feltételeket teremtve a különböző földrajzi elhelyezkedésű telephelyeken, 

szeretetteljes, elfogadó légkörben neveli és oktatja.  

Kiemelt fejlesztési területek:  

– a konstruktív életvezetésre való igény, 

– folyamatos tanulásra és önfejlesztésre való igény, 

– a tolerancia képessége, 

– kommunikációs és együttműködési képességek, 

– kezdeményező és vállalkozói képesség. 

Intézményünk alkalmazkodik a jogszabályi környezethez, folyamatosan megújul, miközben 

figyelemmel van az iskolahasználók igényeire és elvárásaira.  

A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola épít értékes pedagógiai hagyományaira, továbbá a 

fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlatával a gyerekek sokoldalú 

személyiségfejlesztésével válaszol a kor kihívásaira. 

 

Kisköre, 2016. 01. 21.           Ódor Klára    
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1. Az intézmény bemutatása  

1. 1. Helyzetelemzés 

 

A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 1996. óta működik. Fennállása óta a jogszabályi 

módosítások okán több alkalommal módosult a neve, illetve szervezeti felépítése. Székhelye 

2010-től kezdődően Kisköre városa. A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú 

művészeti oktatást végez három művészeti ágban. Az intézményre és a fenntartóra 

vonatkozó alapadatokat az iskola mindenkor hatályos alapító okirata tartalmazza. 

 1. 2. Művészeti ágak, tagozatok 

 

 A művészeti iskolában három művészeti ágat oktatunk: 

– Táncművészet – tanszakok: néptánc, modern-kortárstánc, társastánc  

– Szín- és bábművészet – tanszakok: színjáték 

– Képző- és iparművészet – tanszakok: kézműves, festészet 

A tanszakok új elnevezése a PP 1.2. –ben megtalálható. 

Az intézmény székhelyén, a tagiskoláiban és a telephelyeken végzi oktató - nevelő munkáját, 

ezek felsorolását és felvehető legmagasabb tanulólétszámát, valamint a telephelyeken 

működő tanszakokat a mindenkor hatályos Alapító Okirat tartalmazza.  

 

1. 3. Az iskola működési rendjét alapvetően meghatározó jogszabályok és 

egyéb dokumentumok 

 

– Magyarország Alaptörvénye 

– A 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről és módosításai 

– 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

– Az intézmény érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata. 
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– 1997. évi XXXI. Tv.  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

– 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

– 27/1998. ( VI. 10) MKM rendelete Az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról és az ezt módosító 3/2011. (I.26.) 

NEFMI rendelet 

– 277/ 1997. (XII. 22.) sz Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről   

– 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról 

– A mindenkori Költségvetési törvény 

– Egyéb, a köznevelést érintő jogszabályok 

 

1. 4. A tanulók összetétele 

  

Alapfokú művészetoktatásban (amely társművészeti tanszakokon 2 év előképző+6 év alapfok 

+ 4 év továbbképző) 6 – 22 éves korú tanulókat vesz fel. A tanulók többsége az Alapító 

Okiratban megjelölt települések lakosai. Tanulóink szociális összetétele változó, évről évre 

növekszik azon tanulóink száma, akik halmozottan hátrányos helyzetűek. 

 

1. 5. A pedagógiai program végrehajtásának személyi feltételei 

 

a. Nevelőtestület: 

 

Iskolánk tantestülete szakmailag képzett, munkájuk iránt elkötelezett emberekből áll. 

Igénylik a folyamatos továbbképzést. Szakos ellátottságunk teljes. Pedagógus álláshelyeink 

betöltöttek.  

Tantestületünk tagjai kiválóan együttműködnek egymással, annak ellenére, hogy földrajzilag 

egymástól távollévő településeken tanítanak. Fontos törekvésünk, hogy egységes pedagógiai 

értékeket közvetítő nevelői közösséget alkossunk.  
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A nevelőtestület az intézmény alapfeladatai tekintetében, nevelési és oktatási kérdésekben, 

az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az intézmény legfőbb tanácskozó és 

döntést hozó szakmai szerve. Munkáját az igazgató vezetésével végzi. A nevelőtestület 

döntéseit és határozatait általában - a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

b. Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak: 

Iskolánkban az oktató-nevelő munkát segítőknek (iskolatitkár és jelmez- és viselettárosok) 

elsősorban a művészeti foglalkozásokon a pedagógusok munkájának előkészítése, a 

foglalkozások alatt esetleges technikai segítségnyújtás is beletartozik.  

 

c. Technikai dolgozóink: 

A székhelyen és a telephelyeken folyó oktató-nevelő munkához megállapodás alapján a 

hátteret technikai dolgozók biztosítják. Megteremtik a zavartalan működés feltételeit, ők 

tárgyi feltételeink gondozói és mindennapjaink segítői.  

 

1. 6.  A pedagógiai program végrehajtásának tárgyi feltételei: 

 

Székhelyünkön és telephelyeinken tágas, otthonos termekben dolgozunk, amelyet az évek 

során egyre szebbé formáltunk. Az intézmény taneszköz ellátása a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő.  (ld. még 2.6.) Eszközállományunkat folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük.  

Tárgyi feltételeink otthonos és egészséges környezetet biztosítanak tanulóink 

foglalkoztatásához, akik maguk is sokat tesznek ennek érdekében: már három 

telephelyünkön kaptak lehetőséget arra a művészeti iskolások, hogy saját alkotásaikkal 

borítsanak teljes falfelületeket. 
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2. Az alapfokú művészeti iskola nevelési programja 

2. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Figyelembe véve a köznevelési törvény alábbi rendelkezéseit: 

1. § (2) A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar 
társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit 
és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a 
szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, 
valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A 
köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni 
célokat. 
(3) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való 
törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak 
megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, 
tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. 
 
 Alapfokú művészeti iskolánk értékrendjében humanista, gyermekközpontú, az 

ismeretközvetítést a sokoldalú személyiség- és képességfejlesztés szolgálatába állító, a 

gyermekek konstruktív, aktív tevékenységére építő intézmény. Holisztikus szemléletű 

nevelési gyakorlatot képviselünk: a személyiségfejlesztést komplexen értelmezzük, ez 

magában foglalja az ismeretközvetítést, a képesség-, készségfejlesztést, a keresztény 

világnézet és az emberi magatartás alapvető értékeinek megismertetését, továbbá a 

nevelést egyaránt. Olyan gyermekek nevelését célozzuk meg, akik életfilozófiájukban a 

környezethez való tudatos alkalmazkodást és önmagunk harmóniájának megteremtésére 

törekednek. Környezetként a társadalmat, a természetet, a személyes kapcsolatrendszert 

értelmezzük. 

Az iskola alapításakor közösségépítő – hagyományteremtő és – ápoló szándék vezérelt 

minket, és ezt vittük tovább a mindennapok gyakorlatába is. Intézményünk felvállalja a 

markáns értékközvetítést, kiemelten hangsúlyozzuk a hagyományok őrzésének fontosságát, 

a környezet-, a táj-, a kulturális értékeink (hazai, európai, világ) megismerésének és 

védelmének a prioritását. Olyan értékrendet alakítunk ki, amelyben a közösséget egyetemes 

egésznek tekintjük; alkotóelemei vagyunk mi, pedagógusok, a gyermek, a család, mind 

egyéni, mind mikroközösségenként.    
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Az esélyegyenlőség megteremtése intézményünk gyakorlatában alapvetően fontos: ez a 

művészeti oktatásban legalább annyira hangsúlyos, mint a közismereti oktatásban, mivel 

telephelyeink zöme olyan településeken működik, ahol a tanulók zöme hátrányos helyzetű 

és/vagy roma. Tanulóinkat nem érheti semmilyen szempontból sem hátrányos 

megkülönböztetés.  

Számunkra fontos, hogy minden gyermek megtalálja intézményünk falain belül azokat a 

tevékenységeket, amelyek elősegítik önkifejező képességének gyarapodását. Ezt a széles 

kínálatot bármely gyermek számára elérhetővé kívánjuk tenni.  

 

2. 1. 1. Pedagógiai alapelveink 

 

Az alapfokú művészeti oktatás a művészi kifejező-készségeket alapozza meg. A művészeti 

oktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek 

megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában. 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményünk a táncművészet, képző- és iparművészet, 

valamint a színművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, 

képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük 

gondozását. 

 

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 tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint a színművészeti 

műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejező-

képességeinek fejlesztésében. A művészeti oktatásunk a készség- és képességfejlesztést, az 

ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli. A kötelező tananyagot és 

követelményrendszert a tanmeneteken keresztül a tanulók korához és képességeihez 

igazítjuk, ezzel is igyekszünk csökkenteni az esetlegesen előforduló kudarcokat.. Nem 
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szintkülönbséget akarunk mérni, hanem differenciálni, megteremtve ezáltal a képességek és 

a tehetség legteljesebb kibontakoztatásának lehetőségét.  

 

2. 1. 2. A művészeti iskola nevelési – oktatási céljai 

 

 A művészetek iránti érzékenység, elfogadási készség, nyitottság és rugalmasság 

kialakítása és megerősítése. 

 A gyermek – és kamaszkori kreativitás, eredetiség értékként való elfogadtatása, 

középpontba állítása. 

Az alapvető képességek tudatos, holisztikus szemléletű fejlesztése: 

 a tanulási képesség fejlesztése, tanulási módszerek és technikák elsajátítása 

 az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése 

 értékeik, adottságaik megismerése, az önismeret, az önbecsülés erősítése 

 önkifejezésbeli jártasság megszerzése a művészetek formanyelvén. 

 az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, a humánum, 

mint alapvető érték. 

 a tolerancia; a másság felismerése, elfogadása. 

 a testi és lelki egészség megóvása. 

 

Az általános célkitűzések teljesülésének kritériumai: 

 

 Kulturált érintkezési formák kialakítása, az írott és íratlan szabályok betartása, 

illemszabályok elsajátítása, önuralom, a konfliktuskezelő technikák birtoklása. 

 Eredményes, sikeres ismeret-elsajátítás önmaga képességeihez mérten. 

 A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az 

elvárásoknak megfelelő viselkedés és megnyilvánulás a társakkal szemben. 

 Reális önismeret, biztos tájékozódás a környezetben. 

 Önmaga és a társak másságának ismerete, megértése, tolerancia, a mások 

hátrányos helyzetével való visszaélés elkerülése. 

 A problémamegoldó képesség fejlesztése. 
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 A kreativitás fejlesztése a művészeti tevékenységeken keresztül. 

 A pozitív minták átvétele a művészeti alkotások megismerésén keresztül. 

 Az iskolai stresszhelyzetek feloldására minták megismerése. 

 Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, nevelőkhöz, 

büszkeség az iskolai hovatartozásban. 

 

2. 1. 3. Nevelési – oktatási, képzési feladatok 

 

 Az iskolai élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátíttatása. 

 Az iskolai házirend, szabályrendszer elfogadtatása, betartatása, a feladat- és 

szabálytudat erősítése. 

 Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti tartós igény felkeltése, 

ébrentartása. 

 A saját fejlődési ütem és fejlesztési korlát elfogadtatása, önismeret alapozása. 

 A gondolkodási és tanulási képességek fejlesztése, tanulási módszerek, 

technikák gyakorlása. 

 Harmonikus személyiség kialakítása, a személyiség érzelmi-akarati oldalának 

stabilizálása. 

 Az önfegyelem, a tudatos magatartás, a céltudatos feladat – és munkavégzés 

középpontba állítása. 

 A cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és a kitartás 

kedvező feltételeinek megteremtése. 

 A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. 

 A művészeti kifejező-készség alapjainak elsajátítása. 

 A játékos tanulás iránti igény kialakítása és fenntartása. 

 A személyiség érzelmi, értelmi, akarati oldalának erősítése. 

 A kulturális, a szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése. 

 A színes, sokoldalú iskolai élet megvalósítása a sport, játék, munka, 

kiállítások, múzeumok, a természeti és kulturális értékek megtekintésén, a 

tanszaki kirándulások, alkotótáborok segítségével. 
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2. 1. 4. Eszközök, eljárások, módszerek 

 

Nevelési feladatrendszerünk megvalósulásának két helyszíne van: az intézményen belüli – 

tanórai foglalkozások és tanórán kívüli -, továbbá az intézményen kívüli szféra. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások formái  

 

versenyek önkiszolgálás, műhelylátogatás 

 

 

könyvtári munka 

 

 

TANULÁS 

 

 

MUNKA 

 

 

társadalmi munka 

 

kiállítások, múzeumok 

látogatása, színház, 

koncertek, tanulmányi 

kirándulás, 

alkotótáborok 

 

SZABADIDŐS 

TEVÉKENYSÉG 

 

KÖZÉLETI, KÖZÖSSÉGI 

TEVÉKENYSÉG 

 

közösségépítő, 

hagyományteremtő 

tevékenységek 

szervezése 

  

 

 

A művészeti csoportok kialakításakor – az előképzettség, előzetes ismeret alapján – 

igyekszünk minél homogénebb csoportokat kialakítani. Sajnos, azokon a településeken ahol 

a fogyó gyermeklétszám miatt csak egy-két csoport indítására van lehetőség, ez nem mindig 

tud megvalósulni. A csoportok létszámának meghatározásakor az érvényben lévő 

létszámhatárokat (minimális, maximális, illetve átlaglétszám) vesszük figyelembe. A 

heterogén összetételű csoportokban a differenciálás a legfőbb módszer. 

 

Különösen az első évben nagy hangsúlyt helyezünk minden egyes tanuló teljes körű 

feltérképezésére (anamnézis, környezettanulmány felvétele, a szülőkkel interjúkészítés). 

Ezek nélkül nem tudjuk a tehetséges vagy kevésbé tehetséges gyermekek fejlesztését 

felvállalni az egyénre szabott nevelési, tanítási – tanulási folyamatszervezésben. Igyekszünk 
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tehát olyan nevelési módszereket kiválasztani, amelyek igazodnak a tanulók értelmi 

fejlettségéhez, életkori sajátosságaihoz, valamint egyéni képességeihez. Törekszünk arra, 

hogy kihasználjuk a csoportos oktatásban rejlő lehetőséget a közösségfejlesztésre, így 

alkalmazzuk a kooperatív tanulásszervezést, valamint a projektmódszert. 

Arra törekszünk, hogy pedagógusaink az aktuális szituációkhoz igazodva jól megválasztott 

nevelési módszereik által a leghatékonyabbak legyenek. 

 

 

2.2. Az egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszere 

2.2.1. 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 
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hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével 

lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és 

műveltség megszerzésére. 

 

2.2.2. Az alapfokú képzőművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

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

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

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

környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai 

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

tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 

 

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

tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés 

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

életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja 

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

évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális 

műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

 

3. A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi 

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

múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet 

megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

2.2.3. Az alapfokú színművészet-bábművészeti oktatás célrendszere és funkciói 
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Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés lehetőséget biztosít a 

színművészet  iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére , ismereteik gyarapítására , 

művészeti kifejező készségeik kialakítására , a művészeti szakterületen való jártasság 

megszerzésére és gyakorlására – figyelembe véve a tanulók érdeklődését , életkori 

sajátosságait , előzetes színházi – dramatikus tapasztalatait. 

Az oktatás célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő 

gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanulók érzelmi, értelmi, 

szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és 

csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációjának folyamatát. 

A színházművészet iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a színjátékon 

keresztül történő önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak elsajátítására, valamint a 

színházi szakmák tevékenységi körének megismerésére.  

 

Fordítson kiemelt figyelmet: 

 a tanulók beszédének javítására, annak oldottá, természetessé válására, 

esetleges  

 beszédhibáik kijavítására, a könnyed élvezetes beszédmód elsajátítására, a 

vers – és  

 prózamondó képességük kialakítására, fejlesztésére és gondozására; 

 a közoktatásban megszerzett műveltségük – életkoruknak megfelelő – 

bővítésére, az  

 általános műveltség elemeinek szélesebb körű megismerésére; 

 mozgásuk harmonikussá tételére, erőnléti állapotuk javítására; 

 más művészeti ágak kiemelkedő teljesítményeinek megismertetésére. 

 

A folyamatos fejlesztés eredményekén a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő 

befogadására, értelmezésére, illetve a művészi együttműködésen keresztül tanulótársaival 

együtt drámai és színházi produktumok létrehozásában. 
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2. 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Feladatunk a művészeteken keresztül a gyermekek személyiségének komplex fejlesztése. A 

személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és azokat 

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

személyiségben lehetőségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk e fejlesztőmunkát 

leginkább, melyekben a gyermek önmaga jöhet rá arra, hogy mire képes, és arra is, hogy 

miként fogadják el társai. A személyiség fejlődésében kiemelt szerepe van a motívumok 

kialakításának és a képességek fejlesztésének is. A kivitelezés eredményességét segíti a 

szokások, minták, ismeretek, készségek kialakítása. A komplex személyiségfejlesztés 

érdekében a művészeti órák szervezésénél is komplexitásra törekszünk, pl. a képző- és 

iparművészeti ágban tartott órákon a zeneművészet jeles alkotóinak művei szolgálnak 

impulzív élményként, a táncművészeti órákon pedig a festészet nagyjainak tánccal 

kapcsolatos alkotásai szolgálhatnak illusztrációként stb. A színház- és múzeumlátogatások, 

skanzenek megtekintése pedig minden esetben a személyiségfejlesztést, a személyiség 

értékes hagyományokban gyökerező kiteljesedését szolgálják. A keresztény Magyarország 

kulturális örökségének megismertetése, ezáltal a hazaszeretetre nevelést alapvető 

feladatunknak tekintjük. Tanítványainkban igyekszünk tudatosítani, hogy a múlt, jelen és 

jövő egymással szoros kapcsolatban áll: a múlt értékeinek tisztelete nélkül nem lehet a 

jelenben létezni, s a jövőre nézve szilárd alapokat létrehozni. 

 

Pedagógiai feladatunk, hogy a gyermekeket megfelelő önismerethez juttassuk, erősítsük 

önmagukba vetett hitüket. Fejlesszük szociális készségeiket, mely differenciált viselkedési 

repertoárt, jól differenciált észlelési és problémamegoldó képességet jelent. A művészeti 

tevékenység során tükröt tartunk tanítványaink elé, s megadjuk annak a lehetőségét, hogy 

esetleges hibáikon tudatosan változtassanak. Ebben minden rendelkezésre álló pedagógiai 

eszközzel segítjük és támogatjuk őket. Ahhoz, hogy egy alkotást, egy művészi produkciót 

létrehozzon a gyermek, ismeretek szükségesek: magáról, a világról. A kész művek élménye 

újra és újra segít a tanulóinkkal megértetni, hogy a tudás, ismeretszerzés fontos. Ezáltal a 
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művészeti órák nyújtotta sikerélmények a tankötelezettség sikeres teljesítéséhez is segítik 

növendékeinket. 

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, képző- és 

iparművészetben, valamint a színművészetben és bábművészetben  

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 

megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. Művészeti nevelésünk 

során tudatosítjuk tanulóinkban a szülőföldjükhöz való kötődés fontosságát, gyökereik 

erősítésére törekszünk. Vegyék észre környezetükben a szépet, legyenek fogékony befogadói 

szűkebb közösségük értékeire, legyen az tánc, zene, épített örökség, egy-egy előadás. 

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, melyek a művészetek 

területén az eredményes szereplés összetevői. 

A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az 

akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. A kudarcok elviselésére is 

tanítunk, ha szükséges, mentálhigiénes szakember segítségét kérve, mivel egyik 

legfontosabb pedagógiai alapelvünk, hogy a kudarcok feldolgozása és „túlélése” a jellem 

erősítését szolgálja. 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és 

fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség 

értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. Helyi tantervünkbe ezért a helyi tájegységhez 

kötődő hagyományokat is beépítjük. Fontos tudatosítani a tanulókban azt, hogy kisebbségi 

kultúrájuk identitásuk szerves része, ez a másság többlet, amelyet hangsúlyozni kell, nem 

pedig elfelejteni, nem venni róla tudomást, háttérbe szorítani. 

A cél tehát: reális önismerettel bíró, jól megalapozott, pozitív értékrend alapján egészséges 

életet élő, ismeretszerzésre nyitott tanulók nevelése, akik eligazodnak a mindenkori 

társadalmi elvárások között, és toleráns magatartást tanúsítanak a másság iránt. 
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Célunkat a következő nevelési elvek szolgálják: 

 

 az alapvető erkölcsi normák elfogadtatása és bevésése 

 alapvető iskolai szokásrend, értelmes fegyelem kialakítása 

 egymás iránt érzett felelősség kialakítása 

 konfliktuskezelési technikák megismerése 

 együttműködési technikák elsajátítása 

 egymás iránti tolerancia elfogadása 

 olyan motívumrendszer kialakítása, mely az eredményes tanulásra 

támaszkodva a tanulást érdekessé, az elsajátított tudást pedig értékké teszi 

 az önismeret folyamatos és erőteljes, megszakítás nélküli fejlesztése 

 az egészségmegóvás és az egészséges életmód értékének felismertetése és 

elfogadtatása 

 növendékeink munkájuk által váljanak a társadalom hasznos tagjaivá, 

legyenek képesek önálló életvezetésre. 

 

A személyiségfejlesztés céljainak megvalósítása a család, a tantestület és az iskola 

vezetőségének összehangolt, folyamatos és állandóan ellenőrzött tevékenységének 

eredménye, ezért szükséges a sűrű információcsere és tájékoztatás. Az órai munkán kívül a 

különböző iskolai rendezvényeken történő közvetlen vagy közvetett megfigyelések, valamint 

az országos és nemzetközi versenyeken zajló viselkedés, magatartás lehet megfelelő területe 

az információszerzésnek. Rendkívül érdekes megfigyelésekre tehetünk szert a növendékek 

személyiségének megnyilatkozásaival kapcsolatban a nyári továbbképzéseken és 

edzőtáborokban is. Támogatjuk és elismerjük pedagógusaink aktív művészeti 

alkotótevékenységét, hiszen ők nyújthatják azt a pozitív példát, amelyet a tanulóink elé 

követendő mintaként állíthatunk. Ennek érdekében iskolai honlapunkon külön 

megjelenhetnek, közös tanár-diák kiállításokat rendezünk, a színpadi produkciókban, legyen 

az táncos vagy színész, a pedagógus nemcsak mentorként, hanem szereplőként is részt vesz 
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A tanulói önismeret kialakítása és fejlesztése 

 

Az önismeret a személyiség jegyeinek, szerkezetének feltárása, külső-belső jegyeinek 

vizsgálata. 

Már kisgyermekkortól fontos a személyiség és önismeret fejlesztése, elsősorban az ösztönző, 

fegyelmező és végrehajtó komponensek alakítása. 

A művészeti nevelésben különösen fontos, hogy a tanuló maga is lássa, honnan indult és 

hova érkezett a speciális fejlesztési területen, legyen tisztában saját képességeivel, fejlődési 

ütemével, helyével társai között. Legyen képes elfogadni és kijavítani hibáit, elismerni mások 

erényeit. Speciális képzése révén fejlődjön kiállása, önbizalma, öntudata. 

 Realitásérzék fejlesztése: segítse hozzá a tanulókat, hogy a valóságról szerzett 

tapasztalataik alapján felülvizsgálják és módosítsák a már általuk elfogadott 

normákat. 

 Szenzibilitás fejlesztése: legyenek képesek a tanulók egyes tettek szociális 

konzekvenciáinak, illetve más személyek problémáinak és érdekeinek 

figyelembevételére. 

 Kreativitás fejlesztése: legyenek képesek a művészeti és magatartási normák 

önálló és innovatív fejlesztésére. Váljanak képessé reális életcélok 

megfogalmazására és a hozzá vezető út meghatározására. A tanulók 

önismeretének fejlődése alapozza meg a lehető legreálisabb pályaválasztást. 

 

 

2. 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely során az egyén és a társadalom különböző szintjei 

közötti kapcsolatot alakítjuk, illetve teremtjük meg. Elsődleges célunk a kooperáló 

gyermekközösség kialakítása. Iskolánkban hagyományosan jó a szülőkkel való 

együttműködés: nemcsak nézőként vannak jelen egy-egy rendezvényünkön, hanem aktív 

résztvevőként, szervezőként, támogatóként, esetenként szereplőként is.  
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A közösségfejlesztést tehát tágan értelmezzük: nemcsak a tanulócsoportokat, hanem az 

iskolahasználók körét (szülők, az adott település lakosai) is értjük rajta. Ezért a 

közösségfejlesztés iskola és/vagy település szinten valósul meg, ami annyit jelent, hogy egy – 

egy rendezvényünk mindig a teljes létszámot célozza meg, ezekben aktív partnerként 

vesznek részt a szülők, a lakosság is. A művészeti iskola az adott település életének motorja, 

az általa nyújtott kulturális élmények a helyi közösség fejlesztéséhez is hozzájárulnak. A 

hagyományok kialakítása során figyelembe vesszük az adott település adottságait, múltját és 

a helyi munkatervekbe beépítjük a telephely specialitásait. Így kívánunk aktív szereplőként 

részt venni a helyi közösség életében. 

A hagyományok megteremtése és megőrzése hozzájárul az iskola arculatának formálásához, 

öregbíti az iskola hírnevét a közösség által kialakított értékrendet, tükrözi, erősíti az 

iskolához való kötődést.  

A nevelőtestület az iskolai hagyományokat nem tekinti merev formáknak. Ezért ezek a 

gyakorlat során szervezett tapasztalatok birtokában folyamatos megújítást, továbbfejlesztést 

és a változó igényekhez való alkalmazkodást indukálnak. 

Ezek a tevékenységek lehetnek például: előadásra, műsorokra, ünnepélyekre, versenyekre, 

pályázatokra készülés, vagy különböző művészeti és egyéb alkotások készítése, tábor, 

tanulmányi kirándulás, szabadidős szórakoztató időtöltés, stb. Ezen alkalmak során olyan 

gyerekek is megmozgathatók, olyan tanulók is sikerélményhez juthatnak, akik egyébként a 

tanórákon nehezen vagy alig aktiválhatók. Maga a műsor, a verseny, a kész alkotás, stb. a 

folyamat csúcsa, ahol a gyermekek megmutathatják képességeiket, tehetségüket, átélhetik a 

sikert. Ennek ellenére, a rendezvények, versenyek, stb. a pedagógiai folyamatban nem 

célként, hanem a személyiségformálás eszközeként szerepelnek. 2004 óta azokon a 

településeken, ahol működünk, illetve csoportjainkkal, több mint 500 alkalommal léptünk 

fel, rendezvényeinken a fellépők száma 12670 (2013-as adat). Azt gondoljuk, ez a szám csak 

növekedni fog az elkövetkezendő években. 

 

Iskolai ünnepek1: 

 Tanévnyitó ünnepség 

                                                 
1 A mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet előírhat más, a fentiektől eltérő, az iskolában kötelezően 
megtartandó ünnepélyeket, ezért az aktuális ünnepségeket a mindenkori intézményi éves munkaterv tartalmazza 
pontosan. 
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 Megemlékezés az aradi vértanúkról  

 Megemlékezés A zene világnapjáról 

 Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

 A nemzeti összetartozás napja  

 A magyar kultúra napja 

 A tánc világnapja 

 Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról  

 A költészet napja  

 Tanévzáró ünnepség  

Közösségépítő rendezvények: 

 Karácsony 

 Tanulmányi kirándulások 

 Színház, hangverseny és kiállítások látogatása 

 Kapcsolódás a világnapok rendezvényeihez (színház, tánc stb.) 

 Hevesi Összművészeti Fesztivál 

 Táncfesztivál 

 Évnyitó és évzáró tantestületi összejövetel 

Megragadunk minden lehetőséget, amellyel elősegíthetjük az egyes telephelyek közötti, 

valamint a befogadó településekkel való együttműködést. (Kollektív felkészülés a 

hagyományos ünnepekre, csoportos színház–, koncert–, múzeum–, mozilátogatás, 

kirándulás, alkotótábor stb.) 

 

Célkitűzések: 

 a növendékek ismerjék és tartsák tiszteletben nemzeti és iskolai 

hagyományainkat 

 a másság iránti nyitottság, a másság elfogadása és megértése, karitatív 

feladatok végzése 
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 a közvetlen iskolai környezet megóvása (például a táncterem használati 

rendjének betartása) 

 a kisebb (osztályok) és nagyobb (évfolyamok) közösségének kialakítása, közös 

célok, feladatok teljesítése, megoldása révén 

 a versenyprodukciókban résztvevők, szereplők közötti szorosabb 

együttműködés és felelősségérzet kialakítása 

 iskolai hagyományok kialakítása és ápolása 

 

Növendékeinket beiratkozásukkal egyidejűleg felkészítjük a karitatív, jótékonysági feladatok 

vállalására. Növendékeink megtanulják, hogy társadalmilag nyitottan, érzékenyen éljenek, 

odafigyeljenek mások gondjaira; képességeik és lehetőségeik szerint tegyenek valamit 

segítségként. A közöny, az önzés, a befelé fordulás iskolánkban nem megengedett és nem 

eltűrt jelenség. 

2. 5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

– heti órarend összeállítása, a jóváhagyott órarend szerinti tanítás 

– rendszeres tervezőtevékenység: helyi tantervhez igazodó tanmenet/tematikus terv 

készítése, 

– a foglalkozásokra való felkészülés, 

– a tanulók munkájának rendszeres értékelése, osztályzása 

– a megtartott foglalkozások dokumentálása haladási naplóban, az elmaradó és a 

helyettesített órák vezetése, 

– alapvizsga, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

– a félévi értesítők és év végi bizonyítványok kitöltése, megírása; 

- a tanulók szüleivel való rendszeres kapcsolattartás; 

- vizsgák, bemutatók, kiállítások és egyéb szereplések szervezése; 

- művészeti versenyekre történő felkészítés, szervezés; 
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- az iskola és a tanárok által szervezett programok vezetése, a tanulók felügyelete; 

- a tantestület munkájában történő aktív részvétel; 

- az iskolavezetés tájékoztatása; 

- az iskola vezetése által rábízott feladatok végrehajtása; 

- együttműködés az iskola pedagógusaival a pedagógiai célok teljesülése érdekében; 

- tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 

- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

- tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

- iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

- szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

- szaktermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az csoportvezető tanár (osztályfőnök) feladatai és hatásköre 

 

A csoport főtárgy tanára a helyi tanterv előírásai alapján heti max. 4x45’-ben tanítja 

növendékeit. A csoport tanulóiról haladási és értékelési naplót, törzslapot, bizonyítványt 

vezet. Bemutató foglalkozásokat szervez, amelyen saját tanítványait szerepelteti, s mint 

osztályfőnök vezeti az általa tanított tanulók közösségét.  

Ezen belül:  

 

- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

- Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

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

terjeszti.  
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- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: törzslapok, napló vezetése, 

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

jelentkezéssel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

- Gondozza a tanulói vizsgamunkáit és demonstrációkat készít; 

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

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

2.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység – a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

2.6.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

 
A művészeti iskolai foglalkozások során gyakran tapasztalhatjuk a tanulóink átlagtól eltérő 

viselkedési módját. Ez minden esetben jelzés a pedagógusnak arra vonatkozóan, hogy a 

magatartászavart orvosolni kell. Első lépésként ki kell deríteni, hogy mi a kiváltó ok. Ez lehet 

az életkori változásokból fakadó szereptévesztés, a tanuló nem találja a helyét, elveszítette a 

stabilnak hitt értékeit, emiatt belső konfliktusa támad stb. Az ok megtalálására közvetett és 

direkt eszközöket egyaránt alkalmazunk: a művészeti órák alatt kifejlődhet, sőt ki is kell 

fejlődnie annak a bizalmas viszonynak, amely segítségével a tanuló bátran fordulhat a 

pedagógusához, illetve az is tehet fel neki kérdéseket. A közvetett módszer, amikor magán a 

művészeti tevékenységen keresztül derül fény a tanulóban lappangó feszültség okát. Sok 

esetben a művészeti produkció maga szabadítja fel a feszültségeket. 

A művészeti tevékenység, a közös alkotás öröme a legjobb gyógyszere a beilleszkedési, 

magatartási nehézségekkel küzdő gyermek számára.  Kifestheti magából a problémát, a 

drámajáték során kijátszhatja, s tánc katartikus erejével kimozogja magából a feszültséget 

úgy, hogy közben megtapasztalja a közös produkció örömét. 

 

2.6.2. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység  
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A tehetség, képesség kibontakoztatásának a feladata elsősorban az egyes pedagógusra, 

illetve a tantestületre hárul.   

A tantestületünk fő feladata, hogy 

 a tanulói személyiség minél teljes körű megismerésére való törekvés,  

 felismerjük a gyermekekben rejlő tehetséget és a kiemelkedő képességet 

kiemelkedő módszerekkel fejlesszük. 

 A tanév folyamán a pedagógus az egyes tantárgyak óráin nehezebb, 

bonyolultabb feladatot ad a kiemelkedő képességű növendéknek, szóló 

szerepek felkínálásával megmutatkozási lehetőséget biztosítunk tehetséges 

növendékeinknek. 

 Vizsgaelőadáson, kiállításokon lehetőséget adunk valamennyi tanulónknak a 

közönség előtti bizonyításra. 

 Külön órákon készítjük fel – ha erre igény van – egyéni vagy páros 

versenyprodukciókra az erre vállalkozó, erre kedvet érző tanulóinkat. 

 Azokat a tanulókat, akik szerényebb képességűek, differenciáltan 

foglalkoztatjuk, lehetőséget biztosítunk számukra, hogy fejlődhessenek. 

Ennek érdekében bátorítjuk, ösztönözzük, s pozitívan erősítjük meg, 

értékeléskor pedig önmagukhoz mért fejlődésüket tekintjük elsődlegesnek. 

(Ld. még helyi tanterv). Pedagógusaink a fejlesztésre szoruló tanulókra külön 

figyelmet fordítanak, munkájukat külön figyelemmel kísérik tanórán belül és 

tanórán kívül is.  

 Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű tanulóinkra, támogatjuk 

őket, kompenzáljuk a szociokulturális háttérből adódó hátrányaikat. 

 A művészeti foglalkozásokon való rendszeres részvételre külön odafigyelünk, 

mindig kiderítjük a mulasztás okát, s ha szükséges, a családdal megértetjük 

nyílt órák tartásával, a rendezvényekre való meghívással, hogy értéknek 

tekintsék a tanulók alkotómunkáját, a szülő támogassa és értékelje a 

gyermeke művészeti tevékenységét. 

Az intézményvezetésére háruló feladatok: 

 Az iskola vezetése nyári továbbképzéseket, táborokat szervez a kiemelkedő 

képességű tanulóknak. 
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 Időnként hazai vagy külföldi elismert szaktekintélyt kérünk fel mesterkurzus 

tartására.  

 Külföldi csereprogramot, fellépéseket szervezünk, ha erre lehetőség nyílik. 

 Fontosnak tartjuk, hogy az iskola szervesen beilleszkedjen a helyi közösségek 

életébe, ezért kiállításokat, színpadi és táncbemutatókat szervezünk évente 

több alkalommal. Minden olyan fellépést elvállalunk – idősek napja, 

falufarsang, karácsony, adventi vásár, alapítványi estek stb. -, amely erősíti a 

helyi közösség életét, szorosabbra vonja a művészeti iskola és a helyi 

település közössége közötti kapcsolatot. 

 Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében szociálisan rászoruló tanulókat 

támogatjuk, megteremtjük annak lehetőségét – iskola költségvetéséből vagy 

szponzorok felkutatása által -, hogy a közös programokból senki ne maradjon 

ki a családja anyagi helyzete miatt. 

2.6.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program (a 

hátránykompenzáció érdekében végzett tevékenységi formák)  

 

Tapasztalható, hogy az egyes településeken, ahol telephelyet működtetünk, folyamatosan 

növekszik az egyre nehezebb körülmények között élő tanulóink száma. Mi különböző módon 

segítjük hátrányos helyzetű tanulóink beilleszkedését, folyamatos fejlődését. 

Ez a feladat igényli a legtöbb tapintatot.  

A mai társadalomban az emberek illetve a családok anyagi helyzete különböző. A szülő 

nehezen nyilatkozik anyagi gondjairól, sokszor a pedagógus veszi észre, hogy a család 

problémával küzd. Az év elejei tanszervásárlás, a kirándulások, színházlátogatások, fellépő 

ruhák árának kifizetése több szülőnek gondot okoznak.  

Az otthoni problémák mindig kihatnak a tanulók tanulmányi munkájára, sőt magatartására 

is. Ez a legfontosabb jelzés a pedagógus számára. Ha egy gyerek megváltozik – főleg negatív 

irányba – annak okát elsősorban a családi körülményeiben beállott esetleges változásban kell 

keresnünk. 

A szülők, élethelyzetük esetleges elnehezülése miatti türelmetlenségéből fakadóan nagyon 

gyakran nyugtalanabb háttérből kerül hozzánk a tanuló. A velük való fokozottabb törődés a 
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tanszakvezető pedagógusaink egyik kiemelt nevelési feladata. Fontos továbbá, hogy a 

családokat partnerként vonjuk be az iskolai folyamatokba, döntésekbe. 

El kell érnünk, hogy bizalommal fordulhassanak bármelyik kollégához, ha segítséget 

igényelnek. 

 

Célunk segíteni azon tanulóink beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális 

körülményeiket tekintve – akár átmenetileg is – hátrányos helyzetűek. 

Mindezek ismeretében tudjuk megtervezni minden év végén a következő tanév várható 

feladatait. 

 

A szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeinknél különösen fontos a következő 

kompetenciaterületek fejlesztése a művészeti oktatás keretein belül, amelyek a későbbi 

társadalmi beilleszkedésüket, szocializációjukat segíthetik elő: 

 

 Anyanyelvi kommunikáció: ezen belül az önálló szövegértés, szövegalkotás, 

gondolatok, vélemény megfogalmazása szóban  

 Digitális kompetencia: információkeresés és –feldolgozás képessége 

 Szociális és állampolgári kompetencia: konfliktusmegoldás, frusztráció kezelése. A 

kulturális életben való részvétel igénye. Az egyéni és közérdek tisztelete, nyitottság, 

érdeklődés. 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: művészi önkifejezés, 

előadókészség. Az európai és egyetemes (keresztény) kulturális örökség megőrzésére 

irányuló igény. Az esztétikum igénye a mindennapokban 

- Környezettudatosságra nevelés: környezetünk esztétikus értékeinek megőrzésére, 

gyarapítására való igény. A fenntartható fejlődés gyakorlatának elsajátítása.  

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

 

1. Felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás, 

2. Drog- és bűnmegelőzés rajzpályázatokon keresztül, 

3. Mentálhigiénés kampányprogramokban való részvétel, 

4. Pályaorientációs tevékenység (művészeti pályára), 
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5. Táborozások, kirándulások, országjárások,  

6. Tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségéről, 

7. Különböző szintű támogatások elnyerésére történő ösztönzés, 

8. Táborozási, kirándulási hozzájárulások, 

9. Alapítványi támogatások, 

10. Pályázat-figyelés, részvétel pályázatokon, 

 

2. 7. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő – oktató 

munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

 

Az intézmény székhelyén és telephelyein megfelelő nagyságú szaktantermek, eszközök és 

felszerelések állnak rendelkezésre a 20/2012. évi (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

rendelet 2. számú mellékletének megfelelően. A részletes telephelyenkénti bontást az 

intézményi leltár tartalmazza.  

 

AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK KÖVETELMÉNYEI a 11/1994. MKM rendelet, valamint a 20/2012. EMMI 

rendeletek alapján 

 

 1. TÁNCMŰVÉSZET 

(modern-kortárs tánc, néptánc, társastánc tanszak) 

 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

Helyiségek   

Tanterem A csoport, illetve az együttesek létszámának 

figyelembevételével 

 

Az iskola munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges 

számban más művészeti ágakkal, 

tanszakokkal közös helyiségként is 

kialakítható, ha a tanulók és a 

csoportok száma azt lehetővé teszi 
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Táncterem (balett-terem) Iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 Figyelembe vehető más célra 

létesített, de funkciójának 

megfelelő, a többcélú hasznosítás 

szempontjai szerint kialakított 

nagyméretű terem is  

 

Tanári öltöző, tusoló Iskolánként (székhelyen és telephelyen) 

nemenként 1 

 

Tanulói öltöző, tusoló Iskolánként (székhelyen és telephelyen) 

nemenként 1 

 

Kellék- és jelmeztár  

 

Iskolánként  1  

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási eszközei 

  

Tanterem      

Tanulói asztalok, székek Tanulók létszámának figyelembevételével  

Tanári asztal, szék  

 

 

Tantermenként 1  

Eszköztároló szekrény Tantermenként 1  

Tábla vagy flipchart Tantermenként 1 Elméleti órák helyiségébe 

Ruhatároló (fogas) Tanulók létszámának figyelembevételével Folyosóra is elhelyezhető  

 CD lejátszó Tantermenként 1  

Televízió, digitáliskamera, DVD lejátszó Iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1  

Szeméttároló Helyiségenként 1  

Táncterem, balett-terem a tanszaknak megfelelő burkolattal 

(fapadlózat, laminált padlózat, sportpadló, 

fapadlózat balett-szőnyegborítással 

 

Rögzített vagy mobiltükör Legalább a terem egyik oldalán  

balettszőnyeg 1  

Rögzített vagy mozgatható balett-rudak Tanulók létszámának figyelembevételével a 

tanulók kora szerinti magasságba függesztve 

 

 

Jelmezek, viseletek, kellékek iskolánként 

 

 

 

2. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

(grafika, festészet, kézművesség) 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 



HHAARRMMÓÓNNIIAA  AALLAAPPFFOOKKÚÚ  MMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  IISSKKOOLLAA  

OOMM::  110011775522  

 

29 

Műhely (a vizuális alapozó gyakorlatok, 

vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és 

festészet alapjai és a tanszaki 

műhelygyakorlat termei)  

 

a vizuális alapozó gyakorlatok, a 

vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és 

festészet alapjai, a rajz-festés-

mintázás tantárgyak és a tanszaki 

műhelygyakorlat azonos teremben is 

megtarthatók. 

a műhelyterem igénye: jól 

szellőztethető, fűthető, 

megfelelő természetes és 

mesterséges fényviszonyt 

biztosító, sötétíthető, amelynek 

alapterülete tanulónként 

legalább 1,5–2 m2 

Valamennyi tanszak és a kötelező közös 

tantárgyak alapvető eszközei (a vizuális 

alapozó gyakorlatok, vizuális alkotó 

gyakorlat, a grafika és festészet alapjai 

tantárgyak) 

  

Projektor vagy diavetítő iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

Tanári laptop  iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

Videó-felvevő iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

Fényképezőgép iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

Fénymásoló iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

Szkenner iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

Égetőkemence iskolánként 1  

Grafikai prés  iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

legalább A/3-as méret 

lehúzására alkalmas méretű 

Mobilizálható installáció iskolánként 1  

Archívum  iskolánként székhelyen az éves 

munkát bemutató anyag, eredeti 

vagy digitálisan archivált 

tanulómunkákból 

az eredeti tanulómunkák 

tárolására, illetve digitális 

archívum 

Tanulói asztal, szék az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

Zárható tároló szekrény termenként 1  

Szárító-tároló polc  iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

Mobil lámpa iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 12 

 

Rajztábla A/2 – A/3 méretben az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók  
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létszámának megfelelő 

mennyiségben 

Elektromos főzőlap iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

 

Festékfőző-keverő edények iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 2–3 

 

Vasaló  iskolánként (székhelyen, telephelyen) 

1 

 

Varrógép iskolánként 1  

Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, 

rajzszén, pasztell vagy zsírkréta, tus, karctű  

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

Gumihenger műhelyenként 2  

Különböző papírok, kartonok a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 

 

Festő eszközök: ecsetek, vizes edény, 

vízfesték, tempera, spaklik, kések 

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 

 

Mintázó eszközök, mintázó fák  műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 

 

Konstruáló eszközök: olló, snitzer, 

ragasztószalag, rögzítőeszközök 

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 

 

Kézi szerszámok: kalapács, fogó, ár, fűrész, 

véső, kés, reszelő, drótkefe 

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő arányban 

 

Mérőeszközök: vonalzó vagy szalagmérce műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő arányban 

 

Gyűjtött tárgyak, modellek, drapériák 

(tanulmánymunkákhoz) 

az egyidejűleg foglalkoztatott 

csoportlétszámok 

figyelembevételével 

 

Szemléltető anyag: képek, könyvek, CD, 

DVD) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) a foglalkozások 

szükséglete szerint 

 

Grafika és festészet tanszak speciális 

eszközei (valamennyi tanszak és a kötelező 

tantárgyak fenti alapvető eszközein felül) 

  

Munkaasztal, szék  műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

önálló tanszaki műhely esetén 
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megfelelő számban 

Rajztábla az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

alapfokon A/3, továbbképzőben 

A/2 méretben 

Festőállvány a helyi tantervnek megfelelően az 

egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő számban 

továbbképző évfolyamokon 

Festőalapok: farost táblák, vásznak, 

kartonok 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

továbbképző évfolyamokon 

Linómetsző készlet az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

alapfok 4. évfolyamtól 

Kormozó eszköz műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 

Lemezfogó műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 

Grafikai lapok: kartonok, papírok, linó, fém 

vagy műanyaglap 

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 

 

Grafikai anyagok: linó festék, szitafesték a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 

 

Zárható vegyszertároló  iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

veszélyes anyagok használata 

esetén 

Környezet– és kézműveskultúra tanszak 

speciális eszközei (valamennyi tanszak és a 

kötelező tantárgyak fenti alapvető 

eszközein felül) 

  

Munkaasztal, szék  

 

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő számban 

önálló tanszaki műhely esetén 

Varrógép a helyi tanterv alapján a 

tanulólétszámnak megfelelő számban 

 

Festékező és áztató kád műhelyenként 1  

Szövőállvány, vagy szövőkeret, madzag, 

szalag vagy gyöngyszövő 

a helyi tanterv alapján a 

tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 

 

Bőrlyukasztó feladatellátási helyenként 2  

Különböző funkciójú tárgyak készítésére 

alkalmas anyagok: gyapjú, fonal, textil, 

agyag, papír, gipsz, fa, bőr, vessző  

a helyi tanterv alapján a 

tanulólétszámnak 

megfelelő mennyiségben 

 

Famegmunkáló eszközök: faragó eszközök, 

véső, reszelő 

a helyi tanterv alapján a 

tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
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Különböző funkciójú tárgyak készítésére 

alkalmas faanyagok, ragasztók, konzerváló 

anyagok  

a helyi tanterv alapján a 

tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 

 

Ragasztó pisztoly műhelyenként 2  

Különböző funkciójú tárgyak készítésére 

alkalmas kartonok, papír, fa és 

műanyaglapok 

a helyi tanterv alapján a 

tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 

 

Zárható vegyszertároló  iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

veszélyes anyagok használata 

esetén 

 

SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET 

 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

Helyiségek   

tanterem a tanszakok és a tanulók számának 

figyelembevételével, az iskola 

munkarendje szerint az egyidejűleg 

megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges számban 

A művészeti ágak, tanszakok 

közös helyiségeként is 

kialakítható, ha az funkciójának 

megfelelő, illetve a tanulók és a 

csoportok száma azt lehetővé 

teszi. Akadálymentes, szabad 

tér a tanulólétszámnak 

megfelelően, tanulónként 

legalább 3 m2 . A terem legyen 

jól szellőztethető, fűthető, 

sötétíthető, fa- vagy műanyag 

burkolatú padlózattal 

előadóterem, próbaterem  Színpaddal, vagy dobogókkal 

gyakorlati műhely a tanszakok és a tanulók számának 

figyelembevételével, az iskola 

munkarendje szerint az egyidejűleg 

megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges számban 

bábművészeti tanszaknál 

jelmez-, kellék- és díszlettár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

tanszakok közös helyiségeként 

is kialakítható 

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási eszközei 

  

Tanterem, próbaterem   

tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

 

nevelői asztal és szék tantermenként 1  

eszköztároló szekrény tantermenként 1  
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Színpad, vagy dobogók tantermenként a szükséges mennyiségben és 

méretben 

Tábla, vagy flipchart tantermenként 1 elméleti órák helyiségében 

vetítőállvány tantermenként 1  

vetítővászon tantermenként 1  

sötétítő függöny ablakonként, az ablakok lefedésére 

alkalmas méretben 

 

 

 

2.8. A tanulók intézményi döntési folyamatban való részvételi jogának 

gyakorlása 

 

A tanulók, illetve képviselőiknek részvétele az iskolai döntések előkészítésében, 

végrehajtásában és ellenőrzésében, a jogszabályban meghatározott egyetértési-, 

véleményezési- és javaslattételi jog gyakorlása révén valósul meg. A tanulóközösségek, 

osztályközösségek, diákkörök, műhelyek s az iskolában szerveződő művészeti csoportok 

önálló közösségek. Mivel az iskola több településen és több telephelyen működik, a tanulók 

kevésbé tudnak egymással megismerkedni. Ezért ebben az intézménytípusban nincs 

lehetőség a hagyományos diákönkormányzati rendszer kiépítésére és gyakorlati 

megvalósítására. Az iskola életében bekövetkezett változások véleményezésben, 

döntésekben ezért a diákok képviseletét vállaló, az intézmény székhelyén tevékenykedő 

tanulók vesznek részt.  

 Az intézmény igazgatója jogszabályban meghatározott esetekben írásban kéri a diákok 

képviselőjének egyetértését, véleményét, felhívja figyelmét a jogszabályban meghatározott 

határidő betartására. A felkérő levélhez mellékletként csatolja a dokumentumot, melyről a 

nyilatkozatot kéri. Az intézményi dokumentumok aláírásának joga a diákok képviselőjét 

illeti. 

 

A diákok képviselője az iskola igazgatójához címzett javaslattal bármikor élhet, melyre 

tizenöt napon belül választ ad az igazgató. Válaszadás előtt szóbeli meghallgatásra kéretheti 

magához a javaslattevőt. 

A tanulók tájékoztatása, véleményük kikérése, javaslataik megtétele, és a döntési jogaikat a 

tanulók a csoportokon belül tehetik meg, amelyet a csoportvezető pedagógus koordinál. 
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A csoportvezető pedagógusok a következő témakörökben kérik a tanulók véleményét: 

 adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál 

 SZMSZ elkészítésénél, módosításánál 

 a Házirend elkészítésénél, módosításánál 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 

 a tanórán kívüli foglalkozások formáinak meghatározásához 

 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntés előtt, 

 a tanuló ellen indult fegyelmi eljárás során 

 a tantárgyválasztási tájékoztató elfogadása előtt 

 

2. 9. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei 

 

Az iskola nevelő-oktatómunka eredményességének egyik legfontosabb feltétele a szülőkkel 

való kapcsolattartás. A szülő az „iskolahasználó”, ha úgy tetszik a „megrendelő”, igényei 

alapvetően meghatározzák az iskolaválasztást. A szülő általában problémáival és panaszaival 

fordul az iskolához. Gondjainak orvoslása, partnerként való kezelése, a szülő együttműködési 

készségének fontos feltétele. Az együttműködés másik fontos feltétele a szülők minél 

szélesebb körű tárgyilagos tájékoztatása gyermekük iskolai előmeneteléről és az iskolában 

zajló eseményekről. Fontos továbbá, hogy a szülőknek módjuk legyen elvárásaikat, 

javaslataikat, kéréseiket és véleményüket közölni az iskolával. A gyermekek minél 

eredményesebb nevelése, oktatása, fejlesztése az iskola és a család közös érdeke. A szülő 

gyermekén keresztül kötődik az iskolához, így a kapcsolattartás minőségének szempontjából 

kulcsszerepe van a művészeti csoport vezetőjének. 

 

A többoldalú, kölcsönös bizalmon alapuló partneri viszony az eredményes nevelőmunka 

feltétele. 
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Az együttműködés a közös pedagógiai feladatokra épül. Ezért azt kell megvizsgálni, hogy a 

szülő milyen módon kapcsolódhat be az iskolai nevelőmunkába, illetve a szülő milyen 

pedagógiai segítséget várhat a nevelőtől. A kapcsolattartás fórumai: 

 

Tájékoztató füzet: 

A művészeti iskolai tanulók tájékoztató füzete a tanuló iskolai tevékenységéről való 

tájékoztatás elsődleges eszköze. A tájékoztató füzet belső borítója tartalmazza a művészeti 

oktatásban résztvevő tanulókra vonatkozó házirendet. A főtárgy tanára havi 

rendszerességgel tájékoztatja a szülőket a tanuló előmeneteléről. Ebbe kell bevezetni a tűz- 

és balesetvédelmi oktatáson való részvétel tényét is.  

 

Szülői értekezlet: 

A tanév megkezdésekor már az első héten tartunk szülői értekezletet minden osztályban, 

hogy minél előbb tájékoztatni tudjuk a szülőket a követelményekről, választási 

lehetőségekről és a tanév várható fontosabb eseményeiről. 

Minden félévben ezen kívül legalább egy szülői értekezletet tartunk, hogy az aktuális 

ügyekről, eseményekről, eredményekről tájékoztassuk a szülőket, s bizonyos esetekben 

kérjük véleményüket vagy hozzájárulásukat. 

 

Fogadóórák: 

Félévente egy-egy alkalommal a nevelőtestület minden tagja tart fogadóórát, amelyen a 

szülő felkeresheti személyesen, csak az ő gyermekét illető problémával a nevelőt, és ezen a 

személyes találkozón a tanulóval kapcsolatosan felmerülő tanulási, magatartási kérdéseket 

lehet tisztázni. 

 

 

Nyílt nap: 

A tanév során, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, telephelyenként akár 

eltérő időpontban, nyílt napot tartunk, ahol bepillantást engedünk foglalkozásainkba, 

amelyeken aktívan részt is lehet venni. A nyílt nap célja kettős: a szülő tájékozódhasson a 

tanév során végzett munkáról (próbák, foglalkozások megtekintése); a másik, hogy a 
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jövendőbeli növendékek szülei betekintést nyerhessenek a művészeti iskola munkájába, a 

beiratkozáshoz gyakorlati tapasztalatokat is szerezhessenek.  

 

Családlátogatás: 

Szükség esetén, ha a tanuló magatartása vagy a kapcsolat ápolása/újrafelvétele indokolja, a 

pedagógus felkeresheti otthonában is a tanuló szüleit előzetes bejelentés után. 

 

Közös programokon való részvétel: 

Évente több alkalommal szervezünk közös programokat, ahol a tanuló, szülei és nevelői is 

részt vehetnek: színházlátogatások, iskolai tanulmányi kirándulások, karácsonyi ünnepség, 

önálló est, kiállítások. A nyári táborokon (alkotó táborok) szülők is részt vehetnek, így az is 

kitűnő lehetőség a kapcsolatok ápolására és erősítésére. 

 

Kapcsolattartás a tanuló általános illetve középiskolájával: 

Minden versenyeredményről írásban tájékoztatjuk a tanuló iskolájának igazgatóját. 

Lehetőségként biztosítjuk tanulóink megmutatkozását a saját iskolai rendezvényeiken. 

A székhelyen és a telephelyeken a faliújságon, iskolaújságon keresztül havi rendszerességgel 

tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat, érdeklődőket aktuális rendezvényeinkről, teendőinkről.  

 

2.10. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Az alapfokú művészeti iskolában művészeti alapvizsgát kell szervezni, és művészeti 

záróvizsga is szervezhető. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való 

továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga 

vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú művészeti iskola az oktatásért felelős 

miniszter rendeletében foglalt keretek között határozza meg.  

Az alapfokú művészeti iskolában a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontban kell megszervezni. A művészeti 

alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A művészeti 

alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.  

 



HHAARRMMÓÓNNIIAA  AALLAAPPFFOOKKÚÚ  MMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  IISSKKOOLLAA  

OOMM::  110011775522  

 

37 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

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

a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú 

tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

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

megállapításához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) a jogszabályban meghatározott óraszámnál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási 

évben kell megszervezni. 

 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a 

vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 

vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára 

felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. A vizsgázó 

javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 21-től 

augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 
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Tanulmányok alatti vizsgát – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben 

a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján 

erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának elnökét és 

tagjait az igazgató bízza meg. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 

lebonyolításáért. A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti 

elő. Az igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása 

feltételeinek megteremtéséért.  

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait 

az évfolyam megismétlésével folytathatja.  

 A vizsgákról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az intézmény nevét, 

OM azonosítóját, címét, a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja 

születési nevét, lakcímét, a vizsgatárgy nevét, az írásbeli vizsga időpontját értékelését, a 

szóbeli vizsga időpontját , a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező tanár 

aláírását, a végleges osztályzatot, a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, az elnök , a 

jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását.  

 

Különbözeti vizsga: 

Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló, aki magasabb évfolyamba kéri a felvételét. A 

különbözeti vizsga képességfelmérésből, az előző évfolyam anyagának számonkéréséből áll. 

A különbözeti vizsgáról jegyzőkönyv készül.  

A különbözeti vizsga eredményét a bizonyítványba a különbözeti vizsga dátumával kell 

bejegyezni és a megjegyzés rovatba a különbözeti vizsga tényét be kell jegyezni. 

Különbözeti vizsga szervezése a tanév rendje szerinti időpontban lehetséges. 

 

Osztályozó vizsga: 
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Ha a tanuló a tanítási év közben a tananyagot hamarabb teljesítette, lehetőség van a 

differenciált oktatás elvei szerint a következő év tananyagát tanulni. Ebben az estben a 

tanuló, év végén két év anyagából összevont vizsgát tehet. 

Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, 

hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen összevont 

beszámolót. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni, 

ha 

 felmentették a tanóra foglalkozásokon való részvétele alól 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

 

Az osztályozó vizsgát a tanév rendje szerint kell megtartani. 

 

Felsőbb osztályba lépés: 

Az alapfokú művészeti iskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül 

megelőző osztályt sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott. 

A művészeti iskola legmagasabb alapfokú osztályát eredményesen elvégző tanuló alapvizsgát 

tehet, a sikeres vizsgát követően a továbbképző évfolyamába léphet.  

A továbbképző elvégzése után a tanuló alapfokú záróvizsgát tehet. 

A továbbképző évfolyamain az a tanuló kezdheti meg tanulmányait, aki legalább két alapfokú 

évfolyamot elvégzett. 

 

Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban: 

Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, az igazgatótól 

legkésőbb május 10. napjáig kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben ugyanannak 

az osztálynak tanulójaként folytathassa. 

Ugyanazon évfolyamon folytatja tanulmányait az a tanuló is, akinek igazolt mulasztása 

valamely tantárgyból meghaladja az összes óraszám egyharmadát, továbbá azok, akik szülői 

és tanulói kérésre meg kívánják ismételni az adott osztályt. 

 

Év végi vizsga: 
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A félévi osztályozó vizsga a szaktanárok jelenlétében zajlik. Az érdemjegyet a szaktanárok 

állapítják meg. Az év végi osztályozó vizsgán az érdemjegyet a főtárgy tanárának javaslata 

alapján a vizsgabizottság állapítja meg. A bizottság elnöke az igazgató vagy megbízottja. A 

bizottság tagjai: a főtárgy tanára, és még egy pedagógus. 

 

2.11. A felvétel – átvétel szabályai 

A szülő gyermeke tanköteles korától kérheti a gyermek felvételét az alapfokú 

művészetoktatási intézménybe. 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskolaváltás, valamint az új tanuló 

átvételének szabályait, szükség szerint különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, 

türelmi idő biztosításával, vagy évfolyamismétléssel. 

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján 

keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről 

az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.  

Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A 

felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg. A beiratkozás időpontját a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban – a helyben 

szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. 

A jelentkező képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és 

szakképzettségű – pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők 

képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, 

továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra vegyék fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az 

alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel 

kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú 

művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra 

meghatározott rendelkezései alapján. 

 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, esetleges átvételről tanulói 

jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles 

értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó 

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző 
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iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával 

kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem 

benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel 

kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Olyan esetben, amikor a 

tanuló tanév közben kíván az iskolába belépni, a tanulót az alapfokú művészetoktatásban 

kapott bizonyítványa alapján, ennek hiányában a felvételi vizsgán elért eredményének 

figyelembevételével soroljuk be a meghatározott évfolyamba. 

 

A tanulói jogviszony megszűnik, ha kiskorú tanuló esetén a szülő vagy a nagykorú tanuló 

írásban bejelenti, hogy kimarad az iskolából, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá az 

utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, 

valamint az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján, ha a tanuló nem 

tesz záróvizsgát, az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján és 

ha a tanuló tanulói jogviszonyát – a tanköteles tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt az 

igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló 

szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés 

jogerőre emelkedésének napján ( ez hátrányos helyzetű tanuló esetében nem alkalmazható). 

Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, aki egy tanéven belül igazolatlanul tíz 

tanóránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt 

legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.  

 

A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a kiskorú tanuló 

szülőjét írásban értesíteni minden olyan intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az 

értesítést előírja. 
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3. Helyi tanterv 

 

A 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől kifutó 

rendszerben megvalósuló képzés. 

 

 

A helyi tanterv készítésénél a 27/1998. MKM. rendeletben foglaltak és a Művelődési és 

Közoktatási Minisztérium által kiadott Az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programja irányelvei szerint jártunk el: 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja: képző- és iparművészet. 

ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképző Műhely, Mogyoród, 1998.  

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja: táncművészet. 

ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképző Műhely, Mogyoród, 1998.  

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja: színművészet-

bábművészet. 

ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképző Műhely, Mogyoród, 2003. 

A 2009-es módosítás során tanulmányoztuk az Alapfokú művészeti képzés új 

követelményeinek és tantárgyi programjainak kidolgozása NSZFI által kidolgozott 

tervezeteket is.  

Forrás: https://www.nive.hu/hirek/files/2008_11_17/index.php 

3. 1. Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei 

3. 1. 1.  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, 
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 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. 

 

3. 1. 2. A színművészet- bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, 

feladatai 

 

A színművészet területén a képzés lehetővé teszi: 

 a minél változatosabb dramatikus tevékenységformában való részvételt; 

 a színpadi megjelenés törvényszerűségeinek megismertetését; 

 differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és színházi 

konvenciók megismerését, azok széles körű alkalmazását; 

 az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését; 

 a színjáték kulturális tradícióinak megismerését; 

 a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív 

szókincsének bővítését; 

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

készségeiket a színjátékban is alkalmazni tudják; 

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

produkciók – megtekintését; 

 a színházi – drámai formával való kísérletezést , továbbá a színjátéknak mint  

művészi kommunikációs formának megtapasztalását ; 

 azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, 

létrehozhassanak , illetve a létrejött előadást bemutathassák ; élvezhessék  a 

közös alkotói munka örömteli érzését; 

 az önkifejezés lehetőségét, kínját és örömét; 
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 tanulják meg az alkotó munka kritikus értékelését; váljanak képessé maguk és 

társaik eredményeinek és hibáinak felismerésére, annak szakszerű 

elmondására ; a tapasztalatok tanulmányaik során történő hasznosítására. 

 Az oktatás feladata, hogy a tanulók adottságainak és képességeinek 

figyelembevételével – a képzés tartalmi, formai és minőségi 

követelményeinek magas szinten tartásával – a színházi és színjátékos 

ismereteket a számukra a legérvényesebb és leghatékonyabb módon 

közvetítse. 

 

Készítse fel a tanulókat: 

 versek, prózai és drámai szövegek értő olvasására, 

 különböző technikák tudatos alkalmazására, 

 szituációk bemutatására, improvizációra 

 karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

 egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

 különféle szerepek megformálására, 

 rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

 a más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a 

szerepalkotás során, 

 színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

 Ismertesse meg a tanulókkal: 

 a színházi alapfogalmakat és szakkifejezéseket 

 a drámai – színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

 a legfontosabb történeti és kortárs színházi stílusokat, 

 a színházi műfajokat, 

 a szöveg- és előadás elemzés szempontjait, 

 a színészi játék alapvető iskoláit, 

 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

 a színház jelenkori közösségeit, társadalmi szerepét, 

 napjaink színházi struktúráját. 
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3. 1. 3. 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, 
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 a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások 

befogadására, 

 a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

 a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

 a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

 az esztétikum iránti igényt, 

 az esztétikai élményképességet, 

 az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
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3. 2. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és a választható 

tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

 

 tantárgyak E1 E2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 TK7 TK8 TK9 TK10 

Művészeti ág Táncművészet             

tanszak néptánc             

főtárgy népi játék, néptánc 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

kötelező tárgy folklórismeret     1 1 1 1     

 tánctörténet         1 1   

 kinetográfia           1 1 

összes óraszám  2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

tanszak Modern-kortárs tánc             

 moderntánc             

Kötelező tárgyak táncelőkészítő 
gimnasztika 4 4 

          

 esztétikus testképzés   4 4         

 jazz-technika     4 4 4 4     

 Graham-technika         1 1   

 Kontakt-technika         1 1   

 Limón-technika           1 1 

 Modern jazz-technika           1 1 

 Improvizáció         1 1 1 1 

 Tánctörténet         1 1   

 Kompozíció           1 1 

összes óraszám  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

tanszak társastánc             

Kötelező tárgyak gyermektánc 2 2           

 társastánc   4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 

 klasszikus balett    1 1 1 1 1     

 viselkedéskultúra       1      

 Történelmi társastánc         1 1 1 1 

 tánctörténet         1 1   

összes óraszám  2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Művészeti ág Képző- és 
iparművészet 
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 tantárgyak E1 E2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 TK7 TK8 TK9 TK10 

tanszak festészet             

főtárgy rajz-festés-mintázás   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 vizuális alapismeretek 2 2           

kötelező tárgy műhely-előkészítő 
gyakorlat 

  
2 2 

        

 műhelygyakorlat     2 2 2 2 2 2 2 2 

összes óraszám  2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

tanszak kézműves             

főtárgy rajz-festés-mintázás   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 vizuális alapismeretek 2 2           

kötelező tárgy műhely-előkészítő 
gyakorlat 

  
2 2 

        

 Műhelygyakorlat*     2 2 2 2 2 2 2 2 

összes óraszám  2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Művészeti ág Színművészet-
bábművészet 

    
    

    

tanszak színjáték             

főtárgy drámajáték 2 2 2 2 2 2 2 2     

 színjáték         2 2 3 3 

kötelező tárgy beszédgyakorlat   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1   

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

kötelezően választható vers- és prózamondás   1 1 1 1 1 1   1 1 

összes óraszám  2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

* A kézműves tananyagtartalom sokrétűségénél fogva heti teljes értékű 2 órás 

műhelygyakorlatként kerül alkalmazásba, kiegészítve a helyi lehetőségekhez igazodva a 

műhelyprogramok anyagával. 

Egy tanítási óra időtartama 45 perc.  

A helyi tanterv részét képező alábbi tartalmak külön dokumentumban találhatók, így  

A tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatai 

A tanszakok tantárgyak előírt követelményei 

A tanszakok tantárgyak előírt tananyaga 

A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményei és témakörei. 

 

Külön dokumentumban található a 2011/2012-től felmenő rendszerben bevezetendő helyi 

tanterv, mely a 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI.8.) MKM 

rendelet II. sz. melléklete alapján készült. 
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3. 3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei 

Noha iskolánkban csak elvétve alkalmazunk tankönyvet, erre vonatkozóan az alábbiakat 
rögzítjük:  

 tartalmában és összefüggéseiben illeszkedjen a helyi tantervhez 

 kialakításában, terjedelmében, belső megjelenésében alkalmazkodjon a 

tanulók fogalmi szintjéhez, életkorához 

 legyen érdekes, színes, változatos, motiváló 

 képei, ábrái legyenek egyértelműek, érthetőek és könnyen feldolgozhatóak 

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

gyarapítják, többgenerációs használatot biztosítják 

 legyen olcsó, vagy legfeljebb közepes árfekvésű 

 az egyes tantárgyak tanítása során a pedagógusok különböző segédleteket 

alkalmazhatnak, ennek körét a szaktárgyat tanító pedagógus javasolja 

 

3. 4. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 
Főtárgyból a tanév végén bizottság előtt tett vizsgán minimum elégséges érdemjegyet kell 

elérni. Amennyiben ez az érdemjegy elégtelen, a tanuló javítóvizsgát tehet. Tovább akkor 

léphet a tanuló, ha a javítóvizsga érdemjegye minimum elégséges. Az alapfokú évfolyam 

elvégzése után a továbbképző évfolyamokra eredményes alapvizsga letétele után kerülhet 

sor.  

Az léphet magasabb osztályba, akinek igazolt és igazolatlan mulasztása a kötelező óraszám 

egyharmadát nem éri el. A mulasztásokkal kapcsolatos intézkedéseket a Házirend 

tartalmazza. 

 
 

3. 5. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái. A tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének 

formái 
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Értékelési alapelvek 

A tanulók értékelésekor a következő értékelési alapelvek érvényesülnek: 

 

 vizsgabizottság 

 az igazgató által felkért egyén vagy közösség 

 

Az értékelés célja: 

 a személyiség fejlesztése 

 az önértékelési képesség kialakítása 

 az önálló tanulásra való képesség és igény kialakítása 

 a tudás mérése 

 a fejlődés rögzítése 

 

Beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

Az iskolában minden értékelhető produkciót, gyermekmunkát értékelni kell. Ennek 

érdekében legalább havonta főtárgyból és szorgalomból a gyermek érdemjegyet vagy 

értékelést kap. 

Év végén minden tanulónak vizsgát kell tennie egy bizottság előtt a főtárgyból, év végi 

osztályzatába ez beszámításra kerül. A minimum követelményeket a központi tanterv 

tartalmazza, amelyeket a helyi tantervünkbe beépítettünk. 

Az előképzőben szöveges értékeléssel minősítünk félévkor és az év végén: 

 jól megfelelt  

 megfelelt 

 nem felelt meg. 

 

Az évfolyamokon rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket a tanulók teljesítményéről, 

haladásáról, esetleges érdemjegyekről a tájékoztató útján. A képzés jellegéből adódóan a 

tanulók értékelése elsősorban a foglalkozásokon verbális módon, főként megerősítéssel 

történik.  
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Ha a tanuló a minimum követelmények teljesítésére esetlegesen nem képes, értesítjük erről 

a szülőt a félév lezárta előtt.  

 

Az évközi és évvégi teljesítményeket osztályzatra konvertáljuk: 

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) érdemjegyekkel történik.  

jeles (5): a tantervi követelményeket kifogástalanul teljesítette, kiválóan alkalmazza a 

megszerzett ismereteket 

jó (4): képességeihez mérten teljesíti a tantervi követelményeket, elsajátította és általában 

jól alkalmazza a megszerzett ismereteket 

közepes (3): a tantervi követelményeket nagyrészt elsajátította, de alkalmazni csak részben 

tudja a megszerzett ismereteket 

elégséges (2): a tantervi követelményeket hiányosan sajátítja el, önálló alkotásra segítséggel 

képes  

elégtelen (1): a tantervi követelményeknek nem felel meg, nem képes használható 

produkciót előállítani 

 

A kiemelkedően jó teljesítményt nyújtó tanuló az adott tantárgyból dicséretet kaphat, amit a 

„jeles” szó helyébe kerülő „kitűnő” osztályzattal minősítünk. A tanév végén a fejlődési 

tendencia figyelembevételével az egész éves teljesítményt értékeljük. 

 

A szorgalom elbírálásának szempontjai 

 

A tanulók szorgalmát a tanárok a tanulók véleményét meghallgatva értékelik, de a félévi és 

év végi osztályzatról a nevelőtestület dönt. 

A szorgalom értékelésére a példás, jó, változó, hanyag kategóriákat alkalmazzuk a 

közoktatási törvény előírásainak megfelelően. 

 

 a tanuláshoz, a munkához való viszony a tanórákon 

 önként vállalt feladatok 

 érdeklődés (passzivitás) 

 akarati tényezők 

 a teljesítmény tendenciája (fejlődés, visszaesés) 
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példás: Kötelességteljesítése kifogástalan. Képességeihez mérten iskolai munkáit, feladatait 

a legjobban látja el. A munkában kitartó, a tőle telhető legjobb eredmény elérésére 

törekszik. Törekszik a pontos, esztétikailag is tetszetős, hiánytalan munkavégzésre. 

Felszerelése hiánytalan. Többletfeladatokat vállal, feladatait önállóan és megbízhatóan 

elvégzi.  

 

jó: Iskolai munkáját, feladatait maradéktalanul elvégzi, de ezek esztétikuma kevésbé érdekli. 

Képességeinek mérten megfelelően dolgozik, de többre nem törekszik. Órai aktivitása, a 

munkához való viszonya némileg a tőle elvárható szint alatt marad.  

 

változó: Munkavégzésében törések mutatkoznak, a hanyag és jó munkák egymást 

váltogatják. Gyakran képességei alatt teljesít. Önállótlan, szétszórt. Felszerelése hiányos, 

rendszeres figyelmeztetést igényel. 

 

hanyag: Képességeihez és körülményeihez képest csak vonakodva és keveset tesz 

tanulmányi előrehaladása érdekében. Gyakran mulasztja el kötelességét, képességein alul 

teljesíti feladatait, a munkavégzésben megbízhatatlan, pontatlan, munkái gondtalanok, 

hanyagságról árulkodnak. Kötelességtudata hiányzik, munkafegyelme rossz, felszerelése 

hiányos.  

 

A jutalmazás és elmarasztalás formái 

 

A szóbeli és írásbeli szaktanári dicséret, szóbeli és írásbeli igazgatói dicséret, oklevél, 

könyvjutalom, nevelőtestületi dicséret. 

Ezen kívül: 

 a legjobb hazai versenyeredményeket elért tanítvány a tanév végi önálló 

esten ajándéktárgyat kap 

 a legdinamikusabban fejlődő gyermek a tanév végi önálló esten 

ajándéktárgyat kap 
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 a legjobb nemzetközi versenyeredményeket elért tanuló a karácsonyi 

ünnepségen vándorkupát vehet át, amelybe belevésetjük a nevét s egy éven 

keresztül otthonában őrizheti 

 a legkiemelkedőbb tanulók (bármely tanszakos is) jutalomkirándulást, -

táborozást kapnak 

 

Elmarasztalások: szaktanári figyelmeztetés, igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó, 

nevelőtestületi megrovás. 

4. A Pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések 

(hatálya, érvényesség, felülvizsgálat, módosítás, nyilvánosság, jóváhagyás, aláírások) 
  

A pedagógiai program hatálya: 

A pedagógiai program személyi és területi hatálya kiterjed az egész iskolára, az iskola külső 

rendezvényeire, tanórán és iskolán kívüli foglalkozásaira, az iskola összes tanulójára, 

dolgozójára, továbbá az itt pedagógiai tevékenységet ellátó más természetes személyre.  

 

Érvényesség 

Az iskola 2016. szeptember 1-jétől, az átdolgozott és jóváhagyott Pedagógiai program és 

Helyi Tantervek szerint szervezi meg, és végzi nevelő-oktató munkáját. 

Az érvényesség addig tart, amíg a törvényi változások, és a partnerek igényeinek a változása 

az átdolgozást szükségessé nem teszik. Minden változást felmenő rendszerben kell bevezetni 

(Nkt. 26. § (5)). 

 

Értékelés, felülvizsgálat 

A Pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan figyelemmel kíséri. A pedagógust munkakörével 

összefüggésben megilleti az a jog, hogy a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-

oktatási intézmény pedagógiai programjának megalkotásában, elfogadásában és 

értékelésben, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. (Nkt. 63. §) 
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Módosítás 

A Pedagógiai Programot, annak módosítását a nevelőtestület fogadja el (Nkt. 70. §. (2), és az 

iskola igazgatója hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek életbelépéséhez, 

amelyből a fenntartóra többletköltség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.  

 

Nyilvánosság 

Az iskola Pedagógiai programja nyilvános. A Pedagógiai program egy-egy elektronikus 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobáiban, 

 a művészeti vezetőnél, 

 az iskola igazgatójánál, a székhelyen, 

 telephely-vezetőknél, az egyes telephelyeken 

Felvilágosítást kaphatnak a pedagógiai programról előzetes időpont-egyeztetést követően: 

 igazgatótól. 

 

Kisköre, 2016. 02. …  

                                 

                                   Ódor Klára ig. sk. 
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A pedagógiai program legitimációja 

 

1. A szülői szervezet képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program 

elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

Kisköre, 2016. 02. 01. 

 

 ____________________________________________ 

  

2. A diákönkormányzat képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program 

elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  

Kisköre, 2016.02.01. 

 

       __________________________________ 

 

  
3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70.§ 2. bekezdés alapján a 

nevelőtestület a Pedagógiai Programot elfogadta.  

Kisköre, 2016.02.04. 

 

       __________________________________ 

        nevelőtestület képviseletében 

 

  

4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 69. §. 1. bekezdése alapján a 

nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programot jóváhagyom. 

Kisköre, 2016. 02.04. 

 

       __________________________________ 

 Ódor Klára igazgató 
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Fenntartói többletkötelezettségekről szóló záradék 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 26. § (1) bek alapján: 

„A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program 

szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 

hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 

szükséges.” 

Jelen pedagógiai program nem tartalmaz a fentiekben megjelenő többletkötelezettséget.  

 

Kisköre, 2016. 02. 09. 

  ______________________ 

       Ódor Klára igazgató 

 

Fenntartói jóváhagyás: 

 

  ------------------------------------ 

 


