
A 2008-ban 100 éves 

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola  

rövid története 
 

 

 

Elődintézményünket a Marcali Polgári Iskolát a Marcali Polgári Iskolai Egyesület 

100 évvel ezelőtt, 1908-ban alapította.  

Ekkor teremtődött meg Marcaliban az általános műveltséget magasabb szinten megalapozó, 

középfokú képzés lehetősége.  

Az akkori polgári iskola a tűzoltóság melletti épületben működött. 

Az első négy évben kizárólag fiúiskolaként működő intézmény mellett – 1912-ben az 

Egyesületi Polgári Leányiskola is megnyitotta kapuit. 

Később a két iskola egyesült, s újabb évek elteltével egyesületiből állami fenntartásba 

került. 

 Az oktatás feltételeinek javítására Gróf Klébelsberg Kuno kultuszminiszter 1927-ben 

új, korszerű iskolaépületet építtetett, amely napjainkban is a város egyik legszebb középülete.  

A 40 éven át működő polgári iskola szellemiségét, a magas szintű, gyakorlati életre 

orientált nevelő–oktató munka jellemezte, melyet az utódintézmény pedagógusai ma is 

példaként tekintenek (példa erre pl. a kompetencia-alapú oktatás). 

 A polgári iskola az 1945-től 1948-ig fokozatosan –az ún „együttműködő iskola” 

keretei között– nyolc évfolyamos általános iskolává alakult át. Azóta –előbb a város egyetlen– 

majd 1979-től, a Mikszáth K. Úti iskola létesítésétől pedig a település egyik általános iskolája.  

Az átalakult iskola pedagógiai koncepciójában évtizedeken át szerepelt az 

iskolaotthonos nevelés, az idegen nyelvi tagozat, több anyanyelv tanítási program, illetve 

matematikai kísérletben való közreműködés.  

Volt „mintaiskola”, „bemutató iskola”, „kistérségi bázisiskola”. Napjainkban is rendszeresen 

közreműködünk pedagógus továbbképzések, tanulmányi versenyek szervezésében, 

lebonyolításában. Sikerrel hajtottuk végre a „Kompetenciaalapú nevelés-oktatás bevezetése a 

Noszlopy iskolában” c. HEFOP 3.1.3 projektet. Jelenleg a TÁMOP 3.2.2. pályázati 

programban a „Kompetenciaalapú oktatás minősített referenciaintézménye” címre, illetve 

megtisztelő feladatra pályázunk. 

Az iskolában jól felkészült innovatív, kutató, fejlesztő pedagógusok tanítanak. 

 

Az intézmény 1975-ben vette fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc marcali 

kormánybiztosának, Noszlopy Gáspárnak a nevét. 

 

Az 1998. szeptemberétől hatályba lépett első pedagógiai programunk alapelve a 

„…mesterfokú megtanítás…” volt. Napjainkra további fontos célként tűztük ki a 

személyiségfejlesztést, a tehetséggondozást, valamint az alapkészségek, alapkompetenciák 

kiemelt fejlesztését. 

Továbbtanulóink 70 80 %-a gimnáziumokban és szakközépiskolákban tanul tovább.  

Diákjaink elért eredményeit az évente zajló kompetenciamérések mutatói és a pozitív 

középiskolai visszajelzések igazolják. 

Tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményeink vannak (Kalmár L., Zrínyi I., 

Newton Kupa, történelmi, anyanyelvi tanulmányi versenyek, valamint kézilabda, atlétika, stb. 

sportágakban sportversenyek.) 



1998-tól összetett iskola vagyunk: az általános iskolával közös szervezetben művészeti 

iskola működik néptánc, színjáték és festészet tanszakkal. Az intézmény 2007-ben „Kiváló 

művészetoktatási iskola” elismeréssel minősült. 

 

2005. augusztus 1-től iskolánk a nemesvidi Hóy Tibor Általános Iskolával, mint 

tagintézménnyel bővült. A tagintézmény 2008-ig 8 évfolyammal, szeptembertől 4 alsó 

tagozatos osztállyal továbbra is a községben működik. 

 

Az alsó tagozaton iskolaotthonos nevelés-oktatás folyik.  

A harmadik évfolyamtól két idegen nyelv tanulása közül választhatnak a szülők, a 

diákok. Ötödik évfolyamtól választható, illetve emelt óraszámú tantárgy az informatika, 

hetediktől a második idegen nyelv és a tanulásmódszertan. Nem kötelező, válaszható 

tantárgyként tanulhatják felsőseink az emelt óraszámú matematikát és a testnevelést. 

 

 Az intézmény folyamatosan bővül, szépül. 2002-ben gróf Klebelsberg Kunónak, 2004-

ben Noszlopy Gáspárnak állítottunk mellszobrot. 2004-ben polytan (műanyag burkolatú) 

pályát kaptunk, s felújítottuk a teljes udvari sportlétesítmény-komplexumunkat. Majd 2005-

ben újabb műalkotással, egy napórával gyarapodtunk. 

A kompetenciaalapú oktatás bevezetését segítő pályázat keretében interaktív táblákkal, lap-

topokkal és egyéb fontos IKT eszközökkel bővült a taneszközparkunk. 

Az iskola belső életét és a környező társdalom informálását kiadványokkal színesítjük. 

Van kéthavonta megjelenő diákújságunk (Firka), melyet a jövőben az iskola honlapján 

kívánunk megjelentetni. 18 éve megjelentetjük az iskolai Értesítőnket. Tíz éve van internetes 

honlapunk. 

Alkotó pedagógusaink munkáit is kötetbe rendeztük, hogy azokat közkinccsé tegyük, 

illetve megőrizzük a jövő számára. Két kötete jelent meg az Iskolatörténeti dolgozatok c. 

tanulmánykötet-sorozatunknak. 

A kutató-fejlesztő munkát évente szakmai-pedagógiai pályázat kiírásával segítjük. A 

pályázatokra sok értékes dolgozatot készítettek aktív és nyugdíjas pedagógusaink. 

 

Kompetenciaalapú oktatás bevezetését vállaltuk 2006-tól, napjainkban a kiterjesztése 

folyik. 

 

A minőségfejlesztést belülről motiváltan, saját fejlesztési folyamatként, önerőből 

végezzük. Munkánk fontos állomása volt, hogy 2005-ben partnerközpontúság kategóriában 

elnyertük az OM-től a Közoktatás Minőségéért Díj Bronz fokozatát.  

 

Évente sok pályázaton veszünk részt, jelentős iskolafejlesztési támogatást nyerünk el, 

melyet pedagógiai programjaink megvalósítására, iskolafejlesztésre fordítunk.  

 

A tanulók –költségvetésből nem finanszírozható tevékenységeinek, programjainak 

támogatására, elismerésére és jutalmazására, az iskola taneszköz-állományának fejlesztésére, 

egyes iskolai kiadványok támogatására „Noszlopy Gáspár Alapítvány” néven alapítványt 

hoztunk létre. Számítunk a céljaink megvalósításában közreműködni szándékozó minden 

magán és jogi személy, vállalkozó támogatására.  

 

Az iskola nevelőközösségének munkáját –az eredményes nevelő-oktató munkájáért– a 

város képviselőtestülete az intézmény fennállásának 90. évfordulóján, 1998-ban „Marcali 

Városért” kitűntetéssel ismerte el. 


