TÁJÉKOZTATÁS A HEVESI KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A SZABADON
VÁLASZTHATÓ ÓRÁKRÓL A 2021-2022. TANÉVRE
A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjeként az
alábbiakról tájékoztatom: az intézmény Pedagógiai Programja alapján a szabadon választható
tantárgyak a 2021-2022. tanévben az alábbiak:
A Helyi tanterv intézményspecifikus rendelkezéseiben Hevesi Körzeti Általános Iskola
és Alapfokú Művészti Iskola Hevesi József Tagiskolájára (Heves, Fő út 16.) vonatkozóan nem
szerepel a tanulók számára szabadon választható tantárgy.
A Helyi tanterv intézményspecifikus rendelkezéseiben Hevesi Körzeti Általános Iskola és
Alapfokú Művészti Iskolájára (Heves, Gyöngyösi út 50-52.) vonatkozóan a tanulók számára
szabadon választható tantárgyak köre az alábbiak szerint alakul:
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** Angol nyelv és Informatika orientáció tantárgyak közül az egyik választható.
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Angol nyelv – normál tantervű orientációs oktatás keretében
tanítja
3. évfolyamon: Kisbalázs Koletta
5. évfolyamon: Lassúné Tóth Krisztina
6. évfolyamon: Lassúné Tóth Krisztina
7. évfolyamon: Kisbalázs Koletta

Informatika - normál tantervű orientációs oktatás keretében
tanítja:
3. évfolyamon: Simon Zoltán
7. évfolyamon: Simon Zoltán

Matematika emelt szint
tanítja:
5. évfolyamon: Gálné Orsó Viktória
6. évfolyamon: Gálné Orsó Viktória
7. évfolyamon: Gálné Orsó Viktória
8. évfolyamon: Gálné Orsó Viktória
Testnevelés emelt szint
tanítja:
3. évfolyamon: Dányi Márta
4. évfolyamon: Fejes Andrea
7. évfolyamon: Dányi Márta
8. évfolyamon: Danczné Galambos Anna

Heves, 2021. április 12.
Szabó Imre Tiborné
intézményvezető
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Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom az alábbiakról a 2021/2022. tanévben
1-4. és 5-8. évfolyamos tanulókra vonatkozóan
A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI
FOGLALKOZÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN

A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet
kötelező, és szabadon választható. Elvileg ez azt
jelenti, hogy
– A kötelező tanítási órákon egy adott osztály
valamennyi tanulója köteles részt venni.
–

–

A kötelezően választandó kategória azt
jelenti, hogy a tanulónak az intézmény által
felkínált tantárgyak közül valamelyiket
kötelezően ki kell választania.
A szabadon választható tanítási órákra saját
elhatározásból
jelentkezik
a
tanuló,
lehetősége van arra is, hogy ezeket a tanítási
órákat (tantárgyat, vagy megemelt óraszámot)
ne látogassa.

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő
gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől
kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik
életévét eléri, gyermekével közösen gyakorolja.
Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti
és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a
tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a
tanulók választhatnak. A tájékoztatónak tartalmaznia
kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus
fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell
szerezni a szülői szervezet és az iskolai
diákönkormányzat véleményét.
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató
engedélyével módosíthatja választását.
A szabadon választott tanítási órákkal kapcsolatosan
lényeges tudni, hogy
– ha a tanulót – kérelmére – felvették a
szabadon választott tanítási órára, a tanítási
év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt
befejeződik, az utolsó tanítási óra
befejezéséig köteles azon részt venni.
– az értékelés és a minősítés, a mulasztás,
továbbá a magasabb évfolyamra lépés
tekintetében úgy kell tekinteni, mint a
kötelező tanítási órát.
– a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról,
hogy a szabadon választott tanítási órákra
történő jelentkezés jogkövetkezményeit
tudomásul vette.
– az iskolának minden év május 20-áig fel kell
mérnie, hogy a tanuló milyen szabadon
választott tanítási órán kíván részt venni.
– a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a
tanuló jelentkezni kíván a szabadon
választott tanítási órára.

A kötelezően választandó tantárgyakkal kapcsolatban
lényeges tudni, hogy
–

–

–

–

az iskolai beiratkozáskor, átiratkozáskor a
tanulónak választania kell az etika vagy a hités erkölcstan tantárgyak közül.
abban az esetben, ha a szülő nem tesz
nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika
oktatást szervez.
amennyiben a szülő a hit- és erkölcstan
oktatást
választja,
az
erről
szóló
nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is
hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét
és az osztálya megnevezését az érintett bevett
egyháznak vagy annak belső egyházi jogi
személyének átadja.
ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan
az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra
vonatkozó választását módosítani kívánja,
az erre vonatkozó szándékát minden tanév
május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az
érintett bevett egyház, illetve belső egyházi
jogi személye képviselőjével. A választása
megismétlésére a szülő nem kötelezhető.

ISKOLÁNKBAN AZ ALÁBBI SZABADON VÁLASZTOTT
TANTÁRGYAK KÖZÜL VÁLASZTHAT A SZÜLŐ.
A
VÁLASZTÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ
EGYÉB
SZEMPONTOKAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM „A
választható tantárgyak, foglalkozások és ezek
esetében a pedagógusválasztás szabályai” című
pontja tartalmazza.
Szabadon választható tantárgyak a 2021/2022.
tanévben heti 1 tanítási óra keretében:
- 3. évfolyam: emelt szintű testnevelés-és sport; angol
nyelvi orientáció, informatika orientáció;
- 4. évfolyam: emelt szintű testnevelés-és sport;
- 5. évfolyam: angol nyelvi orientáció, emelt szintű
matematika;
- 6. évfolyam: angol nyelvi orientáció, emelt szintű
matematika;
- 7. évfolyam: emelt szintű matematika, emelt szintű
testnevelés-és sport; angol nyelvi orientáció,
informatika orientáció;
8. évfolyam: emelt szintű matematika, emelt szintű
testnevelés-és sport;
Heves, 2021. május 03.
Szabó Imre Tiborné
intézményvezető
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