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BEVEZETŐ
Mottó: „ Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

Pedagógiai programunk megmutatja nevelésfilozófiánkat, hitünket a gyermekekben, a
munkában, elkötelezettségünket hivatásunk iránt.
1. Intézményünk rövid története:
Községünkben rendszeres oktatás az iskolás korú gyermekek számára az 1860-as évektől folyik.
1864-ben alapították a görög katolikus iskolát 1 tanteremmel.
A gyerekek létszáma kb.100 fő volt.
1864-ben újra szervezték a római katolikus iskolát 1 tanteremmel, a létszám 70 fő.
1868-ban községi elemi népiskola épült 1 tanteremmel, a református tanulók idejártak.
1911-ben újabb két községi népiskolát építettek egy-egy tanteremmel.
A községhez tartozó tanyákon is létrehoztak iskolákat;
1911 körül Péterhalmon és Forrás-tanyán, 1926-ban Kisbaromlakon,
1931-ben református iskola épült 1 tanteremmel.
1948-ban államosították az iskolákat. (6 épület egy-egy tanteremmel, 3 külterületi épület egy-egy
tanteremmel.)
A gyerek létszám ekkor kb. 600 fő, tanítói létszám 16 fő volt.
1960-ban épült egy új 8 tantermes emeletes iskola, 1964-ben egy 6 tantermes, szolgálati lakással
egybeépült emeletes iskola.
1964.november 01-én a külterületi iskolák felső tagozatosai a Kállay kastélyból kialakított
diákotthonba költöztek és a községi iskolába jártak.
1971-től 1977-ig teljesen megszűntek a külterületi iskolák.
1974/75-ös tanévben átadásra került az új diákotthon épülete 72 férőhellyel.
1979.szeptember 01-én az Általános Iskola és Diákotthon közös igazgatóság alá került.
Az oktatást szaktantermek kialakítása tette eredményesebbé, 1978-tól biológia szakból bázis iskola
lett.
1984-ben épült egy 8 tantermes, egy előadótermes, normál méretű tornatermes és egy 600 adagos
konyhával rendelkező új iskola.
Ettől kezdve a tanítás csak délelőtt folyik.
A Kállay kastélyból kialakított diákotthon üzemeltetése 1994-ben megszűnt.
2007-ben megszűnt a diákotthoni nevelés.
2008-ban intézményünk felvette Kállay Miklós nevét.
2. Intézményünk híres tanárai és tanítványai:
Kocsis Jánosné tanár
- díszpolgár
Turcsák Mária tanár
– díszpolgár
Páll Gyula
– festőművész
Dr. Szilágyi János
– nemzetközi tüdőgyógyász professzor - díszpolgár
Sitku Ernő
– válogatott kosárlabdázó
Helmeczy László
– a megyei közgyűlés elnöke– országgyűlési képviselő
Sándor Ákos
- válogatott kézilabdázó
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3. Az elmúlt évek neves eredményei:
1974. – leány kézilabdából országos úttörő olimpiai
3.helyezés
1982. – technikából országos szaktárgyi verseny
3.helyezés
1982. – leány kézilabdából országos elődöntő
4.helyezés
1984. – leány kézilabdából országos elődöntő
5.helyezés
Több éve az elsők között szerepelünk biológiából, földrajzból, atlétikából, leány- és fiú kézilabdából,
angolból, számítástechnikából körzeti és megyei versenyeken….
2002/03-as tanév - körzeti versenyek:
Számítástechnika verseny
Népdaléneklő verseny
Történelmi verseny
Katasztrófavédelmi verseny
Matematika verseny

3.helyezés
1.és 2.helyezés
2.helyezés
2.helyezés
3.helyezés

Megyei versenyek:
EU vetélkedő
Helyesírási verseny
Ki mit tud?
Hevessy György kémia verseny
Petőfi szavalóverseny
Atlétika-leány

1.helyezés
4.helyezés
3.helyezés
3.helyezés
1.és 2.helyezés
4.helyezés

Országos verseny:
Hevesy György kémia

23.helyezés

2003/04-es tanév - körzeti versenyek:
Farsang focikupa
Polgárvédelmi vetélkedő

2.helyezés
2.helyezés

Megyei versenyek:
Népdaléneklő verseny
Környezetvédelmi verseny

2.helyezés
8.helyezés

2004/05-ös tanév –megyei versenyek
Természetvédelmi verseny
Diákolimpia-megyei kézilabda döntő
Kémia verseny
Számítástechnika verseny

2.helyezés
3.helyezés
3.és 4.helyezés
5.helyezés

2005/06-os tanév – megyei versenyek
Diákolimpia – megyei kézilabda döntő
Természetvédelmi csapatverseny

2.helyezés
3.helyezés

2006/07-es tanév – megyei versenyek
Diákolimpia – kézilabda döntő

2.és 3.helyezés

2007/08-as tanév – megyei versenyek
Népdaléneklő verseny
Földrajz verseny
Szavalóverseny
Angol verseny
Kémia verseny
Kézilabda döntő

1.helyezés
2.helyezés
3.helyezés
3.helyezés
4.helyezés
4.helyezés
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Országos versenyek:
WEBLAP szerkesztő verseny
Informatika verseny

1.helyezés
15.helyezés

2008/09-es tanév- megyei versenyek
Szavalóverseny
Természetismeret verseny
Népzenei fesztivál
Kárpát-medencei népzenei verseny (megyei forduló)

1.helyezés
4.helyezés
arany fokozat
arany fokozat

Országos versenyek
Népzenei fesztivál
bronz fokozat
WEBLAP szerkesztő csapatverseny (megyei forduló)
WEBLAP szerkesztő csapatverseny
PC számítástechnika verseny
Informatika verseny

1. helyezés
3.helyezés
5.helyezés
11.helyezés

2009/10-es tanév – megyei versenyek
Informatika verseny
Természetvédelmi csapatverseny
Kézilabda bajnokság
Szavalóverseny
Kémia verseny
Kézilabda bajnokság
Matematika verseny
Megyei és határon túli
környezet – és természetvédelmi csapatverseny
Országos versenyek:
Számítástechnika verseny
Kárpát-medencei népzenei verseny (középdöntő)
2010/11-es tanév – megyei versenyek
Szavalóverseny
Apáczai Csere János Tehetségkutató
Természettudományi verseny
Benczúr kémia verseny
Benczúr földrajz verseny
Népdaléneklő verseny
Vass Lajos verseny
Cigány vers-és prózamondó verseny
Dáma verseny

1.helyezés
2.helyezés
2.helyezés
3.helyezés
4.helyezés
4.helyezés
5.helyezés
5.helyezés
2.helyezés
arany fokozat

3.helyezés
10.helyezés
2. és 8 helyezés
3.helyezés
2.helyezés
ezüst fokozat
különdíj
1 és 2. helyezés

Országos versenyek:
Kozma László Informatika verseny
Országos Dáma verseny
Hétpróba verseny
Dáma döntő

1. helyezés
1 és 2. helyezés
7. helyezés
3.-7.-9.-13. helyezés

2011/12-es tanév – megyei versenyek
Hevesy György kémia verseny
Számvadász matematika verseny
Honvédelmi verseny

10.helyezés
5.-6. és a 8.-9. helyezés
2.helyezés
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Országos versenyek:
e-Twinning verseny
E-kód-Informatika verseny
Országos Informatika verseny
Hétpróba verseny
Dáma Olimpia
Kozma László Informatika verseny
2012/13-as tanév – megyei versenyek
Dienes Pál matematika verseny 3. évfolyam
Hermann Ottó helyesírás verseny 3. évfolyam
„Ez kész pénz” 3. évfolyam
„Magyarnak lenni büszke gyönyörűség”szavalóverseny
„Életet a környezetnek „
„Vigyázz! Kész! Pénz!”
Hevesy György Országos Kémia verseny

1.helyezés
12. és a18. helyezés
11.helyezés
12. ; 14. ; 15 helyezés
1.;2.;3.; 4.; 5; helyezés
5.; 6.; 12.; 15. helyezés

2. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
1.; 2.; 3. helyezés
4. helyezés
4. helyezés
11. helyezés

Regionális versenyek
Gomoku verseny
Dáma verseny

1.; 4.;5.; 6. helyezés
1.; 3.;4.; 5. helyezés

Országos versenyek
Kozma László Informatika verseny

3. helyezés

2013/14-as tanév – megyei versenyek
Bólyai matematika verseny
4. évfolyam
„Móra-Matek” verseny
Dienes Pál matematika verseny
„Ez kész pénz” 4. évfolyam
Bolyai matematika csapatverseny 8. évfolyam
Zelk Zoltán megyei rajzpályázat

3. helyezés
6. helyezés
3. helyezés
2. helyezés
6. helyezés
3. helyezés

Regionális versenyek
GO regionális verseny
Dáma verseny

1.; 2.; 3. helyezés
1.; 2.; 3.; 4. helyezés

Országos versenyek
Országos természetvédelmi csapatverseny
Dáma verseny
Hétpróba verseny
GO döntő
Országos levelezős Tisza-tavi „Ki mit tud?”
Hortobágyi Nemzeti Park
„Csodálatos vadvilág” című versenye
2014/15-as tanév – megyei versenyek
„Honfoglalás kora”- Történelem verseny
Vay Ádám Múzeum 50. évfordulójára rendezett verseny

7. helyezés:
3.; 4. helyezés
4.; 5.; 6. helyezés
1.; 2.; 3. helyezés
13. helyezés
7. helyezés

3. helyezés
4. helyezés
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Dienes Pál matematika verseny
Országos Honismereti verseny

7. helyezés
6. helyezés

Regionális versenyek
Tündérolvasók Regionális Szövegértési verseny

11. helyezés

Országos versenyek
Hortobágy Nemzeti Park Igazgatósága által rendezett
„Alföldi erdők világa” című országos vetélkedő döntője

4. helyezés

Hortobágy Nemzeti Park Igazgatósága által rendezett
„Csodálatos vadvilág” című országos vetélkedő döntője

3. helyezés

2015/16 –es tanév – megyei versenyek
Dienes Pál matematika verseny
Informatikai Alkalmazói verseny
Zrínyi Ilona matematika verseny
Bethlen Gábor informatika verseny
Bolyai matematika csapatverseny

5. helyezés
1.; 3.; 4. helyezés
7. helyezés
1. helyezés
5. helyezés

Regionális versenyek
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által rendezett
„Csodálatos vadvilág” című országos levelezős
csapatverseny regionális fordulója

7. helyezés

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által rendezett
„Alföldi erdők világa” című országos levelezős
csapatverseny regionális fordulója

7. helyezés

Kaán Károly XXIV. Országos Természetés Környezetismeret verseny középdöntője

6.; 7. helyezés

Bolyai természettudományi csapatverseny
(Nógrád, Borsod, Szabolcs, Heves, Hajdú megye)

2. helyezés

Országos versenyek
Kozma László Országos Informatikaverseny
Országos E-HOD Informatikai verseny – online

1. helyezés
3. helyezés

2016/17 –es tanév – megyei versenyek
Dienes Pál matematika verseny
Teleki Pál földrajz verseny
BIG TIPP” matematika verseny
Hevesy György Országos kémia verseny
Bem matematika verseny
Zrínyi Ilona matematika verseny
Megyei kémia verseny
Bolyai matematika csapatverseny

4. helyezés
3. helyezés
2. helyezés
1.; 2. helyezés
4. helyezés
5. helyezés
1.;2.; 4.; 5. helyezés
3. helyezés
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Bolyai anyanyelvi csapatverseny

5. helyezés

Regionális versenyek
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által rendezett
„Csodálatos vadvilág” című országos levelezős csapatverseny

6. helyezés

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által rendezett
„Alföldi erdők világa” című országos levelezős csapatverseny

9. helyezés

Bolyai természettudományi csapatverseny
(Észak-Hunnia 5 megye) regionális verseny

3. helyezés

2017/18-as tanév megyei versenyek
Dienes Pál matematika verseny
Zrínyi Ilona matematika verseny
BIG TIPP” matematika verseny
Bolyai matematika csapatverseny

6. helyezés
4. helyezés
1. helyezés
3. helyezés

Az 1999.évi törvénymódosítás a 48.§ - ban az iskolai Pedagógiai programot két nagy részre tagolja:
Pedagógiai programunk részei:
A,
B,

Nevelési program
Helyi tanterv

A nevelési program és a helyi tanterv természetesen a továbbiakban is szoros egységet alkot. A
nevelési programban kitűzött célokat elsősorban a tanítás-tanulás folyamán a helyi tanterv
megvalósításával és a tanórán kívüli tevékenységgel érhetjük el.
Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban
kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak
megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő
együttélésének gyakoroltatására.
Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Központ, Nyíregyházi Tankerületi Központja. A fenntartónk által
kiadott Alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú
gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében
intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.
A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól
nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán kívül
megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását,
ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek
fejlesztését is.
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az
életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször
változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja:
emberséget és tudást adni a felcseperedő kállósemjéni gyermekeknek.
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A. NEVELÉSI PROGRAM
I

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA ALAPELVEI,
CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI

ALAPELVEK:
Oktató-nevelő munkánk során a személyiségfejlesztés érdekében az alábbi alapelveket tartjuk szem
előtt;
Alapelvünk, hogy:
 A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör
kialakításában,
a
tanulók
aktivitásának
kibontakoztatásában,
tevékenységük
megszervezésében, személyiségük fejlesztésében.
 Iskolánkban egy idegen nyelvet oktatunk (angol) magas színvonalon.
 Megalapozzuk a konstruktív életvezetés és egészséges életmód készségét.
 A kiemelkedő képességű tanulók lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására.
 Kiemelten kezeljük a kommunikáció formái közül a számítógép használatát az
ismeretszerzésben.
 Megalapozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk megismerésének és megóvásának igényét.
 A közösségek biztosítanak terepet a tanulók önállóságának, öntevékenységének,
önkormányzó képességének kibontakoztatásához.
 Iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a
tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása.
 Intézményünkben olyan emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk, amelyet a szeretet,
humánum, és a segítőkészség jellemez.
 Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány
illetve pálya kiválasztását.
 Támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez.
 Lehetőség szerint igyekszünk fejlesztő pedagógust alkalmazni.
 Minden iskolai tevékenységünket – az oktatás és nevelés terén egyaránt a gyermekek
szeretete hatja át.
 Képesség-kibontakoztató tevékenységet végzünk, mely során a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóinkat igyekszünk felzárkóztatni, tehetségüket kibontakoztatni.

11

CÉLOK:
Pedagógiai tevékenységünk célja; mindazoknak az intellektuális és emberi erkölcsi
értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat,
boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.
Ennek érdekében:
 Jellemezze munkánkat egyfelől a követelés és igényesség, másrészt a tanulók jogainak,
emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai
tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság.
 Az idegen nyelvek tanulása iránti igényt minden tanulóban keltsük fel!
 Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek.
 A tehetség kibontakoztatása érdekében célunk az önbizalom, a megmérettetés igénye, a
versenyszellem kialakítása.
 Minél több pedagógus és gyerek tudja használni az ismeretszerzéshez a számítógépet. Az
informatika járuljon hozzá az alapműveltség kialakításához.
 Eligazodás a szűkebb és tágabb környezetben, megismerkedés az érték megóvás módjaival.
 A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók
önismeretét, együttműködési készséget, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését,
empátiáját.
 A „tanulás tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden gyermek
számára elérhetővé váljon.
 Iskolánk segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag
személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes
emberekké válhassanak.
 A középiskolai beiskolázásban az érettségit adó iskolatípus arányát 65%-ra szeretnénk
növelni.
 Segítsük azt, hogy a szociokulturális hátrányok tanulási esélyegyenlőtlenséget ne
eredményezzenek!
 Következetesen a „bátorító-megengedő” nevelői magatartást alkalmazzuk, amely pozitív
szociális tükör a gyermekek számára.

FELADATOK:
Azok a konkrét feladatok, amelyek elvégzésével elérhetővé válnak a célok, illetve érvényesülnek
az alapelvek.
Feladatunk:
 Demokratikus alapokon álló tanár-diák viszonyt kialakítása. A pedagógiai munka
középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon. Az elemi műveltségi alapok
feltételrendszerének megteremtése.
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 Felkészíteni a tanulókat, hogy a 8. évfolyam befejezéséig alapfokú nyelvvizsgát tehessenek.
 Tudatosítjuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi
értékeket, erősítjük a pozitív szokásokat.
 Segítségnyújtás, differenciált foglalkozással.
 Megtanulni és megtanítani a számítástechnika alapjait.
 Lehetőség biztosítása az ismeretszerzésre.
 Az elemi és társadalmi szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.
 A tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása.
 Erősítse meg a humánus magatartás mintákat, szokásokat, olyan helyzeteket teremteni,
amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének,
szavahihetőségének értékét.
 A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók
önismeretét, teremtse meg az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerét.
 A rászoruló gyermekeket hatékony felzárkóztató munkával, napközi otthonos, tanulószobai
elhelyezéssel segítjük.
 Személyes példával nyújtunk modellt a gyermekeknek az empátiás személyközi kapcsolatra.

ELJÁRÁSOK:
Milyen folyamatokat, módszereket alkalmazunk annak érdekében, hogy a vállalt
feladatok elvégzése sikerrel járjon, a célok megvalósuljanak és az alapelvek
érvényesüljenek.
 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát. Fokozatosan
átvezetjük az iskolai tanulási tevékenységbe a játékközpontú cselekvésből. Mintákat adunk
az ismeretszerzéshez.
 A tanulási stratégiák megválasztásában az életkori jellemzők figyelembevétele, az ismeretek
tapasztalati megalapozása, ismeretszerzés.
 Versenyeken, megmérettetéseken való részvétel.
 Lehetővé tesszük a tanulóknak az egyéni, tanulási utak érvényesülését.
 Tehetséggondozó, honismereti diákkörök, kirándulások, túrák szervezése.
 A kortárs kapcsolatok megerősítése, elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel
összefüggő ismeretek nyújtása. A diákönkormányzat érdemi működtetése.
 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátítása, a mentális képességek célirányos fejlesztése és az önművelés alapozása.
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 A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása, helyes magatartásformák
megismertetése és gyakoroltatása.
 Az önismeret alakítása, az önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés
értékének tudatosításával.
 Differenciált foglalkoztatással az egyéni haladási ütemhez igazított terhelés.
 A pedagógus éljen a gyermekkel a „megszólíthatóság” közelségében.

ESZKÖZÖK:
Nevelési eszköz: olyan tényező, eljárás vagy tárgyi technikai kellék, amelynek felhasználásával
nevelő hatást fejtünk ki.
 Szemléltetés, cselekvés és aktivizáló módszerek alkalmazása minden pedagógus számára
kötelező.
 A modern nyelvoktatási technikák, módszerek és eszköztár alkalmazása a nyelvi
laboratórium lehetőségeinek kihasználása.
 Olyan változatos, gazdag tevékenységek biztosítása, amivel életszerű tapasztalatokat
szerezhetnek.
 Egyéni fejlesztő tevékenységek, programok.
 1-8. osztályban kötelező illetve nem kötelező tanítási óra keretében ismerkednek a
számítástechnikával.
 Ismeretterjesztő filmvetítéseken, előadásokon, programokon való részvétel.
 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására,
empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására.
 A differenciálódó tantárgyi rendszerben a mentális képességek céltudatos fejlesztésével az
önálló tanulás és az önművelés alapozásával, gyakoroltatásával.
 Személyes példamutatás. Szociális technikák (mintaadás az iskolában).
 Nyelvi eszközök.
 Olyan eszközöket, technikákat alkalmazzunk, amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra
vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban fejlesszük a tanulók belső, pszichés
világát, egyedi tulajdonságait, (fejlesztő interjú, fejlesztő beszélgetés)
 Felzárkóztató foglalkozás keretében az egyéni korrepetálással.
 A pozitív motiváció eszközeivel élünk, a jutalmazás, büntetés módszereinek alkalmazásában
egészséges arányokat tartunk.
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II. A

SZEMÉLYISÉG

FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
FELADATOK

VALLOMÁS A GYERMEKIDEÁLRÓL:
avagy: milyen diákot szeretnénk tanítani?
A pedagóguspálya szépsége abban rejlik, hogy nap mint nap gyerekek között lehetünk, s részesei
lehetünk személyiségük ezerféle megnyilvánulásának, testük, lelkük, értelmük fejlődésének, rövidebbhosszabb ideig végigkísérhetjük őket azon az úton, amelynek a neve: élet.
Ebből következően iskolánk gyermekideálja:
 Legyen nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk kinyitni;
 Legyen eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani;
 Legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni
benne;
 Legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá;
 Legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani;
 Legyen szorgalmas, de ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt;
 Legyen okos, de ha nem annyira az, keresünk benne más értékeket;
 Legyen tisztelettudó;
 Legyen szófogadó;
 Legyen kitartó, de ne legyen önfejű;
 Legyen ambiciózus, de ne legyen törtető;
 Legyen együttműködő, de ne legyen konformista.
A KÉPZÉS SZAKASZAI:
Iskolánk képzési rendszeréről, a képzési szakaszok számáról, időtartamáról, az abban résztvevő
gyermekek életkori fejlődését is figyelembe vevő csoportképzési struktúrák egymásra épüléséről,
illetve az egyes szakaszok lezárásáról ad áttekintő képet.
A képzési rendszer szakaszai lineárisan épülnek egymásra, de az egyes életkori fejlődési szakaszok
és a szerkezeti szakaszok csak horizontálisan csak részben esnek egybe, másrészt kismértékben
eltérnek egymástól, mert az egyes életkori szakaszok határai nem esnek egybe az iskolarendszer
szerkezeti határaival. Ez eltérő időtartamaiból, illetve a magyar iskolarendszer szerkezeti
tagolódásából következik. Az egyes képzési szakaszok közötti kiegészítő kapcsolatot részben a
fentiek jelentik, másrészt pedig az azokat lezáró, s a magasabb szintre lépés feltételeit jelentő
követelmények, a kimeneti szabályozás.

TANULÓINK FEJLŐDÉSÉNEK AZ EGYES ÉLETKORI SZAKASZOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ JELLEMZŐI
ALSÓ (1- 2. évfolyam)
A gyerekek nagy része iskolaéretten kerül az első osztályba, hatalmas tudásvággyal, ismeret – és
teljesítményigénnyel. A gyerek interperszonális kapcsolatait erősen meghatározza a számára fontos
személyekhez szülőkhöz, pedagógusokhoz való kötődés. Az új követelményeknek való megfelelés
számos képességbeli és személyiségbeli tényezőt igényel. Ezért ebben az életkorban jelentkező
problémák nagy része beilleszkedési nehézségekben, tanulási nehézségekben és magatartás
problémákban fejeződik ki.
A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel folyamatosan szűrjük a veszélyeztetett
teljesítményzavarokkal küzdő gyerekek felismerését, különös tekintettel a dyslexiás, dysgraphiás és
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dyscalculiás gyerekekre. Természetesen ezen szűrő munka valamint a képességfejlesztő tevékenység
is együttműködést kíván pedagógus, logopédus, gyógypedagógus és pszichológus részéről.
Terveink között szerepel a konzultációs lehetőség biztosítása a szülő számára, melynek célja az
információcsere, a szülő megnyerése a preventív vagy korrekciós feladatokhoz szükséges nevelési
módszerek alkalmazására és új nevelési stratégiák kidolgozására.
ALSÓ (3- 4. évfolyam)
Az ebben a korban lévő gyerekek viselkedésére jellemzőek még továbbra is a kisiskolás jegyek, de a
korszak végén elkezdődik egy önállósulási törekvés, a felnőtt-kapcsolatok helyét a társkapcsolatok
fontossága veszi át. A személyiség és önismeret alakulásában egyre nagyobb szerepet játszanak a
kortárscsoportok, az ebben a korszakban megfigyelhető érzelmi-hangulati labilitás már a serdülőkor
előfutára. Természetesen ebben az időszakban is jelentkezhetnek magatartásproblémák, melyek
kezelése fontos feladat. Részképesség zavarokkal ritkán találkozunk, s a beilleszkedési nehézségek
nagy része is megoldódik erre a korra.
FELSŐ (5- 6. évfolyam)
A személyiség és önismeret alakulásában egyre nagyobb szerepet játszanak a kortárscsoportok,
ebben a korszakban jobban előjönnek az érzelmi, hangulati változások. Az alapozó szakaszban is
megfigyelhetők magatartás problémák, melyek kezelése fontos feladat számunkra. Az 5. és 6.
évfolyam óráit szakrendszerű oktatás keretében – azaz szaktanárok irányításával – szervezzük meg.
FELSŐ (7- 8. évfolyam)
Főleg az önmegismerés igénye jut kifejeződésre, az identitáskeresés, az önállósulási törekvés, a
felnőttekétől eltérő véleményalkotás, kritikai hajlandóság jellemző. A pedagógusok ekkor jelzik a
legtöbb magatartás problémát.
A céljaink között szereplő esetmegbeszélő csoportokban (pszichológus vezetésével a pedagógusok
körében) nagy hangsúlyt kap a serdülőkkel való helyes bánásmód megbeszélése is.
Tervünk a korosztály részéről jelentkező nagymértékű önismereti igény csoportfoglalkozásokban
való kielégítése, melyek vezetését végezheti a pszichológus illetve a pszichológus segítségével az
osztályfőnök is. A korosztály másik jellegzetes problémája a pályaválasztás, mellyel kapcsolatos
gondok szintén csoportos foglalkozások keretében lennének feldolgozhatók.
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III. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKAT
A. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁBAN
Egészséges életmódra nevelés:
 személyi higiéniai szokások kialakítása;
 egészséges környezet biztosítása;
 a tanulók étkezéssel kapcsolatos kulturáltsága;
 szexuális neveléssel kapcsolatos tennivalók;
 egyéb egészséges életmódra nevelés szabályainak elsajátítása.
Környezeti nevelés:
 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és életvitel
kialakítása;
 a környezet értékei iránti felelős magatartás kialakítása;
 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét óvó magatartás;
 a rendszerszemléletet;
 az egészséges életmód iránti igény kialakítása, formálása.
Boldogságóra:
 pozitív gondolkodásmód kialakítása;
 együttműködés fejlesztése;
 önismeret, önértékelés pozitív irányú fejlesztése;
 motiválás a konstruktív életmód kialakítására.
Elsősegély-nyújtási alapismeretek:
 osztályfőnöki órák keretében- védőnői, iskola orvosi előadások;
 természetismeret 6. évfolyam –egészségvédelem témakör;
 biológia 8. évfolyam.
Tanulásirányítás:
 egészséges tanulási környezet kialakítása;
 a tanulók motiválása, helyes tanulási technikák megismertetése;
 a tanulás iránti pozitív attitűd kialakítása;
 nevelői tennivalók a tanulás irányításának folyamatában;
 a tanulás elméletének és gyakorlatának pedagógiája.
Viselkedéskultúra fejlesztése:
 konfliktuskezelés;
 az agresszív viselkedés kezelése.
Tehetség felismerése, tehetséggondozás
Továbbtanulás, pályaválasztás segítése
A szabadidő irányítása:
 a kulturált játékszokások kialakítása;
 a szabadidő hatása a személyiség fejlődésére;
 tevékenységek biztosítása a személyiségfejlesztésre (különböző szabadidős foglalkozás).
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Gyermek – és ifjúságvédelem:
 nevelési esetek kezelése (kapcsolattartás osztályfőnökökkel, ifjúságvédelmi felelőssel
gyermekvédelmi szolgálattal);
 a serdülő – és az ifjúkori krízisek kezelése;
 az egyenlőtlen esélyek kiegyenlítése;
 a zavart személyiség megnyilvánulásainak észlelése és vizsgálat kezdeményezése.
Délutáni foglalkozások (napközi, egész napos oktatás, tanulószoba):
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolában tanítási napokon a délutáni
időszakban az 1-4.évfolyamon napközi otthon, 5.-6.-7.-8. évfolyamon tanulószoba működhet. A
tanítási szünetekben munkanapokon összevont napközi otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők
legalább 10 gyermek számára igénylik. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori
étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek.
A kulturális foglalkozások keretében igen nagy jelentősége van az irodalmi, zenei, képzőművészeti
jellegű foglalkozásoknak, a bábjátékoknak és a dramatizálásnak.
A játékfoglalkozásokon személyiséget fejlesztő játékok megismertetése, annak gyakorlati
alkalmazása.
A munkára nevelést az önkiszolgálás és a gyakorlati foglalkozás szolgálja.
Az egészséges testi fejlődés érdekében séták szervezése, az egyes foglalkozások közé üdítő
testnevelés, sportfoglalkozás iktatása.
A szabadfoglalkozások meghatározott időkeretben a gyermekek érdeklődésüknek megfelelő
tevékenységet végezhetnek (kézműves foglalkozások, táblajáték, sporttevékenységek, játék, olvasás,
stb.) A felsorolt feladatok minél jobb megvalósítása szükséges ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék
magukat, személyiségük sokoldalúan fejlődjön.
Erdei iskola:
Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulásszervezési egység, mely a
szorgalmi időszakban megvalósuló, egybefüggően többnapos, az iskola szokásos működési helyétől
különböző helyszínen végzett tanulásszervezési mód, melynek során a tanulás a tanulók aktív,
cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére és kommunikációjára épül.
Pályázati lehetőségeink kimerítésével határozott törekvésünk – a nemzeti összetartozás érzésének
erősítését szolgálva – annak elérése, hogy diákjaink intézményünkben folytatott tanulmányaik alatt
legalább egy alkalommal az iskola által szervezett kirándulás keretében eljussanak olyan Kárpátmedencei területekre, amelyeken jelentős számú magyar nemzetiség él.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások:
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a
gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik.
Diákkörök:
A különféle diákkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A diákkörök
jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen
közös érdeklődési kör, hobbi alapján.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók:
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában rendszeresen megrendezünk. Emellett természetesen
az iskolán kívüli versenyeken való részvételt a tehetséges tanulók számára biztosítjuk. A versenyek,
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vetélkedők megszervezését, a tanulók felkészítését a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve a
szaktanárok végzik.
Tanulmányi kirándulások:
Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelő munka elősegítése céljából az
osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi
kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Az utazás szervezője az utas szállítást végző cégtől minden esetben kérjen írásos nyilatkozatot arról,
hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, valamint a
személyszállító gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik érvényes okmányokkal.
Az intézmény vezetője az utazásban résztvevőkről, az utazás helyszíneiről rendelkezzen megfelelő
részletes információkkal, teljeskörű utaslistával.
A kísérőnek önként jelentkező nagyobb testvér, szülő, család baráti ismerőse, illetve egyéb jelenlévő
személy(ek) nem helyettesíti(k) a pedagógus-kíséretet, felelősség nem ruházható át.
Diákönkormányzat:
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére, az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat
munkáját a 1-8.osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.
A diákönkormányzat tevékenységét segítő pedagógus irányítja.
Szabadidős foglalkozások:
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni,
hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programokat szerveznek (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások,
klubdélutánok, táncos rendezvények stb.) A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Iskolai sportkör:
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal
együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
Az intézmény létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata:
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség nyílik arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények) a tanulók – tanári felügyelet mellett –
egyénileg vagy csoportosan használhassák.
Egyházak:
Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelő és oktató tevékenységétől
függetlenül – Etika/hit és erkölcstan oktatást szerveznek. Az etika/hit – és erkölcstan oktatáson való
részvétel a tanulók számára választhatóan kötelező.
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B. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK RENDSZERE:
A valahova tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok
közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és
folytonosságot teremt az iskola mindennapi életében.
Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi és folyamatosan bővíti hagyományait. A rendszeresen ismétlődő
események, a tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolához való tartozást.
Hagyományteremtő és hagyományápoló munkánk során tudatosan támaszkodunk a nevelőtestület és
a tanulóközösség véleményére, javaslataira, valamint figyelembe vesszük az iskolahasználói
elképzeléseket is.
Célunk: A Kállay Miklós Általános Iskola hagyományrendszerének működtetése, olyan egyéni
arculat formálása, amely jól megkülönbözteti más iskoláktól.
Szervezeti hagyományok:
Iskolánk pedagógiai tevékenységének szerves részét képezik a nevelőtestület, tanulóközösség és a
szülői közösség által létrehozott szervezetek.
A tanulóközösségek szervezetei:
A diákönkormányzatok (1-8.évolyam). Élén a diákönkormányzat vezetője és a diáktanács elnöke
áll. Tagja az iskola valamennyi tanulója. Irányító szerve a diáktanács, mely az osztályok,
tanulócsoportok diákképviselőiből (diáktitkárok) áll. Tájékoztató fóruma a diákközgyűlés, amelyet
iskolaévenként egyszer hívnak össze.
(Szervezeti felépítése és működése: SZMSZ – szel rendelkezik).
Diáksportkör. Élén a diáksportkör elnöke áll, tagjai az iskola tanulói és felnőtt pártoló tagok.
Irányító és tájékoztató testülete a közgyűlés, amely évente egy alkalommal ülésezik.
(Alapszabállyal rendelkezik).
Az iskolarádió alkalmanként szolgáltat műsort. Szerkesztői és műsorkészítői diákok és a
diákönkormányzat vezetője. Célja: - a diákközösség tájékoztatása.
A tanulóközösség által létrehozott szervezetek képviselik a tanulók érdekeit, szolgálják
tájékoztatásukat, és részt vesznek az iskola által szervezett kulturális, sport- és turisztikai programok
szervezésében és lebonyolításában. Rendszeresen közreműködnek az iskolai élet mindennapjait
szabályozó házirend felülvizsgálatában és formálásában.
Iskolatörténeti hagyományok:
Célunk megőrizni és megörökíteni az iskola tanulói és pedagógusai által létrehozott értékeket.
Ennek módjai:
 Kiállítások szervezése (technika és rajz kiállítás).
 Kapcsolat öregdiákokkal, nyugdíjas pedagógusokkal közös és egyéni programokon.
Az iskola külső kapcsolatai:
Az iskola oktató-nevelő tevékenységét sokoldalúan támogatják és fejlesztik azok a közművelődési és
közoktatási intézmények és szervezetek, amelyekkel hosszabb-rövidebb ideje kapcsolatban áll
iskolánk.
a. A tanulók beiskolázását és továbbtanulását segítő kapcsolatok:
 Pedagógiai Szakszolgálat
 Tanulási képességet vizsgáló szakmai szervezetek
A kapcsolattartás formái:
 tapasztalatcserék;
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 tájékoztató szülői értekezletek;
 bemutató foglalkozások.
b. A nevelőtestület szakmai továbbképzését, önképzését segítő kapcsolatok
 Egyetemek, főiskolák
 Nyíregyházi Egyetem
 Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ
 Nevelési értekezletre szakmai előadók felkérése
 Együttműködés a szaktanácsadókkal
 Területi, szakmai továbbképzések
 Vetélkedők, szaktárgyi versenyek szervezése
c. A tankerülethez tartozó általános iskolákkal kialakított kapcsolatok
 szakmai és nyílt tanítási napok szervezése;
 bemutató tanítások, módszertani előadások szervezése;
 tanulmányi, sport – kulturális versenyek szervezése és azokon való részvétel;
 műveltségi vetélkedők szervezése, és azokon való részvétel;
 pályázatok.
d. A közművelődést segítő kapcsolatok
 Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola
 Móricz Zsigmond Színház
 Jósa András Múzeum és Sóstói Falumúzeum
 Dr. Erdész Sándor Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
 Nyírbátori Kulturális Központ
Az iskolai rendezvények hagyományai
A rendezvények iskolánk egész életét átfogják a személyiségformálás fontos eszközei. Nyilvánosság
előtt zajlanak, lehetőséget biztosítanak az iskoláról alkotott pozitív vélemények kialakítására, az
iskola hírnevének növelésére. Ezért e tevékenységek az iskola nevelő-oktató munkájának szerves
részét alkotják.
Ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények
Ünnepélyek:
 Tanévnyitó ünnepélyen köszönti az igazgató iskolánk legfiatalabb polgárait, az első
osztályosokat, az alsó- felső osztályos tanulókat.
 Október 23. Iskolai ünnep - a társadalomtudományi és osztályfőnöki munkaközösség ünnepi
műsorral készül.
 Karácsony est - ünnepi műsor
 Március 15. - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünneplése.
 Ballagás – minden évben a tanév utolsó napját követő szombaton búcsúznak iskolánktól a 8.
osztályosok.
 Tanévzáró - ünnepélyen értékeljük a befejezett tanév munkáját, ekkor sorolja fel az
intézményvezető az elért eredményeket, osztja ki a tanulóknak a megérdemelt jutalmakat.
Megemlékezések:
 Október 6. - az aradi vértanúkra emlékezünk, a műsort az 5. évfolyam osztályfőnöke készíti.
 Anyák napja - a napközis csoportok az édesanyákat köszöntik.
 Pedagógus nap - a szülők megvendégeléssel köszöntik a pedagógusokat.
 Június 04. – Nemzeti összetartozás napja.
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Rendezvények:
 Sportnap, verébavató - szeptember hónapban rendezzük.
 Tanulmányi kirándulások - ősszel vagy tavasszal.
 Mikulás - délután iskolai szinten diszkóval vagy az osztály igénye szerint.
 Jótékonysági bál - az iskolavezetés és a szülők szervezésével.
 Farsang - jelmezes felvonulás és diszkó.
 Kállay Napok - tanulmányi és sport rendezvény sorozat.
 Környezetvédelmi délután
 Gyermeknap - az iskola és a szülők szervezésével.
 Gólyabúcsúztató - június hónapban.
 Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola – vizsgaelőadása.
 Színház - látogatás az osztályok és a napközis csoportok szervezésével (Nyírbároti
Kulturális Központ, Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza).
Egyéb iskolai rendezvények
 Papír- és műanyaggyűjtési - akcióba való bekapcsolódás.
 Tanulmányi kirándulások – egyéni program szerint.
 Tantestületi kirándulás
Fogadóórák, szülői értekezletek
 Szeptember, február hónapokban osztály szülői értekezlet, novemberben és májusban
fogadóórás szülő értekezlet a napközis nevelőkkel együtt.
 Nyílt tanítási napok (november).
 Minden pedagógus heti egy fogadó órát tart.
Felvilágosító jellegű előadások
 Bekapcsolódás az egészséges életmódra nevelés programjaiba.
 Életvezetési ismeretek- prevenció.
Tábor
 Téli és nyári táboroztatási lehetőség.
Tanulmányi kirándulások
Tananyaghoz kapcsolódva az előírt napok felhasználásával osztálykeretben vagy évfolyamonként
történik a tanulmányi kirándulás. A tanulmányi kirándulást az osztályfőnök szervezi és bonyolítja le.
A tanuló számára a részvétel önkéntes, a költségeket a szülő fizeti.
1. osztályok: Környezetünk megismerése (Mohos, Harangod vagy Nyírbátor)
2. osztályok: Nyíregyháza
3. osztályok: Tokaj-Lillafüred
4. osztályok: Debrecen, Hortobágy
5. osztályok: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
6. osztályok: Eger
7. osztályok: Sárospatak és környéke vagy Aggtelek
8. osztályok: Budapest, Szeged, Mátra és környéke
Az iskolai környezet alakításának hagyományai
Az iskolai környezet esztétikus alakítása az ízlésnevelés nélkülözhetetlen része. Az ízlésnevelés
nehéz dolog, meg kell küzdeni azokkal a rossz hatásokkal, beidegződésekkel, amelyeket a tanulók
esetleg a korábbi környezetükből hoznak, másfelől azokkal a negatív hatásokkal, amelyek az embert
nap mint nap érik. Az iskolai környezet igényes alakításával el kell érni, hogy példa legyen ez a világ
a tanulók számára, s ezáltal negatív környezeti hatások veszítsenek erejükből. Az iskola szűkebb és
tágabb világa harmóniát mutatva alakuljon!
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 Szűkebb környezet: osztálytermek, csoportszobák, ebédlő;
 Tágabb környezet: folyosók, aula, udvar.

Belső környezetünk alakításának hagyományai
Osztálytermeink képe – igazodva a tanulók életkori sajátosságihoz egészségügyi és esztétikai
szempontból egyaránt megfelelő berendezési tárgyakkal illeszkedik az iskola egészéhez (padok,
asztalok, székek, sötétítő függönyök, megfelelő világítás).
Dekorációik anyagukban és tartalmukban a tantárgyak, az iskolai élet, a gyerekeket érdeklő és a
bennünket körülvevő világ sajátosságait, értékeit közvetítik. A természeti és a mesterséges környezet
formái kiegészítik egymást (zöld növények, termések, tárgyak, formák gyűjteménye). Folyamatosan
gazdagodnak az osztálytermek a tárgykultúra értékeivel (népművészeti anyagok gyűjteménye,
régmúlt idők használati tárgyai). Az osztálytermek gondozói a szaktanárok, a napközis és
tanulószobai nevelők, az osztályfőnökök irányításával a gyerekek.
Szaktantermeink az órai munka, a szakmai munka megvilágítását, sokoldalú megközelítését,
megértését szolgáló dekorációval, a funkciót szem előtt tartva követik az igényes külső megjelenés
törvényszerűségeit, a tartalom, a rendeltetés és esztétikum kapcsolatának érvényesülését. A
szemléltetést és a díszítést egyaránt szolgáló anyag gondozása, a szaktárgyakhoz kapcsolódó
gyűjtemények kialakítása és bővítése a szaktanár és tanítványai feladata.
A folyosók világa – valamennyi szinten – egy egységes arculat kialakítását követi. A tantermek,
szertárak, mellékhelyiségek feliratozása formai és színbeli összhangot szem előtt tartva készül. A
folyosók falaira keretezett dekorációs anyagok – elsősorban tanulók által készített rajzok kerülnek.
Az aula szintén követi a folyosók színbeli és formai harmóniáját (hirdetőfal, információs táblák).
Folyamatosan gazdagodik felszereltsége, kényelme a természetes anyagok felhasználásával (zöld
növények.)
Az udvar rendezésében közeledik egymáshoz a természetes és az épített környezet. Az udvar képe
természetes anyagok használatával egyre kellemesebb környezetté válik (fából készült asztalok,
padok). Nagy szerep jut a környezetnek a délutáni foglalkozások, a napközi életében. A gyerekek
búvóhelyeket keresnek, fociznak, szaladgálnak, csoportos játékokat játszanak, ezért fontos az
iskolaudvaron lévő játszósarok és a füves terület. A kihelyezett padok, asztalok jó szolgálatot
tesznek, ha rajzolni, beszélgetni, pihenni szeretnének. Nem kerülheti el figyelmünket az udvaron
tartózkodás biztonsága sem. A sportpálya körüli védőhálót, a kerítést, a betonozott részeket
folyamatosan karban kell tartani. A fák, a bokrok jobb levegőt és árnyékot biztosítanak. Ezek
megóvása, újraültetése fontos és folyamatos feladatunk.
Télen madáretetők készítésével tápláljuk, védelmezzük a rászoruló madarakat. A tantermek szebbé
tétele érdekében virágokkal díszítjük. A napközis faliújságon folyamatosan kiállítjuk a gyerekek
munkáit.
A fent leírtak csak a tanulókkal közösen együttműködve valósulhatnak meg.
Az iskolánk és a település kapcsolatának hagyományai
Tanulóink és tantestületünk tagjai rendszeres és aktív résztvevői a község kulturális és
sportrendezvényeinek.
 Március 15.
 Falunap
 Október 23.
 Karácsony est
 Adventi gyertyagyújtás
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Könyvtár – a tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár
segíti.
Etika/Hit és erkölcs oktatás – az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola
nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit és erkölcstan oktatást szerveznek.
Intézményi Tanács – a kapcsolat tartalmát az SZMSZ rögzíti, a tanulókat érintő kérdésekben
véleményüket kikérjük.
SZMK – közösen elfogadott munkaterv alapján működik. Igényeljük segítségüket az iskolai
gyermekprogramok lebonyolításában és egyes nevelési kérdések megoldásában.
Egészségügyi intézményekkel való kapcsolat – a gyermekek egészsége védelmében rendszeres
kapcsolatot tartunk az orvosokkal és a védőnővel, biztosítjuk a tanulóinknak a szükséges
egészségügyi vizsgálatokon való részvételt.
A civil szervezetekkel kialakított kapcsolatunk jó. Sport és kulturális rendezvényeink rendszeres
látogatói, segítői.
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IV. TELJESKÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK
1 . A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés
A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés komplex, egymásra épülő elemekből épül fel. A tanulók lelki
egészségének fejlesztése, a személyiségfejlesztés alapozza meg az egészséges táplálkozás, a
mindennapos testedzés, az egészséges életmód iránti belső igény kialakulását.
Célja:










a tanulási eredményesség javítása;
az iskolai lemorzsolódás csökkentése;
a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése;
a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek
elsődleges megelőzése;
bűnmegelőzés;
a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal;
az önismeret és önbizalom javulása;
az alkalmazkodó készség, a stressz kezelés, a problémamegoldás javulása;
a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi és
daganatos betegségek) elsődleges megelőzése.

Területei:
1. Egészséges táplálkozás
2. Mindennapos testedzés
3. Lelki egészség
4. Egészségismeretek készség szintű elsajátítása:
 baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás;
 személyi higiéné;
 a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának hatásai;
 a bántalmazások megelőzése.
Módszerek:
Egészséges táplálkozás:
 ételkészítés, egészséges ételek megismertetése;
 kóstoltatás;
 helyi termelés-helyi fogyasztás összekapcsolása;
 ebédelés körülményei:
– idő: az ebédeltetési szünet kialakítása;
– kulturált körülmények étkezés közben.
Mindennapos testnevelés:
 keringési- és légzőrendszeri terhelés (kipirulás, izzadás, lihegés);
 a jól végzett munka és a játék siker- és örömélménye;
 minden testnevelés órán gimnasztika;
 tartásjavító torna az izomérzésekre, lábizomerősítés, légzéstechnika;
 stresszoldás;
 Ttnc, néptánc;
 diáksport;
 életmód sportok pl. az úszás, biciklizés, futás, focizás.
Lelki egészség elősegítése :
 személyközpontú pedagógiai módszerekkel:
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 kooperatív tanulási módszerek, együttműködésre alapuló oktatás;
 interaktív tanítás-tanulás;
 projekt-szerű oktatás;
 tevékenység-, tanuló-, problémaközpontúság;
 kiscsoportos tanulás-szervezés;
 társas kapcsolati készségeket is fejlesztő módszerek;
 művészettel nevelés.
Egészségismeretek készség készségszintű elsajátítása:
 baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás;
 személyi higiéné.
Mindennapos testmozgás intézményükben
A tanulók egészségének megőrzése érdekében szorgalmazzuk a gyaloglást és a kerékpározást a
tanulók számára. Tanórán és szabadidős tevékenység során megismertetjük a tanulókkal a
balesetmentes közlekedés szabályait (gyalogos-, kerékpáros közlekedési szabályok, KRESZoktatás).
Szünetekben és délután is biztosított a tanulók szabad mozgása, sportolási lehetősége. Nagyméretű
udvaron játszótér, kézilabda-, futball- és kosárlabda pálya áll rendelkezésre.
A testnevelési órák anyaga, a testedző programok megfelelnek az egészségfejlesztés feladatainak.
Minden testnevelési órán és minden testmozgásos alkalmon megfelelő keringési – és légző
rendszervi terhelésre kerül sor. Minden tanórán van gimnasztika, benne légző gyakorlat és
tartásjavító torna.
Sportjátékra is jut idő minden foglalkozáson, a tanulók kellő elméleti ismereteket kapnak az életmód
– sportágak felnőttkori gyakorlásához, különösen a labdajátékok terén (labdarúgás, kézilabda,
kosárlabda, röplabda). A sportköri foglalkozásokon játékos, egészségfejlesztő testmozgást végeznek
a gyerekek.
Az alsó tagozaton tanítók a tanórai terheléstől függő gyakorisággal 3-5 perces, mozgásos légző
gyakorlatot végeztetnek a gyerekekkel.
Tanórán kívüli mozgásprogramok: néptánc, kézilabda, szivacskézilabda, futball, sorversenyek.
Egyéb alkalomszerű mozgásos tevékenységek: házibajnokság, sportnap, sportdélután, kirándulás,
kerékpártúra, klubdélután, gyermeknap, sportversenyek, séta.
A Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola néptáncoktatást tart tanulóinknak, amelyen az alaplépések
elsajátítása mellett egyészségmegőrzés és egészségfejlesztés is történik.
Az egészséges táplálkozás megismertetésében nagy hangsúlyt kap a helyben termelt (otthon,
kiskertben) zöldség és gyümölcs előnyeinek bemutatása:
 egészségesebb a távolról szállított élelmiszereknél;
 frissebbek, kevesebb vegyszert tartalmaznak;
 évszaknak megfelelően fogyaszthatók;
 termesztésük környezetkímélőbb, fenntarthatóság.
Tízórai és az uzsonna elfogyasztása pedagógus felügyelete alatt, tanteremben történik, ösztönözve a
gyerekeket az egészséges ételek fogyasztására, megakadályozva az ételek kidobását a szemétbe. A
tanulókat az étel megbecsülésére neveljük.
Az egyészségfejlesztés ismereteinek elsajátítása tanórákon és délutáni csoportfoglalkozásokon
valósul meg. Tanítási órán belül szervezett, életkorhoz kötött egészségfejlesztés és egészségnevelés:
 Az emberi szervezetfelépítése, és működése;
 Testi- lelki egészség; Életmód és egészség;
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Egészséges táplálkozás; az ivóvíz, ökológiai lábnyom;
Függőség, a dohányzás és következményei, passzív dohányzás veszélyei;
Alkoholizmus, kábítószerek egészségkárosító hatásai;
Önismeret,
személyiségfejlesztés
önbecsülés,
önértékelés,
problémamegoldás;
 Serdülőkori testi változások; Párkapcsolat, szerelem, szexualitás;
 Optimális családtervezés;
 A stressz hatása a szervezetre.

stressz-kezelés,

Az egyes témák feldolgozásában az iskola-egészségügyi szolgálat szakembereinek segítségét is
kérjük. Előadást tartanak pl. a helyes tisztálkodás, a szexualitás, a betegségek megelőzése
témakörben. Az elsősegélynyújtás alapjait, pl. fertőtlenítés, sebkötözés, újra élesztés, nem csak
bemutatják, hanem gyakoroltatják is a tanulókkal. Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
rendszeresen tartanak preventív és mentálhigiénés előadásokat.
A szervezett orvosi, védőnői, fogorvosi szűrővizsgálatok nagy szerepet játszanak a betegségek
megelőzésében, az egészséget támogató magatartás formálásában. A szűrővizsgálatok során feltárt
probléma esetén a védőnő a szülővel, osztályfőnökkel, iskolavezetéssel, társszakemberekkel a
szükséges lépéseket megteszi.
Az egészségügyi felügyelet és ellátások rendje:
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója
megállapodást köt iskolaorvosi teendők ellátására.
Az iskolaorvos és az iskolai védőnő munkáját a megállapodásnak megfelelően végzi, s
tevékenységét a 26/1997.(IX.3.) NM. rendelet szabályozza. A tanulók egészségügyi ellátását az
orvos és a védőnő az intézményvezető-helyettessel egyeztetett terv szerint végzi.
Együttműködés az évente visszatérő feladatok során:
Az iskolaorvossal, iskolai védőnővel egyeztetett időpontokban kerül sor a szükséges
szűrővizsgálatokra és védőoltásokra. Tanévenként egy alkalommal fogászati szűrésre kísérjük
tanítványainkat. A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
A testnevelők együttműködnek a védőnővel, iskolaorvossal a sporttal illetve gyógytestneveléssel
összefüggő vizsgálatok alkalmával.
A pszichés fejlődés zavaraival és magatartási problémákkal küzdő tanulók segítése, szükség esetén
szakértői bizottság elé utalása.
Az intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza az egészségneveléssel
kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat:
 a védő-óvó intézkedéseket;
 a tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírásokat;
 a tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat;
 a rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket;
 a helyes és biztonságos közlekedésre nevelés feladatait.
Az egészségnevelés nevelőtestületre vonatkozó követelményei:
 A gyermekek életvitelüket minták követésével is alakítják, ezért különösen jelentős a
pedagógus, a pedagógusközösség életmódja.
 A pedagógusok személyes példamutatása nevelésünk felelőssége.
 Az iskola, mint élettér is befolyásolja a gyerekek egészségi állapotát, ezért az iskolai
környezetnek meghatározó szerepe van az egészségnevelésben.
 Az egészségnevelés együttműködést kíván az iskolán kívüli közösségekkel is, alapvető a
családokkal való együttműködés, a kezdeményezés tudatos vállalása.
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 Lényeges az egészségügyi hálózat lehetőségeinek felhasználása.
2. Az iskolai fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása
A fogyasztóvédelmi oktatás célja:
A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei:
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos pedagógiailag
megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó,
amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni tudó, a
közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák
fejlesztése a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási a
gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése az un. cselekvési kompetenciák
fejlesztése.(NAT 2003.)
Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, és a
döntésre való felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét,
alkalmassá téve őket az eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a
fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.
A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és a saját
életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat.
Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő
fogyasztás és fogyasztásmentesség között.
Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése.
A fogyasztónak joga van:
a.) az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez;
b.) a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz;
c.) a választáshoz a különböző termékek és szolgáltatások között;
d.) a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez;
e.) a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez;
f.) az egészséges és elviselhető környezetben való élethez;
Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni
tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai.
Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények).
Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel).
Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások.
Módszertani elemek:
A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és a társadalom viszonyáról szóló
információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés alapján eltervezett
cselekvés végrehajtásának módszereit.
Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémáikon és
értékeken keresztül maguk alkalmazzák.
 Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól.
 Helyi-, országos- és EU - s szabályozások tanulmányozása.
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 Adatgyűjtés, feldolgozás, információrögzítés együttműködéssel.
 Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel.
 Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár
készítése).
 Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés).
3. Elsősegélynyújtási alapismeretek
Az érvényes törvényi szabályozás szerint: "mindenkinek ... kötelessége – a tőle elvárható módon –
segítséget nyújtani, és a tudomása szerinti illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben
sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez." (1997.
évi CLIV tv. az egészségügyről 5.§. e.) pont.)
A tanulók az elsősegélynyújtási alapismeretekkel tanórán és különböző rendezvények keretein belül
ismerkednek meg. Tantárgyak közül a biológia, természetismeret, kémia testnevelés és az
osztályfőnöki óra ad lehetőséget az ismeret kialakítására és gyakorlására. Rendezvényeink közül az
egészségnap, a Szülő – Suli program, a gyermeknap, előadások tartása (védőnő, EFI), a
pályaválasztási nap, a sportnap nyújt lehetőséget - legtöbbször szakember segítségével - a tanultak
elmélyítésére és szakszerű gyakorlására.
Az elsősegélynyújtási alapismeretek:
 mentőhívás szabályai; telefonszámok ismerete: mentő, rendőrség, tűoltóság, 112-es
segélyhívószám;
 nyári balesetek megelőzése: napszúrás, csúszda, leégés, vízbeugrás, kerékpáros és gyalogos
balesetek;
 a legfontosabb elméleti ismeretek az életkori sajátosságoknak megfelelően: stabil
oldalfekvés; orrvérzés; téli balesetek: szánkózás, korcsolyázás; törés, rándulás, ficam;
vérzések fajtái, horzsolás; az égés tünetei, fajtái; gyógyszerek helyes tárolása és használata;
co-mérgezés; vegyszermérgezés; teendők áramütés esetén; újraélesztés, baleseti helyszín
biztosítása, kullancscsípés; az alkohol, a kábítószer és a dohányzás következményei,
 az alapismeretek életkornak megfelelő gyakorlása.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái, módszerei:
 előadás, tesztek, digitális tananyagok;
 szituációs játékok, szerepjátékok;
 csoportmunka;
 versenyek, vetélkedők az ismeretek birtokában.
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V. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ
OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, FELADATAI
1.A pedagógusok helyi intézményi feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok
legfontosabb helyi feladatai:
 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által
meghatározott feladatok ellátásával töltse.
 Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött
munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
 Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a neveléstoktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói
felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.
Nevelő-oktató munka terén:
 a tantervek végrehajtása; tanmenetek, egyéb éves dokumentumok elkészítése;
 a tanítási órákra, foglalkozásokra való alapos felkészülés;
 a motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási
órákon ;
 változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon;
 a tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek,
szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon;
 a tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a
különféle iskolai foglalkozásokon;
 az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási
órákon.
 a tanulók írásbeli munkáinak, dolgozatainak, témazáróinak javítása;
 a tanulók munkájának rendszeres ellenőrzése és értékelése;
 dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása, lebonyolítása, értékelése;
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok;
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken;
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor;
 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, lebonyolítása;
 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése;
 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása;
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása;
 kulturált viselkedés, iskoláshoz méltó öltözködés betartatása a tanulókkal;
 a házirend szabályainak betartatása;
 különös figyelmet fordítson a gyermek személyiségének megfelelő fejlődésére, tehetségének
kibontakoztatására;
 legyen figyelemmel a gyermek egyéni képességeire, adottságaira, fejlődési ütemére,
szociokulturális helyzetére;
 kiemelt kötelesség a megkülönböztetett bánásmódot igénylő gyerekekkel való egyéni törődés.
Nevelőtestület, szakmai munkaközösség tagjainak feladata:
 Aktív részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, a munkáltató által elrendelt
továbbképzéseken, a munkaközösségi értekezleteken.
 Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés.
 A pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeinek betartása, a hivatali titok megőrzése.
 Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása.
 Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
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Tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés.
Jogszabályban előírt továbbképzések, minősítések teljesítése.
Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása.
Iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel.
A tanulmányi versenykiírások, pályázatok figyelése, rendszeres követése, javaslattétel.

Ifjúségvédelemmel kapcsolatos feladatok
 Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
 A szükséges intézkedések megtétele gyermekbaleset vagy annak veszélye esetén.
 Az védő- óvó előírások betartása és betartatása bombariadó és tűzriadó esetén.
 Gondoskodás az illetékes szervek értesítéséről, az intézmény gyors és szakszerű kiürítéséről.
Munkafegyelem, a munkához való viszony
 A munkaköri kötelességek teljesítése.
 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
 Pontos adminisztrációs munka.
 A formai követelmények, a határidők betartása.
 Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
Adminisztrációs munka
 A megtartott tanítási órák naprakész, pontos dokumentálása a digitális naplóban.
 E – ellenőrző, tájékoztató füzetek aktuális beírása.
 Különbözeti, osztályozó, javítóvizsgák vizsgák lebonyolítása.
 Az országos felmérések során felügyelet ellátása, felmérésvezető feladatok elvégzése.
2. A pedagógusok munkájának értékelési alapelvei, szempontjai
 Az oktató-nevelő munka színvonala, hivatástudat, felelősségérzet, (önképzés és
továbbképzésben való részvétel; pedagógiai érzékenység, osztályfőnöki tevékenység és a
tanulókkal való viszony alakítása).
 A főiskolai tanárjelöltekkel való kapcsolatteremtő és fenntartó képesség; együttműködés,
módszertani tantárgy pedagógiai felkészültség.
 Innovatív szellemiség és problémaérzékenység az oktató munkában (ötletesség, kreativitás
az oktatás és képzés színvonalának emeléséért; pályázatokon való részvétel).
 Szabadidős, kulturális és sporttevékenység (közéletiség az iskolában, ötletesség és gyakorlati
tevékenység az iskolai programok szervezésében és lebonyolításában).
 Kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó képesség kollégákkal, diákokkal és a szülőkkel
(együttműködés, segítőkészség, tolerancia és megértés).
3. Az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai
Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg – az intézményvezető-helyettes és a
társadalomtudományi és osztályfőnöki munkaközösség vezető véleményének kikérésével.
Az osztályfőnök minden egyes rábízott gyermeknek a nevelője. Figyeli, követi és befolyásolja
tanítványai személyiségfejlődését, segíti és irányítja az osztályközösség formálódását. Pontos
információkkal rendelkezik osztálya szociometriai képéről, az osztályon belüli konfliktusokról,
rivalizálásról, az uralkodó értékekről. Ismeri az egyes tanulók képességeit, osztálya kulturáltsági,
magatartási és neveltségi szintjét. Törekszik a tanulók családi és szociális körülményeinek, valamint
a szülők iskolával szembeni elvárásainak alapos megismerésére. „Hivatásos példakép” – mindenkor
és mindenhol úgy kell viselkednie, beszélnie, hogy azzal helyes mintát mutasson tanítványainak.
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Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
tekintettel van a személyiségfejlődés szakaszainak sajátos jegyeire.
 Együttműködik az osztályt képviselő diákönkormányzat tagjaival, segíti a tanulóközösség
kialakulását.
 Tanmenetkészítés, az osztályfőnöki órák legyenek tartalmasak, iskolai pedagógiai
programmal egyezőek, a nevelési célokat jól szolgáló tanórák. Tanmenettel egyező tanórai
naplóvezetés, esetleges eltérés esetén annak indoklása.
 Tanári módszerek fejlesztése: változatos módszerek alkalmazása osztályfőnöki órákon,
szituációs játékok, csoportmunka, táblajátékok, kiselőadások. Digitális anyagok, az
interaktív tábla használata pl. nemzeti értékeink, hagyományaink bemutatása.
 Hagyományőrzés: osztály kirándulások alkalmával nemzeti kultúránk megismerése.
 Erősítse az iskolához tartozás tudatát az iskolai hagyományok ápolásával, a nemzeti
ünnepekre való méltó felkészüléssel, az iskolai versenyekre történő mozgósítással, közös
jelképek használatával az intézményi és községi ünnepségeken.
 Adjon lehetőséget a tanulóknak önálló véleményük elmondására, tartsa tiszteletben
személyiségüket.
 Ösztönözi a diákokat a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, osztályprogramokat szervez.
 Megismerteti a tanulókkal a házirendet, a baleset- és tűzvédelmi szabályokat valamint az
iskola munkarendjére vonatkozó szabályokat, folyamatosan ellenőrzi azok betartását.
 Az első szülői értekezleten tájékoztatást ad a házirendről, valamint a baleset- és tűzvédelmi
szabályokról.
 Lehetőség szerint naponta egyszer kapcsolatot teremt osztályával. Naprakészen tájékoztatja a
tanulókat az őket érintő feladatokról, teendőkről, az iskolai programokról,
versenylehetőségekről.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi munkáját, az osztály magatartását, segíti a
tanulásban lemaradók felzárkóztatását. Szükség esetén osztályértekezletet hív össze.
 Lehetőségek felkutatása a gyerekek képességeinek, adottságainak kibontakoztatására
(szakkör, ösztöndíj, tanulmányi versenyek).
 Mentorállás: a HHH tanulók fejlődésének elősegítése, pályázatfigyelés, ösztöndíj program,
 A hiányzások folyamatos ellenőrzése. Igazolatlan óra esetén alkalmazza –következetesen- az
ide vonatkozó fegyelmezési intézkedéseket. Szükség esetén családlátogatás a
gyermekvédelmi felelőssel együtt.
 A felelősi rendszer kialakítása, a hetesek és ügyeletesek munkájának állandó ellenőrzése.
 Havonta értékeli a tanulók magatartását, szorgalmát.
 Gondosan előkészíti a tanulók félévi és év végi értékelését.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására és büntetésére. A napló "megjegyzés" rovatában
gondoskodik a jutalmazások - büntetések bejegyzéséről.
 Alakítson ki jó kapcsolatot a szülőkkel, hogy azok partnerei lehessenek az iskolának, az
osztályban tanító tanárok közösségének. Szükség szerint közvetít a családok az iskolavezetés
vagy a szaktanárok között.
 Szülői értekezlet és fogadóórát tart az iskolai munkaterv szerint. Az E – ellenőrző útján
rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók előmeneteléről.
 Együttműködik az osztály szülői munkaközösségével, az osztályban tanító szaktanárokkal, a
tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel.
 A gyermekvédelmi felelőssel együtt megszervezi a tanulók szociális gondoskodásával
kapcsolatos teendőket.
 Ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztrációs teendőket: digitális napló vezetése,
ellenőrzése; félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása; bizonyítványok megírása;
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése; törzslap vezetése.
 A tanulói hiányzás, késés dokumentálása, összesítése, igazolatlan órák jelzése a törvényben
előírt módon az iskolavezetés, a szülők, a gyermekvédelmi szolgálat felé.
 Saját hatáskörben indokolt esetben évi 3 nap távollét engedélyezése a diák számára.
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Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki
munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése:
 Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
 Helyzetelemzés: Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról:
 tanulók száma, ebből leány;
 állami nevelt (gondozott);
 hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló;
 tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló (BTM);
 sajátos nevelési igényű tanuló (SNI);
 az iskolában étkező tanuló;
 egyéni tanulási renddel rendelkező tanuló;
 egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók;
 más településről bejáró tanuló;
 nem magyar állampolgár;
 évfolyamismétlő;
 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális
elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi
munka).
 Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).
 Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.
 Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre.
 Az osztály neveltségi szintje.
 Az egyes szülői értekezletek tervezett témái.
 Az osztály diákközösségének vezetői.
 Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.
Beszámoló készítése félévkor és év végén:
 A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelése, új
fejlesztési irányok meghatározása:
Szempontok:
 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban?
 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek?
 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, új tanulók, távozók).
 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók,
a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).
 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.
 Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók).
 A közösségi tevékenység [önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények
felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel].
 A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a
szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).
 Továbbtanulás (8. évfolyam):
 gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya;
 szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya;
 szakiskolába felvett tanulók száma és aránya;
 középiskolába fel nem vett tanulók száma és aránya;
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VI. A KIEMLET FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI TERVÉKENYSÉG HELYI RENDJE –ESÉLYEGYNELŐSÉGET
SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
Különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki:
 sajátos nevelési igényű tanuló;
 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló;
 kiemelten tehetséges tanuló;
 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók;
 tanulási kudarcvak kitett, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók.
1. Sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztése
A sajátos nevelési igényű tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának
megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön. A különleges
bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell
biztosítani.
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált
formában folyik. A tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – habilitációs, rehabilitációs
fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon
vesznek részt. Az érintett tanulók részére a szaktanárok a tanmenetben külön tervet állítanak össze.
A nevelők kapcsolatot tartanak a sajátos nevelési tanulók nevelése-oktatása érdekében az utazó
gyógypedagógussal.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:
 gyógypedagógus végzettségű utazó pedagógus;
 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek;
 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás;
 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
 a szülőkkel való együttműködés;
 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;
 tanulószoba, napközi otthonos foglalkozás;
 infokommunikációs eszközök.
2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló fejlesztése
Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra
jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az pedagógiai szakszolgálat valamint az
iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg.
Tevékenységek:
 óvoda- iskola átmenet megkönnyítése (hospitálás, tájékozódás);
 kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálattal, gyermekjóléti szolgálattal;
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;
 képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés;
 nevelők együttműködése a tanulók fejlesztése érdekében;
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata;
 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
 iskolai szakkörök;
 a tanulók szabad idejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, táborok);
 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);
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a szülőkkel való együttműködés;
szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;
tanulószoba, napközi otthonos foglalkozás;
fejlesztő eszközök, játékok;
szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

3 . Kiemelten tehetséges tanuló fejlesztése
Kiemelten tehetséges tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti általános
vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a
feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,
A tehetség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek szolgálják:
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
 tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, projektek;
 iskolai sportkörök, diákkörök;
 versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);
 szabadidős foglalkozások egy része (pl. színház- és múzeumlátogatások);
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata;
 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;
 tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek,
szünidei programok);
 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások).
4. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek.
 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés;
 szoros kapcsolat a helyi gyermekjóléti szolgálattal,
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások, iskolai szakkörök;
 egyéni foglalkozások; mentorállás, szülő-suli program;
 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
 napközi otthon, tanulószobai foglalkozás;
 a tanulók szabad idejének szervezése, szabadidős foglalkozások (pl. színház- és
múzeumlátogatások);
 a szülőkkel való együttműködés; a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése;
 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Integrációs és Képesség-kibontakoztató
Pedagógiai Rendszere

Felkészítésének

I. Képesség-kibontakoztató és integrációs program (IPR) – a 11/1994.MKM.rendelet 39/d. és 39/e.
bekezdése, valamint az Oktatási Miniszter 27480/2003. irányelve alapján.
Legfőbb célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelésétoktatását maradéktalanul megvalósítsuk. Az integrációs oktatásban résztvevő tanulók százalékos
aránya a teljes osztálylétszámhoz, illetve évfolyam létszámhoz viszonyítva megfeleljen a
jogszabályban előírthoz.
Célunk továbbá:
 azoknak a gyerekeknek a segítése, akiknek az otthoni mikrokörnyezet kevesebb lehetőséget
nyújt képességeik kibontakoztatásához;
 időben felismerni a tanulók hátrányos helyzetét;
 megnyerni a szülőket a tanulók együttnevelésére;
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az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére alkalmas módszerek, technikák
(együttműködő, elfogadó) kiépítése;
továbbtanulási esélyeik kiegyenlítése;
minél több pedagógus sajátítsa el az IPR alkalmazásához szükséges kompetenciákat,
valamint legyen képes az előítélet kezelésre és a diszkriminációmentes oktatásra.

Feladatok:
Integrációs stratégia kialakítása:
 A felmérés összegzése után az iskola igazgatója mérlegeli a 11/1994.(VI.8.) MKM. rendelet
alapján a programokba még bevehető (az egyik kritériumnak meg nem felelő) tanulók
létszámát és személyét (10%).
 Osztályonkénti, évfolyamonkénti, illetve iskolai szintű összegzés készül az arányok
kimutatásával.
 Az intézmény vezetője az osztályba soroláskor – a speciális tanulási-, magatartási-,
beilleszkedési problémák figyelembevételével – a felmérés adatait figyelembe veszi a
rendelet előírásainak megfelelően.
II. A tanulást- tanítást segítő és értékelő eszközrendszer elemei:
Óvoda-iskola átmenet segítése:
 az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére a közösen kidolgozott együttműködési program
fejlesztése, megvalósítása, rendszeres látogatások szervezése;
 beiskolázás előkészítése, mérések, vizsgálatok előzetes elvégzése;
 „veréb-tábor” szervezése,
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és program elemek:
Az önálló tanulást segítő fejlesztés:
 a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok;
 az önálló tanulási képességet kialakító programok;
 tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek.
Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése:
 tantárgyi képességfejlesztő programok.
Szociális kompetenciák fejlesztése:
 közösségfejlesztő, közösségépítő programok;
 mentálhigiéniás programok.
Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek:
 együttműködés civil programmal.
Az integrációt elősegítő módszertani elemek:
 egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés;
 drámapedagógia; projektmódszer.
A tanári együttműködés formái:
 műhelymunka;
 hospitálásra épülő együttműködés és értékelő esetmegbeszélések;
 problémamegoldó fórumok,
A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei:
 a szöveges értékelés – árnyalt értékelés;
 egyéni fejlődési napló;
 egyéni fejlesztési napló.
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Multikulturális tartalmak:
 multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban.
A továbbhaladás feltételeinek biztosítása:
 pályaorientációs foglalkozások;
 továbbtanulásra felkészítő program.
III. Várható eredmények:
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének bevezetését követően az alábbi eredményekkel
számolunk, amelyek az ellenőrzés szempontjait is jelentik:
 a hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel a
jogszabályban előírtaknak;
 az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő
fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására és együttnevelésére;
 multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe;
 az intézmény párbeszédet alakít ki az együttnevelésben érintett partnereivel, különösen a
szülőkkel;
 az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer;
 módszertani megújulás; a tevékenység központú, integrációt segítő pedagógiai módszerek
elsajátítása a továbbképzéseken.
Ezek eredményeként:
 nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma;
 csökken az intézményben a tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők
száma;
 nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma;
 az országos kompetenciamérések eredményei javulnak.
Együttműködési kapcsolatok:
 Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat
 Klebelsber Központ
 Szülők
 Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Alapszolgáltatási Központ
 Cigány kisebbségi Önkormányzat
 Iskolaorvosi Szolgálat
 Ficánka Óvoda
 Iskolavédőnői Szolgálat
 Gyermekjóléti szolgálat
 Civil Szervezetek
 Rendészeti szervek: Polgárőrség, Rendőrőrs
5. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése, a következő tevékenységek
során történik:
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;
 felzárkóztató órák,
 napközi otthon;
 tanulószoba;
 iskolai könyvtár, valamint az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos
használata.
A lemorzsolódás visszaszorítását elősegítő intervenciós intézkedések, Szülő-Suli program:
Célok:
 A lemorzsolódással veszélyeztett tanulók és szüleik támogatása.
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Személyközpontú, egyéni, kompetencia alapú fejlesztések.
Tanulási motiváció felkeltése, tanulmányi munka eredményességének növelése.
A szociokulturális hátrányok enyhítése.
Esélyegyenlőség, a munkavégzéshez szükséges kompetenciák fejlesztése.

Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozások:
 Egyéni készség- és képességfejlesztés egyéni fejlesztési terv kidolgozásával
– információk gyűjtése: bemeneti „mérés”, erősségek, gyengeségek, veszélyek,
szükségletek felmérése;
– háttérinformáció (család, testvérek, környezet, barátok, egészségügyi, szociális
állapotok felmérése);
– egyeztetés a gyermek fejlesztésében érintett szereplőkkel (szülők, kollégák, vezetők,
család- és/vagy szociális gondozók, gyermekorvos, védőnő);
– fejlesztési terv kidolgozása, erősségek és a fő fejlesztési irányok megfogalmazása,
eszközök, módszerek meghatározása;
– fejlesztési terv megvalósítása, egyéni tanulási módszerek kialakítása, hatékony
tanulás elsajátíttatása;
– félévenként az eredmények felülvizsgálata, szükség szerint új fejlesztési irányok
megfogalmazása.
 Tanulást segítő szakember bevonása (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, stb.).
 SNI tanulók egyéni fejlesztése gyógypedagógus bevonásával.
 Pályaorientációt elősegítő tevékenységek.
 Az önálló tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztés.

A konstruktív életvezetéshez, a társadalomba történő sikeres beilleszkedéshez
alapkompetenciák fejlesztése:
– szociális kompetenciát fejlesztő módszerek,
– példakép meghívása, sikeres tevékenységek bemutatása;
– konstruktív tevékenységforma megerősítése: jutalmazás, bátorítás, kirándulás, tábor;
– szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése.

Mentálhigiénés segítségnyújtás:
Mentálhigiénés programok védőnő, iskolaorvos bevonásával:
– A serdülőkori testi változások és a hozzákapcsolódó higiéné tisztálkodás szabályaielőadás szervezése szakember bevonásával.
– Szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányuló tevékenységek.
 Bűnmegelőzési előadás szervezése rendőrség bevonásával.
 Esetkonferencia szervezése (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, stb. részvételével) a
tanuló előre haladásának támogatása érdekében.
 Az igazolt és igazolatlan hiányzás csökkentése érdekében megbeszélést kezdeményezünk a
szülővel (gondviselővel), jelzést küldünk a gyermekjóléti szolgálat felé, részt veszünk az
esetmegbeszéléseken.
 Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - veszélyeztetettség jelzése,
külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé
irányítás.
 Család –iskola együttműködés javítását célzó tevékenységek:
Délutáni foglalkozás: napközi otthon (1-4. évf.) és tanulószoba (5-8. évf.)
 feladat elkészítése, gyakorlás;
 felzárkóztatás, tehetséggondozás;
 a tananyag megértésének, esetleges hiányosságainak, bizonytalanságainak azonnali
visszajelzése, korrigálása.
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6. A gyermek – és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:
A gyermek és ifjúságvédelem a tantestület valamennyi tagjának, de különösen az osztályfőnököknek
a feladata. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét.
Célja: hogy biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, intézkedéseket tegyen a
rászorulók érdekében. Őrködjön a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felett. Kísérje
figyelemmel az életkörülményeit.
Fontosnak tartjuk a megelőzést: A gyermekek életkörülményeiben tapasztalható veszélyeket,
fejlődésükben tapasztalható rendellenességeket Időben fel kell tárni, és folyamatosan tartani kell a
kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével.
A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai:
 kísérje figyelemmel a tanulók elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, pihenés)
meglétét a családban;
 a tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása, testi épségük óvása a
családon belül és kívül;
 egészségi állapotuk figyelemmel kísérése rendszeres védőnői, iskolaorvosi, fogorvosi
vizsgálatokon;
 a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása a tanulók
igénye szerint;
 a család szociális és anyagi helyzetének megfelelően különféle – pénzbeli és természetbeli –
támogatások felkutatása, a hozzájutás segítése;
 segítségnyújtás a szabadidő kulturált eltöltéséhez (mozi, színház, vetélkedők, kiállítások,
iskolai rendezvények) illetve a kulturális, szociális hátrányok csökkentése;
 gyors, hatékony intézkedés a gyermekeket veszélyeztető helyzetek megelőzésében.
Felsős tanulóink esetében a fentieken túl figyelemmel kísérni:
 Milyen kortárscsoportban vesz részt?
 Mennyire ellenőrzött tevékenységük?
 Használ-e egészségre káros anyagokat?
 Folytat-e korára, fejlődésére káros életmódot? (Drogellenes program)
 Rendszeresen jár-e iskolába?
 Minden segítséget meg kell adni eredményes pályaválasztásukhoz.
Feladat a tanulók tájékoztatása arról, hogy problémáikkal fordulhatnak:
 az iskolán belül a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz;
 iskolán kívül gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményekhez: pl. gyermekjóléti szolgálat,
nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély-telefon;
 elérhetőségek, cím, telefonszám.

39

VII. A TANULÓNAK AZ INTÉZÉMNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ
RÉSZVÉTELI JOGAI, GYAKORLÁSI RENDJE
A diákönkormányzat szervezete, működése
A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség
megválaszthatja az Osztály Diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát, valamint küldöttet delegál
az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. A tanulóközösségek ily módon önmaguk
diákképviseletéről döntenek. Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott
Intézményi Diákbizottság (IDB) látja el. Az IDB tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetőségét,
rajtuk keresztül gyakorolja jogát.
A diákönkormányzat munkáját pedagógiai munkakörben dolgozó személy segíti, aki – a
diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat az IDB képviseletében.
A diákönkormányzat jogai
A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével
és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál;
 az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása előtt a
tanulókat érintő kérdésekben;
 a Házirend elfogadásakor és módosításakor;
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor;
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.
Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés előkészítő,
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének teljes jogú tagja az
iskolai diákönkormányzat képviselője.
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VIII. A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI
1. Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése
Az intézmény vezetősége az intézményvezetőn, az intézményvezető-helyettesen kívül a
munkaközösség-vezetőkből áll.
Az intézmény kibővített vezetősége, konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezető saját jogköréből ezt
szükségesnek látja. A kibővített intézményvezetőség tagjai: az intézményvezető, az
intézményvezető-helyettes, a szakmai munkaközösségek vezetői, a közalkalmazottak választott
képviselője, a diákönkormányzat pedagógusvezetője. A vezetők és a középvezetők a vezetői
értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek működéséről: a kiemelkedő teljesítményekről, a
hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról.
A vezetők kapcsolattartási rendje
Az intézmény vezetője, a helyettes és a munkaközösség-vezetők kapcsolattartása folyamatos, a
szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. A vezetőség a
munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül.
Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor
összehívhat.
2. A nevelőtestület kapcsolattartásának formái
Az iskolában működő szakmai munkaközösségek, melyek tevékenységét a Köznevelési törvény és
az iskolai SZMSZ határozza meg. A munkaközösség-vezetők az egyes szervezeti egységek munkáját
irányítják, tervezik, szervezik. A munkaközösség-vezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól beszámol
közvetlen vezetőjének, kiemelkedő jelentőségű ügyben az intézményvezetőnek. A vezetőség
félévenként beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek.
Az iskolában működő, nem operatív feladatokat ellátó munkaközösségek ún.”ad- hoc”
munkaközösségek eseti feladatok megoldására:
 Fegyelmi bizottság
 Nevelési bizottság
A nevelőtestület értekezletei
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az
értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. A nevelőtestületi értekezlet
vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók – intézményi tanács, szülői szervezet,
diákönkormányzat, stb.- képviselőjét meg kell hívni.
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekbe (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba
lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok és a hit-és erkölcstan tantárgy oktatói nem
rendelkeznek szavazati joggal.
A tanév rendes értekezletei az alábbiak:
 tanévnyitó értekezlet;
 félévi és év végi osztályozó értekezlet;
 félévi értekezlet;
 őszi szakmai továbbképzés;
 tavaszi szakmai továbbképzés;
 tanévzáró értekezlet.
Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a
közalkalmazotti tanács és az intézményvezető vagy a vezetőség szükségesnek látja.
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3. A szülő és pedagógus kapcsolattartás formái
A Köznevelési törvény 43.§-a rendelkezik a szülők közösségéről valamint az iskolaszékről.
Iskolánkban a szülők érdekeinek képviseletét a Szülői munkaközösségek és az Intézményi Tanács
látják el.
3.1. Szülői részvétel az iskola munkájában
A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet kell
teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó kapcsolat
kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen,
megbecsülésen, megértésen kell alapulnia. Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint
iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani.
Ennek érdekében:
 Tájékoztatni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott
módszerekről.
 Ugyanakkor az iskolának mindezekről ismernie kell a szülők véleményét.
 Alkalmat kell biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői,
közreműködői és segítői lehessenek.
Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy a szülők időben, alaposan informálódjanak intézményünk
életéről, működéséről.

A szülők tájékoztatásának iskolai formái:
Szóbeli
- Iskola és osztály szülői értekezletek
- Fogadóórák, nyílt napok
- Családlátogatás

Írásbeli
- e-Kréta ellenőrző
- Iskolai hirdetőtablók
- Tájékoztató szórólapok
- Értesítők

A szülők szóbeli tájékoztatási rendje
Az intézmény – a köznevelési törvénynek megfelelően – a tanulókról a tanév során rendszeres
szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos
tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.
Szülői értekezletek:
Az intézmény – a köznevelési törvénynek megfelelően – a tanulókról a tanév során rendszeres
szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos
tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.
Célja: a közös feladatok, célok megtervezése, a problémák megoldása. Kapcsolatteremtés iskolaszülő, szülő-iskola között.
Ideje: tanévenként 4 alakalommal (szeptember, november, február, május) a szülő munkaidejéhez
igazodva, az esti órákban a napközis nevelőkkel együtt.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői
szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.

42

Fogadóórás szülői értekezlet:
Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők
számára.
Az intézmény tanévenként 2 alkalommal, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői
fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is
behívja az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni
szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett
pedagógussal.
A napközi otthonban, tanulószobán évente két alkalommal tartunk szülői értekezletet, ahol a
szülők tájékoztatást kapnak a tanulók délutáni munkájáról.
Fogadóórák:
Célja: a szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleménycsere a gyermek tanulmányi munkájáról,
iskolai viselkedéséről. Ideje: hetente egy alkalommal.
Családlátogatás:
Főleg az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős feladata a környezettanulmányozás, közvetlenebb
kapcsolat kialakítása, a tanulóval kapcsolatban felmerülő problémák megoldása céljából. (probléma
esetén többször előfordulhat.)
Nyílt tanítási napok: Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülő betekintést nyerjen gyermeke
tanítási óráira.
A szülők írásbeli tájékoztatási rendje
Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a KRÉTA elektronikus
ellenőrzőn keresztül. Az elektronikus naplóban rögzített információk azonnal elérhetővé válnak a
szülők/törvényes képviselők számára. Írásban értesítjük szülőket gyermekük magatartásáról,
szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatást adunk az intézményi élet kiemelkedő
eseményeiről és a szükséges aktuális információkról is. A szülő/törvényes képviselő írásban
benyújtott kérelme alapján minden hónap elején nyomtatott formában kaphat tájékoztatást a KRÉTA
elektronikus napló előző havi bejegyzéseiről. Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a
szülőket a tanulók előmeneteléről, magatartásáról és szorgalmáról.

HOGYAN KAPCSOLÓDHAT BE A SZÜLŐ AZ ISKOLA KÖZÉLETÉBE
Az iskola működésében a következő szülői szerepek jelennek meg:
 A szülő, mint a gyermeke által iskolahasználó.
 A szülő, mint a tanulási – nevelési folyamat segítője.
 A szülő, mint az iskolai közélet szereplője.
A szülő, mint a gyermeke által iskolahasználó kérheti:
 Az ifjúságvédelem segítségét.
 Az iskolapszichológus és a logopédus segítségét.
 A napközi otthoni és tanulószobai ellátást.
 A nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozások szervezését.
A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője az alábbi területeken tevékenykedhet
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 Az iskola eszközparkjának gazdagításában.
 Az iskola esztétikai arculatának alakításában.
 A turisztikai feltételek javításában (pl. erdei iskola) tárgyi, környezeti feltételeinek
jobbításában.
Formái:
 pénzadomány;
 tárgyi támogatás;
 szellemi és társadalmi munka.
A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat szereplője
Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az intézményünkben folyó
oktatási-nevelési feladatainknak sikerességét támogatja, erősíti, színesíti.
Színtere lehet:
 az osztályfőnöki óra;
 a szülői értekezlet;
 a szabadidős tevékenységek;
 kulturális területek.
Kezdeményezője:
 a szülői munkaközösség;
 az osztályfőnök;
 az iskola vezetése.
3.2. A szülői munkaközösség és iskola kapcsolattartásának formája
Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök közvetlen
kapcsolatot tart. A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői
szervezetek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez. A Szülői
Munkaközösséget az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban tanévenként legalább
4-szer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint
meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait.
A Szülői Munkaközösség elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel, és tanévenként
1-szer beszámol az iskolavezetésnek a szülői közösség tevékenységéről.
3.3. Az intézményi tanács és az intézmény kapcsolattartásának formája
Az intézményvezető és az intézményi tanács elnöke az együttműködés tartalmát és formáját
tanévenként az intézményi munkaterv és az intézményi tanács munkaprogramjának egyeztetésével
állapítják meg. A kapcsolattartás a feladatellátás függvényében folyamatos.
Az intézmény az intézményi tanács működését támogatja a feladatok ellátásához szükséges
helyiségek és berendezések - előzetes egyeztetés után való – rendelkezésre bocsátásával.
Az intézményvezető vagy megbízottja szükség szerint tájékoztatja az intézményi tanácsot az
intézmény működéséről. Az intézményi tanács elnöke tanévenként 1 alkalommal tájékoztatja saját
működéséről és munkaprogramjáról a nevelőtestületet.
4. A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás
A diákönkormányzat munkáját pedagógiai munkakörben dolgozó személy segíti, aki – a
diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat az IDB képviseletében. A diákönkormányzatot
képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével.
Az Iskolai Diákbizottság megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, a
nevelőtestületi, valamint az intézménytanácsi értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál.
Az Osztály Diákbizottságának képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában.
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A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény
vezetőjét. Az intézményvezető heti fogadóórájának időpontja tanévenként változik. Az adott tanév
intézményvezetői fogadóóráját az intézmény munkaterve tartalmazza. Az időpont közzététele az
osztályfőnökök feladata.
Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan
működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi
SZMSZ és a házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe.
5. Az intézmény és partnerei kapcsolattartásának formái
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres
kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel.
A vezetők, valamint a nevelő-oktató munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres
személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival, - meghívás
vagy egyéb értesítés alapján.
A kapcsolattartás formái és módjai:
 közös értekezletek tartása;
 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel;
 módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása;
 közös ünnepélyek rendezése;
 intézményi rendezvények látogatása;
 hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon.

Kapcsolataink:
Klebelsberg Központ
2016. január 01-től intézményünk fenntartója a Klebelsberg Központ. A Nyíregyházi Tankerülettel
folyamatos a kapcsolat.
Közalkalmazotti tanács
Szabályzat alapján működik. A dolgozókat érintő kérdésekben az intézmény vezetője kikéri
tagjainak véleményét.
Intézményi tanács
A munkaterv alapján tevékenykedik. Hatáskörébe tartoznak a gyerekeket érintő kérdések;
tankönyvrendelés, iskolai munkaterv, pedagógiai program.
Diák sportegyesület: Saját költségvetésből működik, feladata a tehetséggondozás, versenyeztetés.
Külső kapcsolataink:
Szülői ház: Legfontosabb partnerünk a szülői ház. Folyamatosan tartjuk a szülőkkel a kapcsolatot.
Napi szinten elérhetők vagyunk a szülők számára.
Szülői munkaközösség
Munkaterv alapján dolgozik. Évente 4 alkalommal tartanak gyűlést. Az iskolai élet aktív részesei
szívesen vesznek részt a gyermekprogramok szervezésében, lebonyolításában, (mikulás, farsang,
karácsony, gyermeknap).
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Polgármesteri Hivatal. Az intézmény tulajdonosa. Folyamatos velük a kapcsolatunk.
Ficánka Óvoda. A kapcsolat az alsós nevelőkkel több éves hagyománynak megfelelően alakul.
Tanítóink rendszeresen ellátogatnak az óvodába, az óvónők pedig a leendő elsősökkel sétálnak át
hozzánk.
Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola. A résztvevő tanulóknak képzőművészeti foglalkozást, zene - és
néptánc oktatást biztosítanak.
Gyermekjóléti Szolgálat. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása érdekében napi
kapcsolatban állunk velük. Eredményes és hatékony együttműködésre törekszünk.
Dr. Erdész Sándor Nagyközségi könyvtár. Az olvasni, búvárkodni szertő gyerekek számára
biztosít lehetőséget, rendszeresen veszünk részt az általuk szervezett kézműves foglalkozásokon.
Védőnő, fogorvos, háziorvos. A gyerekek egészségvédelme érdekében rendszeres és jó kapcsolat
kialakítására törekszünk.
Egyházak: Az egyházak vezetőivel koordináljuk a kötelezően választható hit- és erkölcstan órák
szervezését. Ünnepi rendezvényeinken jelenlétükre számítunk.
Polgárőrség: Rendezvények biztosítása.
Arany Alkony nyugdíjas klub: Az idősebb generáció tiszteletére, a hagyományok ápolására
nevelik tanulóinkat. Számos kézműves foglalkozás kezdeményezői és szervezői.
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IX. TANULÓI JOGVISZONY, A FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL SZABÁLYAI
A tanuló az iskolával a beiratkozás napjától tanulói jogviszonyban áll, jelenlétével a jogviszony
létrehozását illetve folytonosságát jelzi.
1. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei:
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 iskola beiskolázási körzetéből – melyet a kormányhivatal határoz meg – minden jelentkező
tanköteles korú tanulót felvesz.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermekek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse, és a szülő kérje az első évfolyamra történő felvételét.
A beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 a szülő személyi igazolványát;
 a gyermek lakcímkártyáját;
 a gyermek TAJ számát.
Iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai:.
A 2-8.osztályba történő felvételnél be kell mutatni:
 a tanuló születési anyakönyvi kivonatát;
 a szülő személyi igazolványát;
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a
tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzései alapján nem tanult.
Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak) - ból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek
nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt
vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév
közben az előző évfolyamra beiratkozni.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről:
 a szülő kérésének;
 a tanuló előző tanulmányi eredményeinek, valamint magatartás és szorgalom
érdemjegyeinek;
 az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola
intézményvezetője dönt.
Ha a körzeten kívül lakó tanuló, a 2-8.évfolyamon tanév végi osztályzatainak átlaga 3,5 alatt van,
illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minőségű, az intézményvezető döntése
előtt kikéri:
 az intézményvezető helyettes;
 az alsós munkaközösség vezetőjének;
 a társadalomtudományi és osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének;
 az érintett évfolyam osztályfőnökének véleményét.
Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk
tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul.
Ilyen esetben az iskola intézményvezetője e vélemények figyelembevételével dönt arról, hogy az
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érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerinti
illetékes iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.
Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket
is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű,halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
kérelmét teljesíteni az arányok figyelembevételével. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye a településen található. A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további
felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye a településen található. Ha az iskola az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról).
(

2. A tanulói jogviszony megszűnése:
Megszűnhet a tanulói jogviszony az iskolai tanulmányok befejezése előtt:
 ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke más iskolában tesz eleget tankötelezettségének;
 egészségügyi alkalmatlanság miatt;
 elérte a tankötelezettségi kor felső határát;
 a tanköteles kivételével – annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt,
feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú esetén a szülőt legalább kettő alkalommal írásban
figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire;
 a nem tanköteles korú tanuló iskolából való kizárása a fegyelmi eljárás során.

X. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI
1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a 2. évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell
kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.
A tanuló az 1. évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyam ismétlésre, ha a tanulmányi
követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. Ha a
tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap a nevelő véleménye alapján a szülő kérheti az adott
évfolyam megismétlését.
2. évfolyamon; év végén, valamint 3-8. évfolyamon; év végén a tanuló az iskola magasabb
évfolyamába lép akkor, ha az előírt tanulmányi követelményeket legalább elégséges (2) minősítéssel
teljesítette.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a
kétszázötven órát (250 óra), és a tanítási év végén nem osztályozható, a továbbhaladáshoz osztályozó
vizsgát köteles tenni.
Az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek teljesítéséről a tanuló bizonyítványt kap. A
bizonyítvány közokirat.
2. Tanulmányok alatti vizsga
Tanulmányok alatti vizsgát kell tennie azoknak a tanulóknak, akiknek félévi vagy év végi
osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az iskola pedagógiai
programja szerint nem lehetett meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
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A tanulmányok alatti vizsga általános szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza
meg. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik;
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít;
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek
feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
A tanulmányok alatti vizsgák követelményei:
A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett
időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a
kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről.
A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a
Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó
követelményeivel.
Szóbeli és írásbeli vizsgát tartunk: magyar nyelv és irodalom, magyar nyelv, irodalom, történelem,
angol nyelv, matematika, környezetismeret, természettudomány, fizika, kémia, biológia, földrajz
tantárgyakból.
Szóbeli vizsgát tartunk: Etika/ hit és erkölcstan, hon és népismeret, állampolgári ismeretek, technika
és tervezés tantárgyból.
Szóbeli és gyakorlati vizsgát tartunk: digitális kultúra, ének-zene, technika és tervezés tantárgyakból.
Gyakorlati vizsgát tartunk: testnevelés, vizuális kultúra, dráma és színház tantárgyakból.
Értékelés módja, érdemjegyekre történő átváltás:
Szöveges értékelés:
Teljesítmény
1.évfolyam,
2.évfolyam félév:
Kiválóan teljesített
100-91 %
Jól teljesített
90-76 %
Megfelelően teljesített
75-51 %
Felzárkóztatásra szorul
50-31 %
30-0 %

Érdemjegy

5
4
3
2
1

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
 osztályozó vizsga;
 javítóvizsga;
 különbözeti vizsga;
 pótló vizsga.
2.1. Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha:
 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve;
 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének a tanévben az
előírtnál rövidebb idő alatt eleget tehet;
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, - jegyei alapján nem osztályozható- és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet;
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet;
Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők:
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1-2. évfolyam:

szóbeli és írásbeli vizsga:
szóbelei vizsga:
szóbeli és gyakorlati vizsga:
gyakorlati vizsga :

magyar nyelv és irodalom, matematika,
etika/hit - és erkölcstan,
ének-zene, technika és tervezés
testnevelés, vizuális kultúra.

3. évfolyam:

szóbeli és írásbeli vizsga:

magyar nyelv és irodalom, matematika,
környezetismeret,
etika/hit - és erkölcstan,
digitális kultúra, ének-zene, technika és
tervezés
testnevelés, vizuális kultúra.

szóbeli vizsga:
szóbeli és gyakorlati vizsga:
gyakorlati vizsga :
4. évfolyam:

szóbeli és írásbeli vizsga:
szóbeli vizsga:
szóbeli és gyakorlati vizsga:
gyakorlati vizsga :

5. évfolyam:

szóbeli és írásbeli vizsga:
szóbeli vizsga:
szóbeli és gyakorlati vizsga:
gyakorlati vizsga :

6. évfolyam:

szóbeli és írásbeli vizsga:
szóbeli vizsga:
szóbeli és gyakorlati vizsga:
gyakorlati vizsga :

7. évfolyam:

szóbeli és írásbeli vizsga:
szóbeli vizsga:
szóbeli és gyakorlati vizsga:
gyakorlati vizsga :

8. évfolyam:

szóbeli és írásbeli vizsga:

magyar nyelv és irodalom, matematika,
környezetismeret, angol,
etika/hit - és erkölcstan,
digitális kultúra, technika és
tervezés,
ének-zene,
testnevelés, vizuális kultúra.
magyar nyelv, irodalom,
matematika, angol nyelv,
természettudomány, történelem,
etika/hit - és erkölcstan, technika és
tervezés
digitális kultúra, ének - zene,
testnevelés, vizuális kultúra, dráma és
színház.

magyar nyelv, irodalom,
matematika, angol nyelv,
természettudomány, történelem,
etika/hit - és erkölcstan, hon-és népismeret,
technika és tervezés
digitális kultúra, ének- zene
testnevelés, vizuális kultúra.

magyar nyelv, irodalom,
matematika, angol nyelv, történelem,
fizika, kémia, biológia, földrajz,
etika/hit - és erkölcstan, technika és tervezés
digitális kultúra, ének- zene
testnevelés, vizuális kultúra.

magyar nyelv, irodalom,
matematika, angol nyelv, történelem,
fizika, kémia, biológia, földrajz,
szóbeli vizsga:
etika/hit - és erkölcstan, állampolgári
ismeretek
szóbeli és gyakorlati vizsga: digitális kultúra, ének-zene
gyakorlati vizsga :
testnevelés, vizuális kultúra.
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2.2. Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha:
 a tanév végén – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott;
 az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad;
A javítóvizsga az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-től augusztus
31-ig terjedő időszakban szervezhető.
2.3. Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló, aki másik intézményből átvétellel létesített tanuló jogviszonyt.
A különbözeti vizsga időpontját az intézményvezető határozza meg. A különbözeti vizsga
eredményéről a tanulót értesíteni kell.
A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a
Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó
követelményeivel.
Értékelés módja, érdemjegyekre történő átváltás:
Szöveges értékelés:
Teljesítmény
1.évfolyam,
2.évfolyam félév:
Kiválóan teljesített
100-91 %
Jól teljesített
90-76 %
Megfelelően teljesített
75-51 %
Felzárkóztatásra szorul
50-31 %
30-0 %

Érdemjegy

5
4
3
2
1

2.4 Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet az a tanuló aki:
 neki fel nem róható okból távol marad a vizsgáról;
 a vizsgáról engedéllyel távol marad.
A tanulmányok alatti vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább 15 nappal, javítóvizsga esetén a tanév
végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben)
szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál
nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelését a helyi tantantervben meghatározott elvek figyelembe
vételével kell végezni. Az osztályozóvizsga eredményét - osztályzat, szöveges értékelés- be kell írni
a digitális naplóba, az félévi értékelésbe vagy a bizonyítványba. A tanulót tájékoztatni kell az
eredményről.
2.5 Egyéni tanulói munkarend
Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak
eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából
határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az
iskolában folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása
alól fel kell menteni. Felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Valamennyi
tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót
egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.
A különleges bánásmódot igénylő egyéni munkarendű tanuló (SNI, BTMN), felkészítéséről,
érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, szakértői véleményben foglaltak szerint az
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iskola gondoskodik. A tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai
vagy egyéb foglalkozásokon; a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a
napközibe és a tanulószobai foglalkozásokra is. Az iskolában az egyéni munkarendben tanuló
magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak
megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola
pedagógiai programjában foglaltak szerint.
Külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés az
igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról.
Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik
meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a
következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.
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B. HELYI TANTERV
HELYI TANTERVÜNK TARTALMI ÉS FORMAI BEMUTATÁSA
Általános jellemzés
1. Helyi tantervünk alapját képező jogszabályok:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló jogszabály;
 a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló jogszabály;
 a110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló jogszabály;
 az 5/2020. (I. 31.) Kormány rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról jogszabály.
 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet

I. A VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK MEGNEVEZÉSE
2020-as NAT - hoz illeszkedő tartalmi szabályozók:
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 5/2020.(I.31.) Korm. rendelet alapján
(NAT) átdolgozott
kerettantervek alapján:
 Kerettanterv az általános iskola 1-4 évfolyam számára;
 Kerettanterv az általános iskola 5-8 évfolyam számára;
 Kerettanterv a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához:
 Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam számára;
 Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 5-8. évfolyam számára;
A nevelőtestület döntésének megfelelően a Központi kerettantervek alapján került kidolgozásra
iskolánk helyi tantervének tantárgyi rendszere és óraterve mely a 2020-2021 –es tanévtől az első és
az ötödik évfolyamon, majd felmenő rendszerben kerül bevezetésre.
2012-s NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók
A 2020-2021 tanévben az első és az ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kivezetésre kerülő
helyi tanterv.
Általános jellemzés
Helyi tantervünk alapját a nevelőtestület által választott 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet 1. és 2.
melléklete képezi. A kötelező tantárgyakon belül az alábbi variációkat választottuk:
Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára
Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára

1-4 évfolyam: Ének –zene – A változat
5-8 évfolyam : Magyar nyelv és irodalom – A változat
Fizika –B változat
Biológia –egészségtan –A változat
Kémia –B változat
Ének –zene – A változat
Technika, életvitel és gyakorlat -B változat

53

II. A KÖZPONTI KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ
ALAPÓRASZÁM ÉS A SZABADON TERVEZHETŐ ÓRASZÁMOK
2020.szeptember 1-től
Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020/2021 –es tanévtől
Kerettanterv szerinti óraszámok
Heti óraszám/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
Etika/hit és erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Első élő idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Hittan egyházi intézményben
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető óra
Összes tervezett óraszám
Maximális órakeret

1.
7
4

2.
7
4

3.
5
4

4.
5
4

5.
4
4
2

6.
4
4
2

7.
3
3
2

8.
3
3
2
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

2

2

3
2
1

3
1
1

0
1
1
2
2
3
1
1

0
2
2
1
1
3
1
1

2
2

2
2

2
2

2
2
1

1

1

1
1
5

1
1
5
1

1
1
5
1

1
1
5
1

1
5
1

23
2
23
25

27
1
27
28

26
2
26
28

28
2
28
30

28
2
28
30

5

5

1
1
5

22
2
22
24

22
2
22
24

22
2
22
24

2. A szabadon tervezhető tanítási órakeretből biztosítjuk:
Tantárgy megnevezése
Magyar nyelv és irodalom
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Környezetismeret
Dráma és színház
Hon- és népismeret

évfolyam
1-4. évfolyam
6. évfolyam
7-8. évfolyam
1-2. évfolyam
3-4. évfolyam
6. évfolyam
7-8. évfolyam
3-4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam

óraszám
heti 1-1 óra
heti 0,5 óra
heti 1-1 óra
heti 1-1 óra
heti 0,5-0,5 óra
heti 0,5 óra
heti 1-1-óra
heti 0,5-0,5 óra
heti 1 óra
heti 1 óra
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A 2020-2021-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanórák heti óraszáma a kötelező
és a szabadon tervezhető órakeret terhére az 5-8. évfolyamon.

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020
Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát a jobb oldali oszlop pedig a
szabadon tervezhető órákat tartalmazza
Heti óraszám/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
Etika/hit és erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Első élő idegen nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Hittan egyházi intézményben
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető óra
Összes tervezett óraszám
Összesített óraszám
Maximális órakeret

1.
2.
3.
7 1 7 1 5 1

4.
5

4 1 4 1 4 0,5 4

5.

6.

7.

8.

1
2
2
0,5 4
2

2 0,5
2
4 0,5
2

2
2
1 1 1 1
3 1 3 1
2
2
1

1
1

2
2

1

2
2

1
1
1 0,5 1

1

1

1

2

2

3
2
1

3
1
1

0
1
1
2
2
3
1
1

0
2
2
1
1
3
1
1

1
1
5
1

1
1
5
1

1
5
1

0,5

2
2
1

2
2

1

1
1
5

22

1
5

22

1
1
5

1
1
5

22

2
2
2
22 2 22 2 22 2
24
24
24
24
24
24

1
1
5
1
23

27
2
2

23
25
25

26

1
2
27 1 26 2
28
28
28
28

28

28

2
2
28 2 28 2
30
30
30
30

55

Tantárgyi rendszer:

Tantárgyak neve:
- Magyar nyelv és irodalom
- Irodalom
- Magyar nyelv
- Angol nyelv
- Matematika
- Történelem
- Állampolgári ismeretek
- Természettudomány
- Környezetismeret
- Földrajz
- Biológia
- Fizika
- Kémia
- Ének-zene
- Vizuális kultúra
- Digitális kultúra
- Technika és tervezés
- Testnevelés
- Osztályfőnöki óra
- Dráma és színház
- Hon és népismeret
- Etika/ Hit-és erkölcstan

1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
4-8. évfolyam
1-8. évfolyam
5-8. évfolyam
8. évfolyam
5-6. évfolyam
3-4. évfolyam
7-8. évfolyam
7-8. évfolyam
7-8. évfolyam
7-8. évfolyam
1-8. évfolyam
1-8. évfolyam
3-8. évfolyam
1-7. évfolyam
1-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
1-8. évfolyam

A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezések:
A tanuló kötelező, és választható tanítási óráinak száma egy tanítási napon nem lehet több:
a) hat tanítási óránál az első–negyedik évfolyamon;
c) hét tanítási óránál az ötödik–nyolcadik évfolyamon.
A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege egy tanítási héten a nemzeti köznevelésről
szóló törvény 6. melléklet B és D oszlopában az adott évfolyamra meghatározott időkeretet:
a) az első–negyedik évfolyamon legfeljebb kettő;
b) az ötödik-hatodik évfolyamon legfeljebb három;
c) a hetedik–nyolcadik évfolyamon legfeljebb négy tanítási órával haladhatja meg.
Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok
végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a művészeti és a testnevelési
órák kivételével nem kötelezhető.
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III. Ó R A T E R V a 2020-2021- es tanévtől felmenő rendszerben
a.) Kötelező tanítási óra
Tantárgy/osztály
Magyar nyelv és irodalom
Irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon és népismeret
Etika/hit és erkölcstan
Környezetismeret
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Angol nyelv
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és színház
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Kötelező óraszám a törvény
alapján

1
8

2
8

3
6

4
6

5

5

4,5

4,5

1

1

1
1,5

1
1,5

2
2

2
2

2
2

2
2
1

1

1

5

5

1
1
5

1
1
5

24

24

24

25

5

6

7

8

2
2
4
2

2,5
2
4,5
2

2
2
4
2

2
2
4
2
1

1

1
1

1

1

2

2
2
2
1
1
3
1
1

3
2
1
1
1
1
5
1

3
1
1

1
1
2
2
3
1
1

1
1
5
1

1
1
5
1

1
5
1

28

28

30

30

6

7

8

0,5

1

1

A tantárgyi rendszerben csak a kötelező tanórai foglalkozások szerepelnek!
b.) nem kötelező tanítási óra
Tantárgy/osztály
Magyar nyelv és irodalom
Irodalom
Matematika
Környezetismeret
Dráma és színház
Hon és népismeret

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

0,5
0,5

0,5
0,5

5

1
1

c.) Tanórán kívüli foglalkozás
Tantárgy/osztály

1

2

3

4

5

6

7

8

Angol szakkör
Versenysport

2

2

2

1

1
1

1
1

1
1

1
1

Tehetséggond. diákkör

1

1

1

1

2

2

2

2
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Tömegsport

1

1

1

1

1

1

Előkészítő
Digitális kultúra
d.)

1

1

1

1

2

1

Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása

Tantárgy/osztály
Magyar nyelv és irodalom
Matematika

1
1
1

2
1
1

3
1
1

4
1
1

5
1
1

6
1
1

7
1
1

8
1
1

Összesen:

2

2

2

2

2

1

2

1

Évfolyam/óra

1

2

3

4

Napközi otthon

15

15

15

15

e.) Napközi, tanulószoba

Tanulószoba

5

6

7

8

10

10

10

10

Az óraterv a kerettantervi rendeletben rögzítetteknek felel meg. A tanórán kívüli
foglalkozásokon az ismeretek elmélyítése, bővítése valamint felzárkóztatás és tehetséggondozás
történik.

A könyvtár pedagógiai órák a helyi tantervben előírtak szerint valósulnak meg.
A könyvtárban zajló oktató-nevelő munkában kiemelt feladatként tekintünk:
-a hatékony önálló tanulás,
-az anyanyelvi kommunikáció,
-a digitális kompetencia előmozdítására,
-a tanulás tanítása,
-az önismeret és társas kultúra fejlesztésére,
-a médiatudatosságra nevelés.
A műveltségi területek közül a Magyar nyelv és irodalom valamint az digitális kultúra fogadja be a
könyvtárhasználati tananyagot.

A helyi tanterv részletes követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
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ALSÓ TAGOZAT (1-4. évfolyam)
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám: 288 óra
heti óraszám: 8 óra
A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata:
Témakör neve
1. évf.
BESZÉD ÉS OLVASÁS
Beszéd és kommunikáció

15

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése

51

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése

54

Népmesék, műmesék

7

Versek, népköltészeti alkotások

5

Helyem a közösségben – család, iskola

4

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok

4

Állatok, növények, emberek

4

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS
Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek fejlesztése

32

Írás jelrendszere

63

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó

13

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg

2

Kisbetű

4

A magyar ábécé – a betűrend

2

Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe

8

Gyakorlás, rendszerezés, ellenőrzés

20
Összes óraszám:

288

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 288 óra
Heti óraszám: 8 óra
A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata:
Témakör neve
2. évf.
BESZÉD ÉS OLVASÁS
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Beszéd és kommunikáció

15

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése

16

Népmesék, műmesék

33

Versek, népköltészeti alkotások

23

Helyem a közösségben – család, iskola

14

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok

21

Állatok, növények, emberek

20

Gyakorlás, ellenőrzés

2

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS
Írás jelrendszere

20

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó

17

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg

27

Kisbetű – nagybetű

17

A magyar ábécé – a betűrend

20

Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe

28

Gyakorlás, rendszerezés, ellenőrzés

15
Összes óraszám:

288

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 3. ÉVFOLYAM
MAGYAR IRODALOM 3. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 108 óra
Heti óraszám: 3 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
3. évf.
OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS
Beszéd és kommunikáció

11

Mesék, történetek

13

Mondák, regék

15

Versek, népköltészeti alkotások

12

Helyem a világban

12

Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek

12

Állatok, növények, tájak, találmányok

15

Olvassunk együtt! Közös olvasmányok

4

Gyakorlás, rendszerezés, ellenőrzés

14
Összes óraszám:

108
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MAGYAR NYELV 3. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 108 óra
Heti óraszám: 3 óra
NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS
A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, elválasztás, betűrendbe sorolás

10

A nyelv építőkövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései (mondatgrammatikai
eszközök alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, bővítés, névmásítás,
névelőhasználat, helyettesítés)

13

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid szövegek
alkotása - hír, hirdetés, meghívó, felhívás, tudósítás, elbeszélő szöveg,
elektronikus levél)

10

Szótő és toldalék, szóelemzés

8

Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok

7

1. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve - kisbetű – nagybetű

12

2. Tulajdonságokat kifejező szavak

10

3. Mennyiségeket kifejező szavak

4

4. Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben

12

Gyakorlás, rendszerezés, ellenőrzés

22
Összes óraszám:

108

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 4. ÉVFOLYAM
MAGYAR IRODALOM 4. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 108 óra
Heti óraszám: 3 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör:

4. évf.

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS
Beszéd és kommunikáció

11

Mesék, történetek

9

Mondák, regék

15

Versek, népköltészeti alkotások

13

Helyem a világban

13

Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek

13

Állatok, növények, tájak, találmányok

20

Olvassunk együtt! Közös olvasmányok

6

Gyakorlás, rendszerezés, ellenőrzés

8
Összes óraszám:

108
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MAGYAR NYELV 4. ÉVFOLYAM
MAGYAR NYELV 4. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 108 óra
Heti óraszám: 3 óra
NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS
A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, elválasztás, betűrendbe sorolás

5

A nyelv építőkövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései (mondatgrammatikai eszközök
alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, bővítés, névmásítás, névelőhasználat, helyettesítés)

15

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid szövegek alkotása - hír,
hirdetés, meghívó, felhívás, tudósítás, elbeszélő szöveg, elektronikus levél)

15

Szótő és toldalék, szóelemzés

8

Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok

8

1. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve - kisbetű – nagybetű

12

2. Tulajdonságokat kifejező szavak

8

3. Mennyiségeket kifejező szavak

11

4. Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben

13

Gyakorlás, rendszerezés, ellenőrzés

13
Összes óraszám:

108

MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
180 óra
Heti óraszám:
5 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
Rendszerezés, rendszerképzés
Állítások
Problémamegoldás
Szöveges feladatok megoldása
Szám és valóság kapcsolata
Számlálás, becslés
Számok rendezése
Számok tulajdonságai
Számok helyi értékes alakja
Mérőeszköz használata, mérési módszerek
Alapműveletek értelmezése
Alapműveletek tulajdonságai
Szóbeli számolási eljárások
Fejben számolás
Alkotás térben és síkon
Alakzatok geometriai tulajdonságai
Transzformációk
Tájékozódás térben és síkon

Óraszám
4
4
4
4
10
10
10
6
10
5
10
20
12
15
10
5
4
2
4
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Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
Adatok megfigyelése
Valószínűségi gondolkodás
Ismeretek rendszerezése, gyakorlás
Összes óraszám:

10
3
3
15
180

MATEMATIKA 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
180 óra
Heti óraszám:
5 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Óraszám

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
Rendszerezés, rendszerképzés
Állítások
Problémamegoldás
Szöveges feladatok megoldása
Szám és valóság kapcsolata
Számlálás, becslés
Számok rendezése
Számok tulajdonságai
Számok helyi értékes alakja
Mérőeszköz használata, mérési módszerek
Alapműveletek értelmezése
Alapműveletek tulajdonságai
Szóbeli számolási eljárások
Fejben számolás
Alkotás térben és síkon
Alakzatok geometriai tulajdonságai
Transzformációk
Tájékozódás térben és síkon
Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
Adatok megfigyelése
Valószínűségi gondolkodás
Ismeretek rendszerezése, gyakorlás
Összes óraszám:

4
4
4
4
10
10
10
6
10
5
10
20
12
15
10
5
4
2
4
10
3
3
15
180

MATEMATIKA 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám: 162 óra
Heti óraszám: 4,5 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
Rendszerezés, rendszerképzés
Állítások

Óraszám
3
5
4
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Problémamegoldás
Szöveges feladatok megoldása
Szám és valóság kapcsolata
Számlálás, becslés
Számok rendezése
Számok tulajdonságai
Számok helyi értékes alakja
Mérőeszköz használata, mérési módszerek
Alapműveletek értelmezése
Alapműveletek tulajdonságai
Szóbeli számolási eljárások
Fejben számolás
Írásbeli összeadás és kivonás
Írásbeli szorzás
Törtrészek
Negatív számok
Alkotás térben és síkon
Alakzatok geometriai tulajdonságai
Transzformációk
Tájékozódás térben és síkon
Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
Adatok megfigyelése
Valószínűségi gondolkodás
Ismeretek rendszerezése, gyakorlás
Számonkérés
Összes óraszám:

5
8
8
5
3
9
6
10
2
4
6
8
15
7
3
6
3
6
4
3
9
3
3
6
8
162

MATEMATIKA 4. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 162 óra
Heti óraszám: 4,5 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
Rendszerezés, rendszerképzés
Állítások
Problémamegoldás
Szöveges feladatok megoldása
Szám és valóság kapcsolata
Számlálás, becslés
Számok rendezése
Számok tulajdonságai
Számok helyi értékes alakja
Mérőeszköz használata, mérési módszerek
Alapműveletek értelmezése
Alapműveletek tulajdonságai
Szóbeli számolási eljárások
Fejben számolás
Írásbeli összeadás és kivonás
Írásbeli szorzás és osztás
Törtrészek
Negatív számok
Alkotás térben és síkon
Alakzatok geometriai tulajdonságai
Transzformációk
Tájékozódás térben és síkon
Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése
Adatok megfigyelése

óraszám
3
5
4
5
8
8
5
3
9
6
10
2
4
6
8
8
14
3
6
3
6
4
3
9
3
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Valószínűségi gondolkodás
Ismeretek rendszerezése, gyakorlása
Számonkérés
Összes óraszám:

3
6
8
162

ANGOL NYELV 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities
English and language learning
Intercultural topics
Playful learning
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

Óraszám
22
12
8
5
6
10
6
3
72 óra

KÖRNYEZETISMERET 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

54 óra
1,5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Megfigyelés, mérés
Az élettelen környezet kölcsönhatásai
Tájékozódás az időben
Tájékozódás a térben
Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés
Összes óraszám

Óraszám
12
8+2
8+4
8+4
8
54

KÖRNYEZETISMERET 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

54 óra
1,5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Hazánk, Magyarország
Életközösségek lakóhelyünk környezetében

Óraszám
6+6
20+4
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Testünk, egészségünk
Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés
Összes óraszám

6+4
8
54

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Óraszám
1. évf.
2.évf.

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat (horizontálisan beépül a
többi témakörbe)
Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak
Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk
Összes óraszám:

32
6
6
2
14
12
72

VIZUÁLIS KULTÚRA 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Nyári élmény
Tanév eleji ismétlés
Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak
Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk
Tanév végi ismétlés
Kiállítás a tanév alatt készült alkotásokból
Összes óraszám:

Óraszám
1
1
22
5
8
8
12
12
2
1
72

VIZUÁLIS KULTÚRA 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
36 óra
Heti óraszám:
1 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Nyári élményeim
Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények

Óraszám
1
14

32
6
6
2
14
12
72
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Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak
Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk
Összes óraszám:

7
4
2
4
4
36

ÉNEK-ZENE 1-2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Zeneművek/Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás
Összes óraszám:

óraszám
1.évf.
2.évf
35
35
13
13
8
8
8
8
8
8
72
72

ÉNEK-ZENE 3-4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Tanév eleji ismétlés
Zeneművek/Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás
Tanév végi ismétlés
Népi gyermekjátékok
Összes óraszám:

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 1-2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:
A témakörök áttekintő táblázata:

36 óra
1 óra

óraszám
3.évf.
4.évf.
2
1
35
35
13
14
6
7
6
7
6
7
2
1
2
72
72
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Témakör neve
Anyagok a környezetünkben
Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés
Otthon – család – életmód
Jeles napok, ünnepek
Közlekedés
Összes óraszám:

Óraszám
1.évf.
2.évf.
4
4
15
15
7
7
6
6
4
4
36
36

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 3-4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Tanév eleji ismétlés
Anyagok a környezetünkben
Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés
Otthon – család – életmód
Jeles napok, ünnepek
Közlekedés
Tanév végi összefoglalás
Kiállítás az alkotásokból
Összes óraszám:

Óraszám
3.évf.
4.évf.
1
1
4
4
13
13
8
8
4
4
3
3
2
2
1
1
36
36

TESTNEVELÉS 1 – 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Kúszások és mászások
Járások, futások
Szökdelések, ugrások
Dobások, ütések
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
Labdás gyakorlatok
Testnevelési és népi játékok
Küzdőfeladatok és -játékok
Foglalkozások alternatív környezetben
Úszás
Összes óraszám:

Óraszám
1. évf.
2.évf.
14
14
14
14
19
19
14
14
11
11
19
19
14
14
17
17
16
16
24
24
18
18
180
180
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TESTNEVELÉS 3 – 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve

Összes óraszám:

Óraszám
3.évf.
4.évf.
15
15
15
15
20
20
20
20
15
15
22
22
20
20
10
10
10
10
15
15
18
18
180
180

Éntudat – Önismeret
Család – Helyem a családban
Helyem az osztály közösségében
A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
Rendszerezés
Összes óraszám:

Óraszám
1.évf.
2.évf.
5
5
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
2
2
36
36

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Kúszások és mászások
Járások, futások
Szökdelések, ugrások
Dobások, ütések
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
Labdás gyakorlatok
Testnevelési és népi játékok
Küzdőfeladatok és -játékok
Foglalkozások alternatív környezetben
Úszás

ETIKA 1-2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

ETIKA 3-4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Éntudat – Önismeret
Család – Helyem a családban

36 óra
1 óra

Óraszám
3.évf.
4.évf.
5
5
6
6
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Helyem az osztály közösségében
A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban
A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében
Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
Rendszerezés
Összes óraszám:

6
5
6
6
2
36

6
5
6
6
2
36

DIGITÁLIS KULTÚRA 3-4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
A digitális világ körülöttünk
A digitális eszközök használata
Alkotás digitális eszközökkel
Információszerzés az e-Világban
Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
A robotika és a kódolás alapjai
Rendszerezés
Összes óraszám:

Óraszám
3.évf.
4.évf.
6
8
6
10
8
4
4
6
6
10
2
2
36
36

FELSŐ TAGOZAT (5-8. évfolyam)
MAGYAR NYELV 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
A kommunikáció alapjai
Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan
Állandósult szókapcsolatok
A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek
Hangalak és jelentés
Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban
Év eleji, félévi, év végi felmérés
Felmérés javítása, korrekció
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám
MAGYAR NYELV 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás

óraszám
4
4
4
32
8
6
3
3
8
72

70
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
A kommunikáció alapjai
Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan
Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben. A szófajokhoz
kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudnivalók
Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei
Év eleji, félévi, év végi felmérés
Felmérés javítása, korrekció
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám

szám
3
4
49
2
3
3
8
72

MAGYAR NYELV 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése

Óraszám
5

Helyesírás
Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, mellérendelő szószerkezet

15
32

Könyvtárhasználat
Szövegértés, szövegalkotás
Év eleji, félévi, év végi felmérés
Felmérés javítása, korrekció
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés

2
4
3
3
8
72

Összes óraszám:
MAGYAR NYELV 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
72 óra
Heti óraszám:
2 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése
Helyesírás
A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, szóalkotási módok – játékos
feladatokkal
Készüljünk a felvételire!
Szövegértés, szövegalkotás
Összetett mondat a szövegben
Nyelvtörténet, nyelvrokonság – játékosan
Év eleji, félévi, év végi felmérés
Összes óraszám:

Óraszám
3
8
10
8
4
33
3
3
72
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IRODALOM 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások
Petőfi Sándor: János vitéz
Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások
Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Egy szabadon választott meseregény elemzése
Év eleji, félévi, év végi felmérés (szövegértés, hangos olvasás)
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám:

óraszám
20
18
10
6
4
6
8
72

IRODALOM 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

90 óra
2,5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Hősök az irodalomban
Arany János: Toldi
Szeretet, hazaszeretet, szerelem
Prózai nagyepika – ifjúsági regény 2. - Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény

óraszám
16
2
16
12
6

Év eleji, félévi, év végi felmérés (szövegértés, hangos olvasás)
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám:

6
10
90

IRODALOM 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
I.
Korok és portrék
A) A középkor
B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció
C) Irodalmunk a 17–18. században
D-E) Klasszicizmus és romantika
II.
Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény
III. Év eleji, félévi, év végi felmérés (szövegértés, hangos olvasás)
IV. Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám:

Óraszám
52
3
11
4
32
6
6
8
72
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IRODALOM 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
I. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében
A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában
B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában
C) ,,Vérző Magyarország” - Trianon
II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében
A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában
B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában
C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában
III. A 20. századi történelem az irodalomban
(II. világháború, holokauszt,
romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956)
IV. Szórakoztató irodalom
V.
Év eleji, félévi, év végi felmérés (szövegértés, hangos olvasás
VI. Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összes óraszám:

Óraszám
31
18
11
2
18
12
4
2
6
3
6
8
72

TÖRTÉNELEM 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Személyes történelem
Az őskor világa
Az ókori Kelet Hellász, az ókori Róma
A keresztény vallás kialakulása
A középkor világa ,a feudalizmus jellemzői
Az ősmagyarok története, honfoglalás, Az
Árpád-házi uralkodóink
Gyakorlás, ismétlés

Témakör neve
Személyes történelem
Az őskor
Fejezetek az ókor történetéből
A kereszténység
A középkor világa
Képek és portrék az Árpád-kor
történetéből
összes óraszám

Óraszám
7
6
16
5
13
20
5
72

TÖRTÉNELEM 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Az Anjou-kor, Luxemburgi Zsigmond ,
Hunyadiak
Földrajzi felfedezések kora, reformáció,
korai kapitalizmus
A török háborúk hősei, Bocskai, Bethlen

72 óra
2 óra

Témakör neve
Képek és portrék a középkori
magyar állam virágkorából
Új látóhatárok
Portrék és történetek

Óraszám
12
11
14
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fejedelemsége Rákóczi szabadságharc

Magyarország kora újkori
történetéből
Élet a kora újkori Magyarországon
Forradalmak kora

Élt a török hódoltság idején
Francia forradalom, Napóleon, ipari
forradalom
A reformkor,1848-49-es forradalom és
szabadságharc a kiegyezés
Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

A magyar nemzeti ébredés és
polgárosodás kora
Éves óraszám

6
8
15
6
72

TÖRTÉNELEM 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Nemzetállamok születése, politikai eszmék kora
A dualista kori gazdaság és politika
Az első világháború, Magyarország a
világháborúban , hazánk 1918-19-ben, a trianoni
békediktátum
A kommunista Szovjetunió
A nemzetiszocialista Németország
Gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés a
Horthy-korszakban
A háború szinterei, hazánk a háborúban
A hidegháború kora , a nyugati, keleti tömb
kialakulása, jellemzői
A Rákosi diktatúra kiépülése, jellemző
Ismétlés, gyakorlás, összefoglalás

Témakör neve
A modern kor születése
A dualizmus kora: felzárkózás
Európához
Az első világháború és
következményei

Óraszám
5
7
11

Totális diktatúrák

5

A Horthy-korszak

9

A második világháború
A megosztott világ

10
5

Magyarország szovjetizálása

10
10
72

Éves óraszám
TÖRTÉNELEM 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Az 1956-os forradalom és szabadságharc . Élet a
Kádárrendszerben. Rendszerváltoztatás
Határon túli magyarok
A modern/ipari társadalmak
A modern magyar állam
Magyarország és az Európa Unió
Lábnyomaink a nagyvilágban
Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

Témakör neve
A forradalomtól az ezredfordulóig

óraszám
20

Együttélés a Kárpát-medencében
Népesedés és társadalom
A demokratikus állam
Régiók története
Mérlegen a magyar történelem

8
5
7
14
8
10
72

Az éves óraszám
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ANGOL NYELV 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

108 óra
3 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
Public matters
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities
English and language learning
Intercultural topics
Current topics
Entertainment and playful learning
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

Óraszám
33
4
15
6
6
13
10
11
10
108

ANGOL NYELV 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

108 óra
3 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
Public matters
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities
English and language learning
Intercultural topics
Current topics
Entertainment and playful learning
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

Óraszám
33
4
15
6
6
13
10
11
10
108

ANGOL NYELV 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

108 óra
3 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
Public matters
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities
English and language learning
Intercultural topics
Current topics
Entertainment

óraszám
32
6
11
7
7
11
6
12
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Gaining and sharing knowledge
Revision, written test
Összes óraszám:

10
6
108

ANGOL NYELV 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

108 óra
3 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment and nature
Public matters
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities
English and language learning
Intercultural topics
Current topics
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Revision, written test
Összes óraszám:

óraszám
32
6
11
7
7
11
6
12
10
6
108

MATEMATIKA 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

144 óra
4 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Halmazok
Matematikai logika, kombinatorika
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
Alapműveletek természetes számokkal
Egész számok; alapműveletek egész számokkal
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
Alapműveletek közönséges törtekkel
Alapműveletek tizedes törtekkel
Arányosság, százalékszámítás
Egyszerű szöveges feladatok
A függvény fogalmának előkészítése
Sorozatok
Mérés és mértékegységek
Síkbeli alakzatok
Transzformációk, szerkesztések
Térgeometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Ismétlés

Óraszám
5
5
12
10
12
9
9
7
6
7
5
4
8
9
10
8
5
5
8
Összes óraszám:
144

76
MATEMATIKA 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

162 óra
4,5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Halmazok
Matematikai logika, kombinatorika
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
Alapműveletek természetes számokkal
Egész számok; alapműveletek egész számokkal
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
Alapműveletek közönséges törtekkel
Alapműveletek tizedes törtekkel
Arányosság, százalékszámítás
Egyszerű szöveges feladatok
A függvény fogalmának előkészítése
Sorozatok
Mérés és mértékegységek
Síkbeli alakzatok
Transzformációk, szerkesztések
Térgeometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Ismétlés
Összes óraszám:

Óraszám
5
5
12
6
8
9
11
9
18
13
5
4
8
11
10
10
5
5
8
162

MATEMATIKA 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

144 óra
4 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Halmazok, számhalmazok
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
Arányosság, százalékszámítás
Szöveges feladatok előkészítése
Szöveges feladatok
A függvény fogalmának előkészítése
Síkbeli alakzatok
Transzformációk, szerkesztések
Térgeometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Ismétlés
Összes óraszám:

óraszám
8
13
11
13
14
12
10
14
12
15
7
7
10
144
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MATEMATIKA 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

144 óra
4 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Halmazok, számhalmazok
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
Arányosság, százalékszámítás
Szöveges feladatok előkészítése
Szöveges feladatok
A függvény fogalmának előkészítése
Síkbeli alakzatok
Transzformációk, szerkesztések
Térgeometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Ismétlés
Összes óraszám:

óraszám
10
9
12
13
12
13
10
14
12
15
7
7
10
144

TERMÉSZETTUDOMÁNY 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve

óraszám

Anyagok és tulajdonságaik

10

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök

7

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás

8

Tájékozódás az időben

6

Alapvető térképészeti ismeretek

6

Topográfiai alapismeretek

6

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének megismerése során,
terepi munkában)

6

A növények testfelépítése

10

Az állatok testfelépítése

10

összefoglalás, rendszerezés

3
Összes óraszám

72
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TERMÉSZETTUDOMÁNY 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör

óraszám

Év eleji ismétlés

2

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái

11

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái

9

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái

10

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség

10

Az energia

6

A Föld külső és belső erői, folyamatai

10

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok

6

Összefoglalás, témazáró

6

Év végi ismétlés

2
Összes óraszám:

72

KÉMIA 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve

óraszám

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig
Az anyagi halmazok
Szabadon tervezhető
Az éves óraszám

17
17
2
36

KÉMIA 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Atomok, molekulák és ionok
Kémiai reakciók
Kémia a természetben

72 óra
2 óra
óraszám
14
20
15
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Kémia a mindennapokban
Szabadon tervezhető
Az éves óraszám

19
4
72

Összes óraszám

Óraszám
7
7
10
9
3
36

FIZIKA 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Bevezetés a fizikába
Az energia
Mozgás közlekedés és sportolás közben
Lendület és egyensúly
Témazáró, összefoglalás

FIZIKA 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Év eleji ismétlés
Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben
Elektromosság a háztartásban

Óraszám
2
14
14

Világítás, fény, optikai eszközök
Hullámok
Környezetünk globális problémái
Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata
Témazáró, összefoglalás
Összes óraszám:

12
10
6
10
6
72

BIOLÓGIA 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör
1. A biológia tudományának céljai és
vizsgálati módszerei
2. Az élet kialakulása és szerveződése
3. Az élet formái, működése és fejlődése
4. Életközösségek vizsgálata
5. A fenntarthatóság fogalma, biológiai

72 óra
2 óra
Témakör neve
A biológia tudománya
Az élet kialakulása és szerveződése
Az élővilág fejlődése
Az élővilág országai
Életközösségek vizsgálata
Bolygónk élővilága

Óraszám
3

6
6
10
10
10
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összefüggései
6. Az élővilág és az ember kapcsolata
8. Életmód és egészség
Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

A természeti értékek védelme
Az élővilág és az ember kapcsolata
Egészségmegőrzés, elsősegély
összes óraszám

8
5
10
4
72

BIOLÓGIA 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör
1. Az emberi szervezet felépítése, működése

2.Az élővilág és az ember kapcsolata
Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

Témakör neve
Az emberi szervezet I. – Testkép,
testalkat, mozgásképesség
Az emberi szervezet II. –
Anyagforgalom
Az emberi szervezet III. – Érzékelés,
szabályozás
Szaporodás, öröklődés, életmód
Fenntarthatósás
Összes óraszám

Óraszám
5
8
6
10
5
2
36

FÖLDRAJZ 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Tájékozódás a földrajzi térben
Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza
Magyarország földrajza
A Kárpát-medence térsége
Európa földrajza
Összefoglalás, témazáró
Összes óraszám

óraszám
4
5
25
8
22
8
72

FÖLDRAJZ 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Az Európán kívüli kontinensek földrajza
A földrajzi övezetesség rendszere
Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa

óraszám
18
6
6
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Összefoglalás, témazáró
Összes óraszám:

6
36

ÉNEK-ZENE 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakörök
Zeneművek/Népdalok, műdalok
Zeneművek/Zenehallgatási anyag
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás
Összes óraszám

Óraszám
34
14
8+1
6+1
6+2
68+4=72

Összes óraszám

Óraszám
17
7
4
3
3+2
34+2=36

Összes óraszám

Óraszám
14
12
3
3
2+2
34+2=36

ÉNEK-ZENE 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakörök
Zeneművek/Népdalok, műdalok
Zeneművek/Zenehallgatási anyag
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás

ÉNEK-ZENE 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakörök
Zeneművek/Népdalok, műdalok
Zeneművek/Zenehallgatási anyag
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás
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ÉNEK-ZENE 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakörök
Zeneművek/Népdalok, műdalok
Zeneművek/Zenehallgatási anyag
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás
Összes óraszám

Óraszám
14
12
3
3
2+2
34+2=36

VIZUÁLIS KULTÚRA 5-6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Szabadon felhasználható óra
Összes óraszám:

óraszám
5.évf.
6.évf.
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
2
2
36
36

VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Szabadon felhasználható óra
Összes óraszám:

óraszám
7.évf.
8.évf.
5
5
5
5
4
4
4
4
6
6
5
5
5
5
2
2
36
36
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TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Balesetvédelem
I. Modell- és makettépítés technológiái
II. Település – a település kialakulása, településtípusok
III. Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek
IV. Közterek, közösségi terek, középületek
V. Közlekedés – közlekedés egykor és ma
VI. Komplex modell- és makettkészítés
Összefoglalás, számonkérés
Összes óraszám:

Óraszám
1
4
6
8
8
3
5
1
36

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Balesetvédelem
I. Modell- és makettépítés technológiái
II. Közlekedés – közlekedés egykor és ma
III. Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, helyiségek
IV. Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések
V. Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkák
VI. Komplex modell- és makettkészítés
Összefoglalás, számonkérés
Összes óraszám:

Óraszám
1
4
3
8
8
6
5
1
36

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Balesetvédelem
I. A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, közszolgáltatások
II. Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet
III. Az egészséges település
IV. Közlekedés, közlekedési rendszerek

Óraszám
1
6
8
6
6
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V. Komplex modellezési feladat
Összefoglalás, számonkérés
Összes óraszám:

8
1
36

TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Torna jellegű feladatmegoldások
Sportjátékok
Testnevelési és népi játékok
Önvédelmi és küzdősportok
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Úszás
Összes óraszám:

Óraszám
20
30
30
35
17
10
20
18
180

TESTNEVELÉS 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Torna jellegű feladatmegoldások
Sportjátékok
Testnevelési és népi játékok
Önvédelmi és küzdősportok
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Úszás
Összes óraszám:

Óraszám
20
30
30
35
17
10
20
18
180

TESTNEVELÉS 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Torna jellegű feladatmegoldások
Sportjátékok

Óraszám
20
30
30
35
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Testnevelési és népi játékok
Önvédelmi és küzdősportok
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Úszás
Összes óraszám:

17
10
20
18
180

TESTNEVELÉS 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
180 óra
Heti óraszám:
5 óra
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Torna jellegű feladatmegoldások
Sportjátékok
Testnevelési és népi játékok
Önvédelmi és küzdősportok
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
Úszás
Összes óraszám:

Óraszám
20
30
30
35
17
10
20
18
180

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV
5. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés

Óraszám
12 óra

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?
Kommunikáció – médiatudatosság
Tanuljuk a tanulást
Egészséges életmód, környezettudatosság
Mi a pályánk?
Gazdasági életre nevelés
Összes óraszám

7 óra
4 óra
5 óra
3 óra
3 óra
2 óra
36 óra

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
36 óra
Heti óraszám.
1 óra
Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés

Óraszám
9 óra
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Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?
Kommunikáció – médiatudatosság

4 óra
8 óra

Tanuljuk a tanulást
Egészséges életmód, környezettudatosság

6 óra
3 óra

Mi a pályánk?
Gazdasági életre nevelés

3 óra
3 óra
36 óra

Összes óraszám:

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
36 óra
Heti óraszám.
1 óra
Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?

Óraszám
10 óra
8 óra

Kommunikáció – médiatudatosság
Tanuljuk a tanulást- Egészséges életmód, környezettudatosság

5 óra

- Mi a pályánk?
Gazdasági életre nevelés

8 óra
5 óra
36 óra

Összes óraszám:

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV
8. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök

Óraszám

Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
Kommunikáció – médiatudatosság
Mi a pályánk?
Egészséges életmód, környezettudatosság

6 óra
3 óra
17 óra
4 óra

Gazdasági életre nevelés

5 óra
Összes óraszám:

36 óra

DRÁMA és SZÍNHÁZ 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Szabályjátékok, népi játékok

Óraszám
7
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Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal)
Rögtönzés
Saját történetek feldolgozása
Műalkotások feldolgozása
Dramaturgiai alapfogalmak
A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)
Színházi műfajok, stílusok
Színházi előadás megtekintése
Összes óraszám:

5
5
5
4
3
2
2
3
36

HON- ÉS NÉPISMERET 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
36 óra
Heti óraszám.
1 óra
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör
1.A családhoz ,közösséghez való tartozás
2. A régi gazdálkodó életmód megismerése
3.A szülőföldhöz való kötődés
Összefoglalás, ismétlés

Témakör neve
Óraszám
Az én világom
6
Találkozás a múlttal
20
Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink
8
2
36
Összes óraszám

ETIKA 5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Éntudat – Önismeret
Család – Helyem a családban
Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben
Összefoglalás, ismétlés
Összes óraszám

Óraszám
10
12
12
2
36

ETIKA 6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban
A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő
Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére
Összefoglalás, ismétlés
Összes óraszám

Óraszám
10
12
12
2
36
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ETIKA 7. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Éntudat – Önismeret
Család – Helyem a családban
Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben
Összefoglalás, ismétlés
Összes óraszám

Óraszám
10
12
12
2
36

ETIKA 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban
A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő
Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére
Összefoglalás, ismétlés
Összes óraszám

Óraszám
10
12
12
2
36

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETK 8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör
1. A család , a családi szocializáció
jelentősége
2 Családi költségvetés
3. Lakóhelyünk megismerése
4 A haza iránti kötelezettségeink
5.Álami intézményeink
6. Mindennapi ügyintézés
7.A fogyasztóvédelem alapjai
8. A hazai köznevelés, egészségügyi ,és
szociális ellátás
feladatai
Gyakorlás ismétlés

Témakör neve
Család; a családi szocializáció jellemzői,
a hagyományos családmodell
A család gazdálkodása és pénzügyei
Településünk, lakóhelyünk megismerése
Nemzet, nemzetiség; a haza iránti
kötelezettségeink
A magyar állam alapvető intézményei, az
állam szerepe a gazdaságban
Mindennapi ügyintézés; felkészülés a
felnőttkori szerepekre, feladatokra
A fogyasztóvédelem alapjai
A nagy ellátórendszerek: köznevelés,
egészségügy és szociális ellátás
Az éves óraszám

Óraszám
4
3
6
6
5
4
3
3

2
36
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DIGITÁLIS KULTÚRA 5-6. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Év eleji ismétlés
Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
Összefoglalás, számonkérés
Összes óraszám:

óraszám
5.évf.
6.évf.
2
2
12
5
9
6
6
8
8
6
4
2
2
36
36

DIGITÁLIS KULTÚRA 7-8. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Év eleji ismétlés
Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
Összefoglalás, számonkérés
Összes óraszám:

óraszám
7.évf.
8.évf.
2
2
5
4
7
8
6
6
12
5
4
2
1
36
36

-------8
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SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK HELYI TANTERVE
A 2020-s NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók

 Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam
 Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 5-8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 1. ÉVFOLYAM

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

288 óra
8 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése
Írás, szövegalkotás
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Összes óraszám:

Óraszám
58
95
75
30
30
288

Magyar nyelv és irodalom 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

288 óra
8 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése
Írás, szövegalkotás
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Összes óraszám:

Óraszám
50
100
78
30
30
288

Magyar nyelv és irodalom 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

216 óra
6 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése
Írás, szövegalkotás

Óraszám
35
70
44
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Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Összes óraszám:

45
22
216

Magyar nyelv és irodalom 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

216 óra
6 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése
Írás, szövegalkotás
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Összes óraszám:

Óraszám
35
70
44
45
22
216

Matematika 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika
Számelmélet, algebra
Geometria – mérés
Függvények, az analízis elemei
Összes óraszám:

Óraszám
18
95
43
24
180

Matematika 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika
Számelmélet, algebra
Geometria – mérés
Függvények, az analízis elemei
Összes óraszám:

Óraszám
18
95
43
24
180
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Matematika 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

186 óra
4,5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika
Számelmélet, algebra
Geometria – mérés
Függvények, az analízis elemei
Összes óraszám:

Óraszám
10
98
35
19
162

Matematika 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

186 óra
4,5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika
Számelmélet, algebra
Geometria – mérés
Függvények, az analízis elemei
Összes óraszám:

Óraszám
10
98
35
19
162

Környezetismeret 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

54 óra
1,5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Tájékozódás térben, időben
Megfigyelés, mérés
Az élettelen környezet kölcsönhatásai
Életközösségek lakóhelyünk környezetében
Hazánk, Magyarország
Testünk, egészségünk
Összes óraszám:

Óraszám
10
8
6
14
8
8
54
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Környezetismeret 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

54 óra
1,5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Tájékozódás térben, időben
Megfigyelés, mérés
Az élettelen környezet kölcsönhatásai
Életközösségek lakóhelyünk környezetében
Hazánk, Magyarország
Testünk, egészségünk
Összes óraszám:

Óraszám
10
8
6
14
8
8
54

Ének-zene 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Zenei reprodukció
Zenei befogadás
Összes óraszám:

Óraszám
36
36
72

Ének-zene 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Zenei reprodukció
Zenei befogadás
Összes óraszám:

Óraszám
36
36
72
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Ének-zene 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Zenei reprodukció
Zenei befogadás
Összes óraszám:

Óraszám
36
36
72

Ének-zene 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Zenei reprodukció
Zenei befogadás
Összes óraszám:

Óraszám
36
36
72

Vizuális kultúra 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy –és környezetkultúra
Összes óraszám:

Vizuális kultúra 2. ÉVFOLYAM

Óraszám
18
17
15
22
72
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Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy –és környezetkultúra
Összes óraszám:

Óraszám
18
17
15
22
72

Vizuális kultúra 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy –és környezetkultúra
Összes óraszám:

Óraszám
20
20
12
20
72

Vizuális kultúra 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy –és környezetkultúra
Összes óraszám:
Technika és tervezés 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Óraszám
10
10
8
8
36
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A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Összes óraszám:

Óraszám
15
15
6
36

Technika és tervezés 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Összes óraszám:

Óraszám
15
15
6
36

Technika és tervezés 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Összes óraszám:

Óraszám
10
10
16
36

Technika és tervezés 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Összes óraszám:

Óraszám
10
10
16
36
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Etika 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Az én világom
Társaim - Ők és én
Közvetlen közösségeim- A család és a gyerekek
Összes óraszám:

Óraszám
14
12
10
36

Etika 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Közvetlen közösségeim- A család és a gyerekek
Tágabb közösségeim- A lakóhelyi közösség
A környező világ
Összes óraszám:

Óraszám
12
12
12
36

Etika 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Milyen vagyok, milyennek látlanak mások
Közösségben és egyedül- a társaim és én
Az osztály és az iskola
Összes óraszám:
Etika 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Óraszám
12
12
12
36
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A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Kulturális nemzeti közösség
A környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ
A mindenség és én- születés és elmúlás
Összes óraszám:

Óraszám
22
6
8
36

Digitális kultúra 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Digitális eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció, információs társadalom
Könyvtári technikák
Összes óraszám:

Óraszám
4
7
15
6
4
36

Digitális kultúra 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Digitális eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció, információs társadalom
Könyvtári technikák
Összes óraszám:

Óraszám
4
7
15
6
4
36

Testnevelés 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség

Óraszám
35
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Motoros képességfejlesztés- mozgástanulás
Játék
Versenyzés
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Tánc
Összes óraszám:

35
50
40
10
10
180

Testnevelés 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
Motoros képességfejlesztés- mozgástanulás
Játék
Versenyzés
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Tánc
Összes óraszám:

Óraszám
35
35
50
40
10
10
180

Testnevelés 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
Motoros képességfejlesztés- mozgástanulás
Játék
Versenyzés
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Tánc
Összes óraszám:

Óraszám
35
35
50
40
10
10
180

Testnevelés 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség

Óraszám
35
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Motoros képességfejlesztés- mozgástanulás
Játék
Versenyzés
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Tánc
Összes óraszám:

35
50
40
10
10
180

Magyar nyelv, irodalom
5. évfolyam
Heti óraszám: 4
Éves óraszám: 144
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
2. Olvasás és az írott szöveg megértése
3. Írás, szövegalkotás

Óraszám
9
7
8
60

4. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Összes óraszám:

60
144

Magyar nyelv, irodalom
6. évfolyam
Heti óraszám: 4,5
Éves óraszám: 162
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
2. Olvasás és az írott szöveg megértése
3. Írás, szövegalkotás

Óraszám
12
10
10
65

4. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Összes óraszám:

65
162

Magyar nyelv, irodalom
7. évfolyam
Heti óraszám: 4
Éves óraszám: 144
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
2. Olvasás és az írott szöveg megértése

Óraszám
9
7

101

3. Írás, szövegalkotás

8

4. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése

60
Összes óraszám:

60
144

Magyar nyelv, irodalom
8. évfolyam
Heti óraszám: 4
Éves óraszám: 144
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
2. Olvasás és az írott szöveg megértése
3. Írás, szövegalkotás

Óraszám
9
8
7
60

4. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Összes óraszám:

Élő idegen nyelv angol nyelv
5. évfolyam
Heti óraszám: 3,5
Éves óraszám: 108
Témakör neve
Óraszám
Personal topics and topics concerning immediate environment and
33
nature
Public matters
4
Topics concerning classroom activities
15
Cross-curricular topics and activities
6
English and language learning
6
Intercultural topics
13
Current topics
10
Entertainment and playful learning
11
Gaining and sharing knowledge
10
Összes óraszám:
108
Angol 6. évfolyam
Heti óraszám: 3,5
Éves óraszám: 108
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment and
nature
Public matters
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities

Óraszám
33
4
15
6

60
144
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English and language learning
Intercultural topics
Current topics
Entertainment and playful learning
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

6
13
10
11
10
108

Angol 7. évfolyam
Heti óraszám: 3,5
Éves óraszám: 108
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment and
nature
Public matters
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities
English and language learning
Intercultural topics
Current topics
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Revision, written test
Összes óraszám:

óraszám
32
6
11
7
7
11
6
12
10
6
108

Angol 8. évfolyam
Heti óraszám: 3,5
Éves óraszám: 108
Témakör neve
Personal topics and topics concerning immediate environment and
nature
Public matters
Topics concerning classroom activities
Cross-curricular topics and activities
English and language learning
Intercultural topics
Current topics
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Revision, written test
Összes óraszám:

óraszám
32
6
11
7
7
11
6
12
10
6
108
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Történelem 5. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
Témakör neve
1. Személyes történelem. A kereszténység
2. Fejezetek az ókor történetéből
3. A középkor világa
4. Kalandozások és honfoglalás, a magyarok eredete, képek és
portrék az Árpád-kor és a XIV-XV. század történetéből, a középkori
magyar állam
Összes óraszám:
Történelem 6. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
Témakör neve
1.A középkori magyar állam
Új látóhatárok: a földrajzi felfedezések, a vallási megújulás; az új
világkép kialakulása
Magyarország a XVI–XVIII. században
Összes óraszám:
Történelem 7. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
Témakör neve
1. Történelmi áttekintés
2. Forradalmak kora
3. A modern kor születése: a nemzeti eszme és a birodalmak kora
4. Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében
Összes óraszám:
Történelem 8. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
Témakör neve
1. Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében
2. Régiók története, mérlegen a magyar történelem: lábnyomaink
a nagyvilágban; a magyar megmaradás kérdései
Összes óraszám:

óraszám
20
26
18
8

72

óraszám
38
10
24
72

óraszám
8
14
20
30
72

óraszám
42
30
72

Állampolgári ismeretek
8.évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Társadalmi szabályok
2. Állampolgári ismeretek
3. Pénzügyi és gazdasági kultúra
Összes óraszám:

óraszám
10
14
12
36
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Hon- és népismeret - 6. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Az én világom
2. Találkozás a múlttal
3. Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink
Összes óraszám:

óraszám
12
10
14
36

Ének-zene 5. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
Témakör neve
1.Zenei produkció
Összes óraszám:

óraszám
72
72

Ének -zene 6. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Zenei befogadás
Összes óraszám:

óraszám
36
36

Ének -zene 7. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Zenei produkció
Összes óraszám:

óraszám
36
36

Ének -zene 8. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Zenei befogadás
Összes óraszám:

óraszám
36
36

Testnevelés 5. évfolyam
Heti óraszám: 5
Éves óraszám: 180
Témakör neve
1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás
3. Játék
4. Versenyzés
5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Összes óraszám:

óraszám
45
50
55
20
10
180
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Testnevelés 6. évfolyam
Heti óraszám: 5
Éves óraszám: 180
Témakör neve
1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás
3. Játék
4. Versenyzés
5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Összes óraszám:

óraszám
45
50
55
20
10
180

Testnevelés 7. évfolyam
Heti óraszám: 5
Éves óraszám: 180
Témakör neve
1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás
3. Játék
4. Versenyzés
5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Összes óraszám:

óraszám
45
50
55
20
10
180

Testnevelés 8. évfolyam
Heti óraszám: 5
Éves óraszám: 180
Témakör neve
1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás
3. Játék
4. Versenyzés
5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Összes óraszám:

óraszám
45
50
55
20
10
180

Etika 5. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Test és lélek
2. Kapcsolat, barátság, szeretet
3. Kortársi csoportok
Összes óraszám:
Etika 6. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36

óraszám
12
12
12
36
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Témakör neve
1. Társadalmi együttélés
2. A technikai fejlődés hatásai
3. A mindenséget kutató ember
Összes óraszám:

óraszám
12
10
14
36

Etika 7. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?
2. Párkapcsolat és szerelem
3. Egyén és közösség
Összes óraszám:

óraszám
12
12
12
36

Etika 8. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Helyem a világban
2. Mi dolgunk a világban?
3. Hit, világkép, világnézet
Összes óraszám:

óraszám
12
12
12
36

Matematika
5. évfolyam
Heti óraszám: 4
Éves óraszám: 144
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatórika
Számelmélet, algebra
Geometria, mérés

Óraszám
16
62
36
25

Függvények, analizis elemei
Statisztika, valószínüség
Összes óraszám:

5
144

Matematika
6. évfolyam
Heti óraszám: 4,5
Éves óraszám: 162
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatórika
Számelmélet, algebra
Geometria, mérés

Óraszám
16
70
41
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29

Függvények, analizis elemei
Statisztika, valószínüség
Összes óraszám:

6
162

Matematika
7. évfolyam
Heti óraszám: 4
Éves óraszám: 144
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatórika
Számelmélet, algebra
Geometria, mérés

Óraszám
10
70
35
20

Függvények, analizis elemei
Statisztika, valószínüség
Összes óraszám:

9
144

Matematika
8. évfolyam
Heti óraszám: 4
Éves óraszám: 144
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatórika
Számelmélet, algebra
Geometria, mérés

Óraszám
10
70
35
20

Függvények, analizis elemei
Statisztika, valószínüség
Összes óraszám:

9
144

Természettudomány
5. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Anyag, energia, információ
Rendszerek
Felépítés és működés kapcsolata

Óraszám
8
24
17
23

Állandóság, változás
Összes óraszám: 72
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Természettudomány
6. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Az ember megismerése és egészsége
Környezet, fenntarthatóság
Tájékozódás a földrajzi térben

Óraszám
14
10
10

Tájékozódás időben
Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről
Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól
Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról
Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folyamatokról
Összes óraszám: 72

4
10
10
8
6

Kémia
7. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Anyag, kölcsönhatás, energia, információ
Rendszerek
Összes óraszám:

Óraszám
16
20
36

Összes óraszám:

Óraszám
16
20
20
16
72

Kémia
8. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Felépítés és működés kapcsolata
Állandóság, változás
Az ember megismerése és egészsége
Környezet és fenntarthatóság

Fizika
7. évfolyam
eti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
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A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Anyag, kölcsönhatások, energia
Állandóság és változás
Összes óraszám:

Óraszám
15
21
36

A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Anyag, kölcsönhatások, halmazállapot, állandóság és változás
Rendszerek
A felépítés és működés kapcsolata
Az ember megismerése és egészsége
Környezet és fenntarthatóság
Összes óraszám:

Óraszám
15
10
10
31
6
72

Fizika
8. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

Biológia
7. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Anyag, energia, információ
Rendszerek
A felépítés és működés kapcsolata
Állandóság és változás
Környezet és fenntarthatóság
Összes óraszám:

Óraszám
9
13
14
18
18
72

Összes óraszám:

Óraszám
36
72

Biológia
8. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Az ember megismerése
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Földrajz
7. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Tájékozódás a földrajzi térben
Tájékozódás az időben
Tájékozódás s környezeti kölcsönhatásokról
Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról- A földrajzi tér
regionális szerveződése
Rendszerzés, összefoglalás, témazáró
Összes óraszám:

Óraszám
9
9
16
30
8
72

Földrajz
8. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Tájékozódás a környezet anyagairól
Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folyamatokról
Rendszeretés, összefoglalás
Témazáró
Összes óraszám:

Óraszám
20
12
2
2
36

Digitális kultúra
5. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
A digitális eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció, információs társadalom
Könyvtári informatika
Összes óraszám:
Digitális kultúra
6. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36

Óraszám
8
8
8
8
4
36
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A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
A digitális eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció, információs társadalom
Könyvtári informatika
Összes óraszám:

Óraszám
8
8
8
7
5
36

Összes óraszám:

Óraszám
6
7
12
7
4
36

Összes óraszám:

Óraszám
6
6
13
6
5
36

Digitális kultúra
7. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
A digitális eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció, információs társadalom
Könyvtári informatika

Digitális kultúra
8. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
A digitális eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás digitális eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció, információs társadalom
Könyvtári informatika

Technika és tervezés
5. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés

Óraszám
5
18
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Háztartás, gazdálkodás, életmód

13
Összes óraszám:

36

Technika és tervezés
6. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód

Óraszám
5
18
13
Összes óraszám:

36

Összes óraszám:

Óraszám
4
13
9
10
36

Összes óraszám:

Óraszám
10
10
7
9
36

Technika és tervezés
7. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Pályaorientáció

Vizuális kultúra
5. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra

Vizuális kultúra
6. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
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A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Összes óraszám:

Óraszám
10
10
7
9
36

Összes óraszám:

Óraszám
8
8
6
7
7
36

Összes óraszám:

Óraszám
8
8
6
7
7
36

Vizuális kultúra
7. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret

Vizuális kultúra
8. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
A témakörök áttekintő táblázata
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
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2012-as NAT - hoz illeszkedő tartalmi szabályozók:
A 2020-2021 tanévben az első és az ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kivezetésre kerülő
helyi tanterv.
Helyi tantervünk alapját a nevelőtestület által választott 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet 1. és 2.
melléklete képezi. A kötelező tantárgyakon belül az alábbi variációkat választottuk:
Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára
Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára

1-4 évfolyam: Ének –zene – A változat
5-8 évfolyam : Magyar nyelv és irodalom – A változat
Fizika –B változat
Biológia –egészségtan –A változat
Kémia –B változat
Ének –zene – A változat
Technika, életvitel és gyakorlat -B változat
A helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően a következő változásokat hajtottuk végre:
A szabadon tervezhető tanítási órakeretből:
Magyar nyelv és irodalom
1-4 évfolyamon 1-1 óra,
a 7. évfolyamon 1 óra,
5 és 8. évfolyamon 0,5-0,5 óra
Informatika:
1-4.évfolyamon 1-1 óra,
5. évfolyamon 1 óra,
6 és 8. évfolyamon 0,5-0,5 óra
Matematika:
3. - 4. és 5. évfolyamon 0,5-0,5 óra,
6-8 évfolyamon 1-1óra
Környezetismeret:
3. és 4. évfolyamon 0,5-0,5 óra
Természetismeret
6. évfolyamon 0,5 óra
Fizika:
8. évfolyamon 0,5 óra
Földrajz:
7. évfolyamon 0,5 óra
Biológia-egészségtan:
8. évfolyamon 0,5 óra
Kémia:
7. évfolyamon 0,5 óra
A tánc- és dráma modult 5. évfolyamon, a hon-és népismeret modult 6. évfolyamon 1-1 órában
tanulják a tanulók. Minden évfolyamon biztosítjuk a mindennapos testnevelés lehetőségét a
jogszabály rendelkezései szerint. Heti 3 órát az intézmény keretein belül tartjuk meg.
A mindennapos testnevelést az 1-3. évfolyamon a 72 óra keretét úszásoktatásra, 4. évfolyamon az
úszásoktatás mellett megismertetnénk tanulóinkkal a lovaskultúra alapjait.
Felső tagozaton (5-8. évfolyamon) tömegsport és versenysportolási lehetőségét biztosítjuk,
úszásoktatásra tanévenként 72 órát kívánunk fordítani.
Versenysport: leány kézilabda (2 korcsoport)
fiú kézilabda
fiú futball
Tömegsport: - házibajnokságok: kézilabda (fiú-leány)
futball
kosárlabda
tollaslabda
téli sportjátékok
- kerékpártúra, sportnap, osztály kirándulások.
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Nem kötelező tanítási óra:
A kötelező órában tartott tantárgyakon túl:
- angol nyelvet az 1-3 évfolyamon heti 2-2 órában,
- angol nyelvet a 4. 7. 8. évfolyamon heti 1-1 órában,
- az informatika tantárgyat 3-8 évfolyamon heti 1 -1 órában kívánjuk oktatni.
A választás után a tanulók részvétele a foglalkozásokon kötelező.
A tanulók értékelése félévkor és év végén osztályzattal történik.
a.) Tanórán kívüli foglalkozás:
A tehetséges és tanulni akaró tanulóink számára az alábbi képességfejlesztő foglalkozásokat
szervezzük:
- informatika alapjai minden évfolyamon
- angol nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások
- sport: felkészülés a körzeti, megyei versenyekre valamint különböző intézmények által
szervezett „kupákra, tornákra”.
- matematika és magyar középiskolai előkészítők
- szakkörök,
- táblajáték szakkör
b.)
A hátrányos helyzetű valamint a tanulási kudarcnak kitett tanulóink felzárkóztatására
matematikából és magyarból, hetente foglalkozásokat szervezünk szaktanárok irányításával. További
tantárgyakból a lehetőségeknek megfelelően biztosítjuk a felzárkózást.
c.)
Az óraterv a kerettantervi rendeletben rögzítetteknek felel meg.
A kötelező órák elválnak a nem kötelező (választható) óráktól. A kötelező órákon a kerettantervi
követelmények és a megfogalmazott többletkövetelmények tananyagának tanítása folyik. A tanórán
kívüli foglalkozásokon az ismeretek elmélyítése, bővítése valamint felzárkóztatás és
tehetséggondozás történik. A helyi tantervek felépítése: - óraterv, tantárgy tanításának célja, tartalma,
követelménye, - értékelés, osztályozás.
d.)
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei:
Iskolánk csoportbontást alkalmaz angol nyelvből, amennyiben nagy létszámú az osztály (27 fő
fölött) továbbá ugyanezt az eljárást követjük magyar nyelv és irodalom valamint matematika
tantárgyakból. A nem kötelező tanítási órákat akkor szervezzük meg ha legalább 8 tanuló
jelentkezik egy osztályból.
e.)
A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai: A
választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik
pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi,
biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. A választásukat a tanulók és a
szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás
lenne.

116

Tantárgyi rendszer:
Tantárgyak neve:
- Magyar nyelv és irodalom
- Magyar nyelv
- Magyar irodalom
- Angol nyelv
- Matematika
- Történelem
- Természetismeret
- Környezetismeret
- Földrajz
- Biológia-egészségtan
- Fizika
- Kémia
- Ének-zene
- Vizuális kultúra
- Informatika
- Technika és életvitel és gyakorlat
- Testnevelés és sport
- Osztályfőnöki órák
- Tánc és dráma
- Hon és népismeret
- Erkölcstan vagy Hit-és erkölcstan

1-4.évfolyam
5-8. évfolyam
5-8.évfolyam
4-8.évfolyam
1-8.évfolyam
5-8.évfolyam
5-6.évfolyam
1-4.évfolyam
7-8.évfolyam
7-8.évfolyam
7-8.évfolyam
7-8.évfolyam
1-8.évfolyam
1-8.évfolyam
1-8.évfolyam
1-7.évfolyam
1-8.évfolyam
5-8.évfolyam
5.évfolyam
6.évfolyam
1-8. évfolyam

A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezések
A tanuló kötelező, és választható tanítási óráinak száma egy tanítási napon
nem lehet több:
a) hat tanítási óránál az első–harmadik évfolyamon,
b) hét tanítási óránál a negyedik évfolyamon,
c) hét tanítási óránál az ötödik–nyolcadik évfolyamon,
A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege egy tanítási héten a nemzeti köznevelésről
szóló törvény 6. melléklet B és D oszlopában az adott évfolyamra meghatározott időkeretet:
a) az első–negyedik évfolyamon legfeljebb kettő,
b) az ötödik–hatodik évfolyamon legfeljebb három,
c) a hetedik–tizenharmadik évfolyamon legfeljebb négy,
tanítási órával haladhatja meg.
Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok
végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a művészeti és a testnevelési
órák kivételével nem kötelezhető.
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ÓRATERV
2013-14- es tanévtől felmenő rendszerben
2020. szeptember 1-től az 1 és az 5. évfolyamon, majd felmenő rendszerben
kivezetésre kerülő óraterv
c.) Kötelező tanítási óra
Tantárgy/osztály
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Angol nyelv
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia-egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és életvitel és gyak.
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Tánc és dráma

1
8

2
8

3
7

4
7

4
1
1

4
1
1

4,5
1
1,5

2
4,5
1
1,5

2
2
1
5

2
2
1
5

2
2
1
5

5
4,5
2
3
4,5
1

6
4
2
3
4
1,5

2

2,5

2
2
1
5

1
1
1
5
1

7
4
2
3
4
1

8
4,5
2
3
4
1,5

1
1
1
5
1

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

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

1

Hon és népismeret
Erkölcstan vagy Hit-és erkölcstan

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Kötelező óraszám a törvény alapján

25

25

25

27

28

28

31

31

A tantárgyi rendszerben csak a kötelező tanórai foglalkozások szerepelnek!

d.) nem kötelező tanítási óra
Tantárgy/osztály
Angol nyelv
Informatika

1
2

2
2

3
2
1

4
1
1

5

6

1

1

7
1
1

8
1
1

c.) Tanórán kívüli foglalkozás
Tantárgy/osztály

1

2

3

4

Angol
Versenysport
Tehetséggond. diákkör

1

1

1

1

5

6

7

8

1
1

1
1

1
1

1
1

2

2

2

2
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f. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
Tantárgy/osztály
Magyar
Matematika

1
1
1

2
1
1

3
1
1

4
0,5
0,5

5
0,5
0,5

6
0,5
0,5

7
0,5
0,5

8
0,5
0,5

Összesen:

2

2

2

1

1

1

1

1

5-8

f.) Napközi, tanulószoba
Évfolyam/óra

1

2

3

4

Napközi otthon

23

23

23

23

Tanulószoba

23

ALSÓ TAGOZAT (1-4 évfolyam)
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1.
évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

288 óra
8 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök

Órakeret

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

15 óra

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás előkészítése

25 óra

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás jelrendszerének elsajátítása,
dekódolási képesség kialakítása

80 óra

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

26 óra

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának technikai alapozása

20 óra

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok

65 óra

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése

19 óra

A tanulási képesség fejlesztése

8 óra

Szabadon felhasználható óra (gyakorlásra, rendszerezésre, fejlesztésre,
ellenőrzésre)

25 óra

Összesen:

288 óra

5 óra
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
2. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
eti óraszám:

288 óra
8 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök

Órakeret

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

18 óra

Olvasás, az írott szöveg megértése
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

94 óra

Írás, írástechnikai gyakorlatok, eszközszintű írás

54 óra

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása:

25 óra

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

47 óra

A tanulási képesség fejlesztése

10 óra

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése

5 óra

Szabadon felhasználható óra (gyakorlásra, rendszerezésre, fejlesztésre,
ellenőrzésre)
Összesen:

25 óra

10 óra

288 óra

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
3. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

252 óra
7 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése
2. Olvasás, az írott szöveg megértése
3. Írás, szövegalkotás
 Az íráshasználat fejlesztése
 Fogalmazási alapismeretek
 Szövegalkotási gyakorlatok
4. A tanulási képesség fejlesztése
5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek
 Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása
 Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása

Órakeret
15 óra
71 óra
18 óra
12 óra
24 óra
12,5 óra
26 óra
28 óra

6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése

18 óra

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

6 óra
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8. Gyakorlás, rendszerezés, ellenőrzés,

21,5 óra

Összegzés:

252 óra
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
4. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

252 óra
7 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése
2. Olvasás, az írott szöveg megértése
3. Írás, szövegalkotás
 Fogalmazási alapismeretek
 Szövegalkotási gyakorlatok
4. A tanulási képesség fejlesztése
5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek
 Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása
 Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása
6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Összegzés:

Órakeret
15 óra
68 óra
20 óra
34 óra
16 óra
31 óra
41 óra
21 óra
6 óra
252 óra

MATEMATIKA
1. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

144 óra
4 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika,
gráfok
2. Számelmélet, algebra
3. Geometria
4. Függvények, az analízis elemei
5. Statisztika, valószínűség
Számonkérés
Ismétlés
Rendszerezés, gyakorlás
Összegzés

folyamatos
73 óra
23óra
16 óra
5 óra
8 óra
4 óra
15 óra
144 óra
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MATEMATIKA
2. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

144 óra
4 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika,
gráfok
2. Számelmélet, algebra
3. Geometria
4. Függvények, az analízis elemei
5. Statisztika, valószínűség
Számonkérés
Ismétlés
Rendszerezés, gyakorlás
Összegzés

folyamatos
74 óra
23óra
16 óra
5 óra
8 óra
4 óra
14 óra
144 óra

MATEMATIKA
3. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

162 óra
4,5 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika,
gráfok
2. Számelmélet, algebra
3. Geometria
4. Függvények, az analízis elemei
5. Statisztika, valószínűség
Számonkérés
Ismétlés
Szabad órakeret
Összesen
MATEMATIKA
4. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás

2 óra + folyamatos
80 óra
23 óra
16 óra
5 óra
12 óra
8 óra
12 óra
162 óra
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Éves óraszám:
Heti óraszám:

162 óra
4,5 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Az új tananyag
feldolgozásának
óraszáma

Fejezetek
II.

A gyakorlás
óraszáma

Év eleji ismétlés

6

III. Gondolkodási módszerek,
halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok

2+ folyamatos

IV. Számelmélet, algebra

74

V. Függvények, az analízis elemei

15

VI. Geometria, mérések

22

2

5

2

VII.

Az összefoglalás,
ellenőrzés
óraszáma

Statisztika, valószínűség

16

6
3

VIII. Év végi ismétlés

3

6

IDEGEN NYELV –ANGOL
1. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Ajánlott témakörök az 1. évfolyamra
Ajánlott
Ajánlott témakörök
óraszám
Család
Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány
tulajdonsággal történő bemutatása
I’m... He’s... (my father/brother...) She’s... (my
mother/sister...)
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Lakás helyiségeinek, berendezési tárgyainak
megnevezése, színének, helyének meghatározása It’s...
(my house/flat) There is a.... (living room, kitchen,
bathroom...)
Kedvenc játékaim
It’s my... I like...
Étkezés
Napi étkezések
have breakfast/lunch/dinner
Ételek, italok nevei, néhány tulajdonság megnevezése
banana, apple, hot, cold...
Kedvenc ételeim, italaim.

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
együttélés a családban.

8 óra

Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.
10 óra

8 óra

Matematika:
tájékozódás a térben,

Környezetismeret: az
ember megismerése és
egészsége: tápanyag,
élelmiszer, étrend.
Matematika: állítások
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I like...
Egészséges táplálkozás.
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok, a hét napjai.
Spring, summer... January, February... Monday,
Tuesday...
Az óra, időjárás.
It’s ... o’clock... It’s sunny/raining...
Számok 1-20
One, two...

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim
It’s a T-shirt/pullover... They’re jeans/shoes...
Sport
Testrészek
Head, body, hands...

igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok
Környezetismeret: az
idő mérése, az idő
kifejezése a mindennapi
kommunikációban;
a napszakok, az
évszakok váltakozása.
8 óra

6 óra

6 óra

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk
Az osztályterem berendezési tárgyai, iskolai
felszerelések megnevezése
He’s/She’s my friend...
It’s a desk/chair/pen...
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek. Kedvenc időtöltésem
I like playing/dancing...
Tevékenységek megnevezése, eljátszása
Természet, állatok
Kisállatok, kedvenc állataim
Állatok a ház körül
Vadon élő és állatkerti állatok
Pets: I’ve got a dog, cat...
It’s a cow/lion...

Testnevelés és sport:
mozgásos játékok.
Környezetismeret:
baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.
8 óra
Matematika:
tájékozódás a térben,
Ének-zene:
zenehallgatás.
8 óra
Vizuális kultúra:
kreatív alkotások.
Környezetismeret:
élőlények
csoportosítása élőhely
5 óra

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim. Karácsony, húsvét
My birthday, Christmas, Easter
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában
Halloween, St Valentine’s Day

5 óra

IDEGEN NYELV –ANGOL
2. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:

Matematika: számok
írása, olvasása, állítások
igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok
lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód - öltözködés.
Környezetismeret:
testrészek,
egészségvédelem.

72 óra

Matematika: halmazok,
adatgyűjtés, adatok
lejegyzése.
Környezetismeret:
ünnepek,
hagyományok.
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Heti óraszám:

2

óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Ajánlott témakörök a 2. évfolyamra
Ajánlott
Ajánlott témakörök
óraszám
Angol hang- és betűkészlet
folyamatosan
jelen van
Család
Én és a családom, családtagok bemutatása
I’m... He is/She’s…, Is he…? Is she…?
Tulajdonságok
What colour...? big, small...
Családtagok hétköznapi tevékenységei
What ... doing? ...working, sleeping, playing...
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Where? in the living room, kitchen.. .
Kedvenc játékaim
It’s my... I like...
Étkezés
Napi étkezések, kedvenc ételeim, italaim
have breakfast/lunch... I like...
Egészséges táplálkozás
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok
When? In spring/May...
A hét napjai és napszakok, az óra
On Monday, in the morning, at 8 o’clock...
Időjárás
It’s sunny/raining...
Számok 1-100-ig
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim
It’s a T-shirt, they’re jeans...

Sport
Testrészek és mozgás
Head and shoulders...
Kedvenc sportom
I like football....
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk
in my classroom, on the desk, under the chair...
Iskolai tevékenységek megnevezése
What ... doing? ...reading/writing...
Osztálytársaim, barátaim megnevezése, néhány
tulajdonság

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
magyar hang- és
betűkészlet
Környezetismeret:
együttélés a családban.

8 óra

8 óra

8 óra

8 óra

6 óra

6 óra

8 óra

Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.
Matematika:
tájékozódás a térben
Környezetismeret: az
ember megismerése és
egészsége
Matematika: állítások
igazságának eldöntése
Környezetismeret: az
idő mérése, az idő
kifejezése a mindennapi
kommunikációban;
a napszakok, az
évszakok váltakozása.
Matematika: számok
írása, olvasása, állítások
igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok
Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód - öltözködés.
Matematika: halmazok.
Környezetismeret:
testrészek,
egészségvédelem.
Testnevelés és sport:
mozgásos játékok.
Környezetismeret:
baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.
Matematika:
tájékozódás a térben,
halmazok.
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He’s/She’s... clever/nice...
Szabadidő
Napirend, napi tevékenységek
I get up... I go to school...
Szabadidős tevékenységek , kedvenc időtöltésem
I play... I go... I like...

6 óra

Természet, állatok
Állatok a ház körül, vadon élő és állatkerti állatok
It’s a dog/cat... They’re monkeys...
Kisállatok, kedvenc állataim
I’ve got... I haven’t got...

6 óra

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim, ünnepek itthon és a célnyelvi
kultúrában
Christmas, Easter, my birthday...

5 óra

Fantázia és valóság
Divatbemutató, jelmezbál

3 óra

Ének-zene:
zenehallgatás.
Vizuális kultúra:
kreatív alkotások.
Környezetismeret:
élőlények
csoportosítása élőhely,
táplálkozási mód, egyéb
tulajdonságok szerint;
változatos élővilág.
Matematika: halmazok,
adatgyűjtés, adatok
lejegyzése.
Környezetismeret:
ünnepek,
hagyományok.
Dráma és tánc:
dramatikus játékok.
Vizuális kultúra:
képzeletem világa.

Idegen nyelv - Angol
3. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Ajánlott témakörök

Ajánlott
óraszám

Kapcsolódási pontok

Én és a családom. Családtagok
bemutatása, születésnap.

15

Környezetismeret: együttélés a családban.

Otthonom, szűkebb környezetem,
kedvenc játékaim, kedvenc állataim.

12

Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben.

Iskola, tárgyak a tanteremben,
osztálytársak.

10

Környezetismeret: iskolai környezet., barátok.
Matematika: halmazok.

Étkezés, néhány élelmiszer neve és
leírása.

10

Környezetismeret: az ember megismerése,:
élelmiszer, étrend.

Idő: a hét napjai napszakok, az óra.

15

Környezetismeret: az idő mérése és kifejezése a
mindennapi kommunikációban; a napszakok
váltakozása.
Matematika: számok írása, olvasása, állítások
igazságának eldöntése.
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Öltözködés, ruhadarabok, kedvenc
ruháim.

10

Környezetismeret; technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges életmód öltözködés.
Matematika: halmazok.

IDEGEN NYELV -ANGOL
4. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

108 óra
2 3ó
ra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Ajánlott témakörök a 4. évfolyamra
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.

Óraszám:

Kapcsolódási pontok

12+4 óra

Környezetismeret:
együttélés a családban.
Környezetismeret: lakóhelyi
környezet.

7+3 óra
Matematika: tájékozódás a
térben, halmazok.
Környezetismeret: az ember
megismerése és egészsége:
tápanyag, élelmiszer, étrend.
6 +3 óra

Idő, időjárás
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Az óra.
Időjárás.
6+3 óra

Matematika: halmazok,
állítások igazságának
eldöntése, tapasztalati
adatok lejegyzése,
táblázatba rögzítése.
Környezetismeret: az idő
mérése, az idő kifejezése a
mindennapi
kommunikációban;
a napszakok, az évszakok
váltakozása.
Matematika: számok írása,
olvasása, állítások
igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok
lejegyzése, táblázatba
rögzítése.

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.

6+3 óra

Környezetismeret; technika,
életvitel és gyakorlat:
egészséges életmód öltözködés.
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Matematika: halmazok.
Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.

7+3 óra

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim.
Osztálytársaim, barátaim.

7+4 óra

Testnevelés és sport:
mozgásos
játékokKörnyezetismeret:
testrészek,
egészségvédelem.
Környezetismeret: baráti
kapcsolatok, iskolai
közösségek.
Matematika: tájékozódás a
térben, halmazok.

Szabadidő
Szabadidős tevékenységek.
Kedvenc időtöltésem.

Ének-zene: zenehallgatás.
5+3 óra

Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.

7+4 óra

Vizuális kultúra: kreatív
alkotások.
Környezetismeret: élőlények
csoportosítása élőhely,
táplálkozási mód, egyéb
tulajdonságok szerint;
változatos élővilág.
Matematika: halmazok,
adatgyűjtés, adatok
lejegyzése.

Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.

5+3 óra

Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.
A cirkusz.

4+ 3 óra

Környezetismeret: ünnepek,
hagyományok.
Dráma és tánc: dramatikus
játékok.
Vizuális kultúra: képzeletem
világa.

KÖRNYEZETISMERET
1. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Az iskola
Az iskolás gyerek

órakeret
8 óra
6 óra
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Mi van a teremben?

5 óra

Hóban, szélben, napsütésben

6 óra

Élőlények közösségei

7 óra

Összefoglalás, ismétlés

4 óra

Éves óraszám

36 óra

KÖRNYEZETISMERET
2. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
Tájékozódás az iskolában és környékén
Anyagok körülöttünk
Mi kerül az asztalra?
Élőlények közösségei
Összefoglalás, ismétlés
Éves óraszám

Órakeret
8 óra
8 óra
8 óra
8 óra
4 óra
36 óra

KÖRNYEZETISMERET
3. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

54 óra
1,5 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret
8 óra
8 óra
10 óra
6 óra
7 óra
6 óra
9 óra
54 óra

A mezőn
Megtart, ha megtartod
Egészség és betegség
Az a szép, akinek a szeme kék?
Merre megy a hajó?
Tájékozódás a tágabb térben (lakóhely)
Összefoglalás, ismétlés
Éves óraszám
KÖRNYEZETISMERET
4. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
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Éves óraszám:
Heti óraszám:

54 óra
1,5 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
A kertben
Mennyi időnk van?
Miért érdemes takarékoskodni?
Vágtat, mint a paripa
Önismeret és viselkedés
Tájékozódás a tágabb térben (Magyarország)
Összefoglalás, ismétlés
Éves óraszám

Órakeret
8 óra
7 óra
8 óra
6 óra
7 óra
11 óra
7 óra
54 óra

Vizuális kultúra
1. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
72 óra
Heti óraszám:
2 óra
Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret

Kifejezés, képzőművészet
Átélt élmények és események

16 óra

Valós és képzelt látványok

16 óra

Vizuális kommunikáció
Vizuális jelek a környezetünkben
A média társadalmi szerepe, használata
A média kifejezőeszközei

6 óra
2 óra
2 óra

A média társadalmi szerepe, használata
Személyes élmény, médiaélmény
Tájékozódás a virtuális terekben
Környezetünk valós terei és mesés helyek
Valós és kitalált tárgyak
Összesen

2 óra
2 óra
14 óra
12 óra
72 óra
Vizuális kultúra
2. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
72 óra
Heti óraszám:
2 óra
Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
Kifejezés, képzőművészet
Átélt élmények és események
Valós és képzelt látványok

Órakeret
14 óra
14 óra
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Vizuális kommunikáció
Vizuális jelek a környezetünkben
A média társadalmi szerepe, használata
A média kifejezőeszközei

12 óra
2 óra
2 óra

A média társadalmi szerepe, használata
Személyes élmény, médiaélmény
Tájékozódás a virtuális terekben
Környezetünk valós terei és mesés helyek
Valós és kitalált tárgyak
Összesen

2 óra
2 óra
12 óra
12 óra
72 óra
Vizuális kultúra
3. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
72 óra
Éves óraszám:
Heti óraszám:
2 óra
Éves órakeret felosztás témakörönként
Tematikai egység/ Fejlesztési cél
Kifejezés, képzőművészet
Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek
Kifejezés, képzőművészet
Hétköznapi és képzelt figurák
Vizuális kommunikáció
Utazások
Vizuális kommunikáció
Vizuális hatáskeltés
A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat,
élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a mindennapi
környezetben
A média kifejezőeszközei
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása
A média társadalmi szerepe, használata
A média működési módja, mediális információforrások
megbízhatósága
A média társadalmi szerepe, használata
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos
internethasználat
Tárgy- és környezetkultúra
Mikro- és makrotér
Tárgy- és környezetkultúra
Tárgyak és használatuk
összesen
Vizuális kultúra
4. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
72 óra
Heti óraszám:
2 óra

Órakeret
9 óra (8+1)
10 óra (9+1)
8 óra
10 óra (9+1)
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
13 óra (11+2)
14 óra (12+2)
72 óra
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Éves órakeret felosztás témakörönként
Tematikai egység/ Fejlesztési cél
Kifejezés, képzőművészet
Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek
Kifejezés, képzőművészet
Hétköznapi és képzelt figurák
Vizuális kommunikáció
Utazások
Vizuális kommunikáció
Vizuális hatáskeltés
A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat,
élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a mindennapi
környezetben
A média kifejezőeszközei
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása
A média társadalmi szerepe, használata
A média működési módja, mediális információforrások
megbízhatósága
A média társadalmi szerepe, használata
Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos
internethasználat
Tárgy- és környezetkultúra
Mikro- és makrotér
Tárgy- és környezetkultúra
Tárgyak és használatuk
összesen

Órakeret
10 óra (9+1)
10 óra (8+2)
9 óra
9 óra (8+1)
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
13 óra (12+1)
13 óra (11+2)
72 óra

ÉNEK-ZENE („A” változat)
1. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
72 óra
Heti óraszám:
2 óra
Éves órakeret felosztás témakörönként
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Zenei reprodukció-éneklés
Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan
alkotó), kreatív zenei tevékenység
Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti
alapismeretek
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás – Zenehallgatás
összes óraszám

8 óra (7+1)*
8 óra (7+1)*
8 óra (6+2)*
72 óra

ÉNEK-ZENE („A” változat)
2. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:

Órakeret
40 óra (39+1)*
8 óra (6+2)*

72 óra
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Heti óraszám:

2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Zenei reprodukció-éneklés
Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan
alkotó), kreatív zenei tevékenység
Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti
alapismeretek
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás – Zenehallgatás
összes óraszám

Órakeret
40 óra (39+1)*
8 óra (7+1)*
8 óra (6+2)*
8 óra (6+2)*
8 óra (7+1)*
72 óra

ÉNEK-ZENE („A” változat)
3. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Zenei reprodukció-éneklés
Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),
kreatív zenei tevékenység
Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás – Zenehallgatás
összes óraszám

Órakeret
40 óra (39+1)
8 óra (7+1)
8 óra (6+2)
5 óra (3+2)
11 óra (10+1)
72 óra

ÉNEK-ZENE („A” változat)
4. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Zenei reprodukció-éneklés
Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan
alkotó), kreatív zenei tevékenység
Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti
alapismeretek
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás – Zenehallgatás

Órakeret
40 óra (39+1)
8 óra (6+2)
8 óra (7+1)
6 óra (4+2)
10 óra (9+1)
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összes óraszám

72 óra
TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
1. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret
7 óra
16 óra
4 óra
5 óra
4 óra
36 óra

1. Család, otthon, háztartás
2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
3 Közlekedés
4. Közösségi munka, közösségi szerepek
5. Rendszerzés, ellenőrzés
Összegzés
TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
2. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret
7 óra
16. óra
4.óra
5óra
4 óra
36 óra

1. Család, otthon, háztartás
2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
3 Közlekedés
4. Közösségi munka, közösségi szerepek
5. Rendszerzés, ellenőrzés
Összegzés
TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
3. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Tematikai egység
1. Család, otthon, háztartás
2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés

Órakeret
8 óra (6+2 óra)
16 óra
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3. Közlekedési ismeretek:
4. Pályaorientáció, közösségi szerepek
összes óraszám

6 óra (4+2 óra)
6 óra
36 óra (32+4 óra)

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
4. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Tematikai egység

Órakeret

1. Család, otthon, háztartás
2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés
3. Közlekedési ismeretek:
4. Pályaorientáció, közösségi szerepek
összes óraszám

8 óra (6+2 óra)
16 óra
6 óra (4+2 óra)
6 óra
36 óra (32+4 óra)

TESTNEVELÉS és SPORT
1. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra (délelőtti keretben 3 óra; délutáni keretben 2 óra)

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret
5 óra +
folyamatos

Előkészítő és preventív mozgásformák
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák

30 óra

Manipulatív természetes mozgásformák

15 óra

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban

10 óra

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban

15 óra

Természetes mozgásformák
feladatmegoldásaiban
Természetes mozgásformák
feladatmegoldásokban

a

sportjátékok
az

önvédelmi

alaptechnikai
és

a

és

taktikai

küzdő

jellegű

10 óra
10 óra

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben

13 óra

Úszás

72 óra

Összesen:

180 óra
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TESTNEVELÉS és SPORT
2. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra (délelőtti keretben 3 óra; délutáni keretben 2óra)

Éves órakeret felosztás témakörönként
Előkészítő és preventív mozgásformák

5 óra +
folyamatos

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák

30 óra

Manipulatív természetes mozgásformák

15 óra

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban

10 óra

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban

15 óra

Természetes mozgásformák
feladatmegoldásaiban

a

sportjátékok

alaptechnikai

és

taktikai

10 óra

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban

10 óra

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben

13 óra

Úszás

72 óra

Összesen:

180 óra
TESTNEVELÉS és SPORT
3. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra ( délelőtti keretében 3óra; délutáni keretben 2 óra)

Éves órakeret felosztás témakörönként
Előkészítő és preventív mozgásformák

5 óra +
folyamatos

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák

27 óra

Manipulatív természetes mozgásformák

18 óra

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban

10 óra

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban

15 óra

Természetes mozgásformák
feladatmegoldásaiban

a

sportjátékok

alaptechnikai

és

taktikai

10 óra

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban

10 óra

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben

13 óra

Úszás

72 óra
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Összesen:

180 óra
TESTNEVELÉS és SPORT
4. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR

ÓRAKERET
6 óra+
folyamatos

Előkészítő és preventív mozgásformák
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák

19 óra

Manipulatív természetes mozgásformák

29 óra

Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban

15 óra

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban

20 óra

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai
feladatmegoldásaiban

15 óra

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben

4 óra

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban

36 óra

Lovaskultúra

36 óra
ERKÖLCSTAN
1. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR
Az én világom
Társaim – Ők és én

ÓRAKERET
6 óra
6 óra

Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek

10 óra

Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség

6 óra

A környező világ

6 óra

Rendszerezés

2 óra

Összesen:

36. óra
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ERKÖLCSTAN
2. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR

ÓRAKERET
6 óra

Az én világom
Társaim – Ők és én

6 óra

Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek

10 óra

Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség

6 óra

A környező világ

6 óra

Rendszerezés

2 óra

Összesen:

36. óra
ERKÖLCSTAN
3. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR

ÓRAKERET

Milyen vagyok, és milyennek látnak mások?

5 óra

Közösségben és egyedül – a társaim és én

6 óra

Az osztály és az iskola

5 óra

Kulturális-nemzeti közösség

10 óra

Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ

4 óra

A mindenség és én – Születés és elmúlás

4 óra

Rendszerezés

2 óra

Összegzés:

36 óra
ERKÖLCSTAN
4. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

138

Éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR

ÓRAKERET

Milyen vagyok, és milyennek látnak mások?

5 óra

Közösségben és egyedül – a társaim és én

6 óra

Az osztály és az iskola

5 óra

Kulturális-nemzeti közösség

10 óra

Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ

4 óra

A mindenség és én – Születés és elmúlás

4 óra

Rendszerezés

2 óra

Összegzés:

36 óra

INFORMATIKA
1. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR

ÓRAKERET

1. Az informatikai eszközök használata

30 óra

2. Alkalmazói ismeretek

6 óra

Összesen:

36 óra

INFORMATIKA
2. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR

ÓRAKERET

1. Az informatikai eszközök használata

30 óra

2. Alkalmazói ismeretek

6 óra
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Összesen:

36 óra

INFORMATIKA
3. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
72 óra
Heti óraszám:
2 óra
Éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR

ÓRAKERET

1. Az informatikai eszközök használata

30 óra

2. Alkalmazói ismeretek
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

20 óra

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés

12 óra

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
3.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása

10 óra

Összesen:

72 óra

INFORMATIKA
4. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret

1. Alkalmazói ismeretek
1.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

10 óra

1.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés

2 óra

2. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
2.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása

4 óra
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2.2. Algoritmizálás és adatmodellezés

12 óra

2.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése

4 óra

3. Infokommunikáció
3.1. Információkeresés, információközlési rendszerek

6 óra

3.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák

4 óra

3.3. Médiainformatika

6 óra

4. Az információs társadalom

a

4.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai

8 óra

4.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata

8 óra

5. Könyvtári informatika

8 óra

Összesen:

72 óra
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FELSŐ TAGOZAT (5-8 évfolyam)
MAGYAR NYELV
5. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Helyesírás
A szavak szerkezete és jelentése
A nyelv szerkezete
Év eleji, félévi, év végi felmérés

Órakeret
9+1
12
10 + 1
11 + 1
12
11 + 1
+3

MAGYAR NYELV
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Helyesírás
A szavak szerkezete és jelentése
A nyelv szerkezete
Év eleji, félévi, év végi felmérés

Órakeret
9
10
10 + 1
11 + 1
6
19 + 2
+3

MAGYAR NYELV
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Helyesírás
A nyelv szerkezete és jelentése
Év eleji, félévi, év végi felmérés

Órakeret
4 +1
4
3
15
32
+3
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Felmérés javítása, korrekció
Ismétlés, rendszerezés, számonkérés
Összesen:

+ 3 óra
+ 7 óra
72 óra

MAGYAR NYELV
8. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

74 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Helyesírás
A nyelv szerkezete és jelentése
A nyelv állandósága
Év eleji, félévi, év végi felmérés

Órakeret
9+1
5
4+1
8+2
32
7
+3

MAGYAR IRODALOM
5. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2,5 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
A könyvek varázsa
Mesék bűvöletében
Petőfi Sándor: János vitéz
Múltunk a mítoszokban
A Biblia világa
Ez a föld a mi hazánk
(Táj, szülőföld; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Az ember világa
(Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok)
Ismétlések, rendszerezések, számonkérések

MAGYAR IRODALOM
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként

Órakeret
1 óra
14 + 2 óra
18 óra+2 óra
4 óra+2 óra
4 óra
15 + 1 óra+2 óra
9 + 1 óra+3 óra
+ 3 óra+12óra
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Témakör
Monda, rege, ballada
Arany János: Toldi
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Érzelmek, hangulatok, gondolatok
„Egy dallam visz, de keresztezi száz…”
Próbatételek, kalandok, hősök
Ismétlések, rendszerezések, számonkérések

Órakeret
12 + 1 óra
19 + 1 óra
9 óra
9 óra
16 + 2 óra
+ 3 óra

MAGYAR IRODALOM
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
Egy korstílus – a romantika
Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma)
Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény és a
romantikus korstílus
Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda,
anekdota, komikus eposz, ballada)
Nagyepikai alkotás (regényelemzés)
Drámai műfajok (egy komédia)
Ismétlések, rendszerezések, számonkérések

Órakeret
6 + 2 óra
22 óra
8 óra
13 óra
8 + 2 óra
8 óra
+ 3 óra

MAGYAR IRODALOM
8. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség)
Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés,
kisregény, anekdota, karcolat
Nagyepikai alkotás – regényelemzés
Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, elégia,
ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra
Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom
köréből - magyar vagy világirodalom, regényelemzés
Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia

Órakeret
6 óra
10 óra + 3+4óra
8 + 1 óra + 1 óra
17 óra + 5 óra
7 óra + 1 óra
7 óra
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3 óra

A média kifejezőeszközei (1)
Történet és elbeszélés a mozgóképen

3 óra

A média kifejezőeszközei (2)
A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése
A média társadalmi szerepe, használata
A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése
Ismétlések, rendszerezések, számonkérések

4 óra
+ 3 óra + 10 óra

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
5. évfolyam
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra (66 óra +6 óra),
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret

Az emberiség őskora

11 óra+2óra

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája

5 óra+2 óra

Az ókori görög világ

11 óra

Az ókori római világ

9 óra+2óra

A középkori Európa világa

14 óra

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora
Összesen:

16 óra
72 óra

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
6. évfolyam
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra (65 óra +7 óra)
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret

A Magyar Királyság virágkora

13 óra+1 óra

A világ és Európa a kora újkorban

14 óra+1óra

Magyarország a kora újkorban

8 óra+ 4óra

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában

6 +1 óra

A forradalom és a polgárosodás kora Magyarországon

14 óra

A forradalom és a polgárosodás kora Magyarországon

14 óra

Összesen:

72 óra
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
7. évfolyam
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra (65 óra +7 óra)
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

8 + 2 óra

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon

12 +2 óra

A nagyhatalmak versengése és az első világháború

8 + 2 óra

Európa és a világ a két háború között

11 +1 óra

Magyarország a két világháború között

14 óra

A második világháború

72 óra

Összesen:

72 óra

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
8. osztály
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra (65 óra +7 óra)
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése

6 + 2 óra

Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig

8 + 2 óra

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása

6+ 2 óra

A Kádár-korszak jellemzői

8 + 1 óra

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése

6 óra

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon

5 óra

Társadalmi szabályok

3 óra

Állampolgári alapismeretek

5 óra

Pénzügyi és gazdasági kultúra

5 óra

Háztartás és családi gazdálkodás

5 óra

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság

3 óra
3 óra

A médiamodellek és intézmények.
A média társadalmi szerepe, használata –
Reklám és hír a hagyományos és az új médiában

2 óra

Összesen:

72 óra
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IDEGEN NYELV
Angol - 5 .évfolyam
Éves óraszám:
Heti óraszám:

108 óra
3 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Ajánlott témakörök

óraszám

Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Napirend.

15 óra

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési
tárgyak.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.

15 óra

Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés.

9 óra

Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Időjárás, időjárási jelenségek
megfigyelése.

15 óra

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Erkölcstan: társas kapcsolatok,
szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat:
időbeosztás, napirend.

Természetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum.

Természetismeret: az ember
megismerése és egészsége: étrend.
Matematika: halmazok, diagramok
készítése, értelmezése, táblázatok
olvasása.

Természetismeret: az időjárás tényezői,
ciklusok a természetben.
Matematika: számok írása, olvasása,
állítások igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba
rögzítése.

9 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.
Matematika: halmazok.
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Sport
Testrészek és mozgás.
Sportok, sportfelszerelések.
Kedvenc sportom.
Sportversenyek.

15 óra

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.

15 óra

Természetismeret: az ember
megismerése és egészsége: testrészek.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Közös időtöltés barátokkal.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Testnevelés és sport: sportok.
24 óra

Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

IDEGEN NYELV
Angol-6. évfolyam
Éves óraszám:
Heti óraszám:

108 óra
3 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Ajánlott témakörök

óraszám

Kapcsolódási pontok

Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.
Állatok a nagyvilágban.
Növények az otthonomban, iskolámban.
Kontinensek, tájegységek.

15 óra

Természetismeret: élőlények a ház körül,
az állatok életmódjának főbb jellemzői,
szoba- vagy kerti növények gondozása,
érdekes növények; a Föld szépsége,
egyedisége: a Kárpát-medence és hazánk
nagytájai, növénytakarója és élővilága.

Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

11 óra

Matematika: halmazok.

Technika, életvitel és gyakorlat;
történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.
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Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Az én városom/falum.

16 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: falvak és városok,
közlekedés.
Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.

11 óra

Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.

11 óra

Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim,
múzeumlátogatás.

16 óra

Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum, a hazai táj, a világörökség elemei.

Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Vizuális kultúra: képzeletem világa,
műalkotások.
Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Rajz és vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.

Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és madarak Napja,
a Víz Világnapja, a Duna Napja.
Szelektív hulladékgyűjtés.

17 óra

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.

11 óra

Természetismeret: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága.
Matematika: diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.
Természetismeret: az ember
megismerése és egészsége: étrend.
Technika, életvitel és gyakorlat:
egészséges életmód.
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IDEGEN NYELV
Angol-7. évfolyam
Éves óraszám:
144 óra
Heti óraszám:
4 óra
Éves órakeret felosztás témakörönként
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása, családfa.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa.

óraszám

Kapcsolódási pontok

12 óra

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család,
otthon; az ember az időben: gyermekkor,
felnőttkor, öregkor.
Hon- és népismeret: családunk története
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési
tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Otthonok a célnyelvi országban és a
nagyvilágban.
Otthontalanok.

16 óra

Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok.
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában
és a nagyvilágban.

19 óra

Matematika: tájékozódás a térben.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum.

Biológia-egészségtan: táplálkozás.
Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok
és cukrok szerepe.
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.
Matematika: halmazok, diagramok
készítése, értelmezése, táblázatok
olvasása.

Idő, időjárás

20 óra

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek;
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Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Időjárás.
Időjárási rekordok.
Időjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.

időjárási, éghajlati elemek.
Fizika: természeti katasztrófák.

Öltözködés
Ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat világa.

11 óra

Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Sportok, sportfelszerelések.
Extrém sportok.
Sportversenyek, olimpia.

14 óra

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.

16 óra

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, egymás segítése.

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal.

12 óra

Testnevelés és sport: sportok.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.
Erkölcstan: szokások, társadalmi
szabályok.

Biológia-egészségtan: az ember
megismerése és egészsége.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.

Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Informatika: Az információs
technológián alapuló kommunikációs
formák, médiainformatika.

Természet, állatok

14 óra

Biológia-egészségtan: a

151

Kedvenc állataim.
Kisállatok, felelős állattartás.
Kontinensek, tájegységek.
Hazánk és más országok, más
kontinensek élővilága.

természetföldrajzi környezet és az
élővilág összefüggései.
Földrajz: földrészek és óceánok,
felszínformák, hazánk természeti
adottságai; Európán kívüli kontinensek,
tájak, országok.
Technika, életvitel és gyakorlat:
hobbiállatok gondozása.

Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

10 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.
Hon- és népismeret: találkozás a múlttal:
ünnepeink eredete és szokásrendje.

IDEGEN NYELV
Angol 8. évfolyam
Éves óraszám:
Heti óraszám:

144 óra
4 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Ajánlott témakörök

óraszám

Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Látnivalók, nevezetességek a
lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.

15 óra

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
Utazás belföldön és külföldön.

13 óra

Kapcsolódási pontok
Matematika: tájékozódás a térben,
térbeli alakzatok.
Földrajz: országok, városok.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum, a hazai táj, a világörökség elemei.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben,
Európa, Európán kívüli
kontinensek, tájak, országok.
Biológia-egészségtan: az erdők világa.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum, a hazai táj, a világörökség elemei.
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Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Utazás a jövőbe.

15 óra

Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim.
Kedvenc múzeumom.
Kiállítások, rendezvények, koncertek.
Zenei világnap.

13 óra

Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és madarak
Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Környezettudatos viselkedés.

15 óra

Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Vizuális kultúra: képzeletem világa.

Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Biológia-egészségtan: környezeti
rendszerek állapota, védelme,
fenntarthatósága.
Fizika: energiatermelési eljárások.
Földrajz: globális problémák,
fenntarthatóság, védett hazai és
nemzetközi természeti értékek példái.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos
vásárlás, egészséges életmód.

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.
Betegségek és megelőzésük.

12 óra

Felfedezések
Nagy földrajzi felfedezések.
Híres felfedezők és életútjuk.

12 óra

Biológia-egészségtan: betegségek
megelőzése.
Technika, életvitel és gyakorlat:
egészséges életmód.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: felfedezők és feltalálók.
Hon- és népismeret: a magyar tudomány
és kultúra eredményei a világban.

Tudomány, technika
Feltalálók és találmányok.
Híres feltalálók és életútjuk.
A jövő technikai vívmányai.

12 óra

Múltunk és jövőnk

13 óra

Biológia-egészségtan: tudománytörténet.
Hon- és népismeret: a magyar tudomány
és kultúra eredményei a világban.

Történelem, társadalmi és állampolgári
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Családom múltja, gyökereim.
Az én jövőm.
Iskolám múltja, jelene.
A jövő iskolája.
Lakóhelyem régen és most.
A jövő városa.
Földünk jövője.

ismeretek: különböző korszakok,
globális problémák.
Hon- és népismeret: Az én világom.
Találkozás a múlttal.
Földrajz: településtípusok;
környezettudatosság, környezetvédelem.
Erkölcstan: a munka világa.
Technika, életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció: szakmák, foglalkozások.

Média, kommunikáció
Internet, interaktív játékok, közösségi
oldalak.
Infokommunikációs eszközök a
mindennapokban.
A média szerepe a hétköznapokban.
Testbeszéd.
Kommunikáció az állatvilágban.

12 óra

Földünk és a világűr
A naprendszer és a bolygók
A Nap és a csillagok.
Utazások az űrben.

12 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hírközlés. A média és a
nyilvánosság szerepe.
Biológia-egészségtan: kommunikáció az
állatvilágban.
Informatika: az információs
technológián alapuló kommunikációs
formák, médiainformatika.
Földrajz: égitestek.
Fizika: a naprendszer objektumai, a
világűr megismerésének eszközei.
Matematika: tájékozódás a térben.

MATEMATIKA
5. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

162 óra
4,5 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Év eleji ismétlés
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika,
gráfok

Órakeret
4

3+foly.
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Számtan, algebra

78 +6

Geometria

38 +4

Függvények, sorozatok

9+1

Statisztika, valószín.

6+3

Ismétlés, ellenőrzés

10

Összesen

162

MATEMATIKA
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:

144 óra

Heti óraszám:

4 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Év eleji ismétlés
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika,
gráfok

Órakeret
4

4+foly.

Számtan, algebra

87

Geometria

26

Függvények, sorozatok

9

Statisztika, valószín.

8

Ismétlés, ellenőrzés

10

Összesen

144
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MATEMATIKA
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:

144 óra

Heti óraszám:

4 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Év eleji ismétlés

Órakeret
4

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika,
gráfok

12+foly.

Számtan, algebra

50

Geometria

42

Függvények, sorozatok

14

Statisztika, valószín.

10

Ismétlés, ellenőrzés

16

Összesen

144

MATEMATIKA
8. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:

144 óra

Heti óraszám:

4 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Év eleji ismétlés

Órakeret
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Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika,
gráfok

14+
foly

Számtan, algebra

42

Geometria

38

Függvények, sorozatok

22

Statisztika, valószín.

9

Ismétlés, ellenőrzés

19

Összesen

144

TERMÉSZETISMERET
5. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Év eleji ismétlés
Állandóság és változás környezetünkben – Anyag és közeg
Élet a kertben. Az őszi kert
Állatok a házban és a ház körül
Tájékozódás a valóságban és a térképen
A Föld és a Világegyetem
Élet a kertben a tavaszi kert
Felszíni és felszín alatti vizek
Év végi ismétlés
Összesen

TERMÉSZETISMERET
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

90 óra
2,5 óra

Órakeret
1
9
9
9
12
12
9
7
4
72
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Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök

Órakeret

Év eleji ismétlés

2

Kölcsönhatások a természetben

9

Vizek, vízpartok

12

Hegyvidékek, dombvidékek

11

Erdő életközössége

14

Alföldi tájakon

11

Természet és társadalom kölcsönhatásai

8

Az ember szervezete és egészsége

18

Év végi ismétlés

5

Összesen

90

FIZIKA
7. évfolyam („B” változat)
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

72 óra
2 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Természettudományos vizsgálati módszerek, kölcsönhatások
Mozgások
Nyomás
Energia, energiaváltozás
Hőjelenségek
Év végi rendszerzés, összefoglalás
Összegzés:

Órakeret
11 óra
21 óra
9 +4 óra
9+1 óra
10 +2 óra
5 óra
72 óra

FIZIKA
8. évfolyam („B” változat)
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
54 óra
Heti óraszám.
1,5 óra
Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Rendszerező ismétlés
Elektromosságtan
Optika, csillagászat
Rendszerezés, felkészülés a 9. évfolyamra
Összegzés:

órakeret
3 óra
25 +2 óra
16 +1óra
7 óra
54 óra
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BIOLÓGIA – EGÉSZSÉGTAN
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

órakeret

1.Az élőlények változatossága I.
Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben

12 óra

2 Az élőlények változatossága II.
Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz

14 óra

3.Az élőlények változatossága III.
Az élővilág alkalmazkodás a hideghez, és a világtenger övezeteihez

12 óra

4.Rendszer az élővilág sokféleségében

12 óra

5.Részekből egész

14 óra

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

8 óra

Az éves óraszám

72 óra

BIOLÓGIA – EGÉSZSÉGTAN
A változat
8. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

54 óra
1,5 óra

Éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

órakeret

Szépség, erő, egészség

10 óra

A szervezet anyag- és energiaforgalma

15 óra

A belső környezet állandósága

12 óra

A fogamzástól az elmúlásig

12 óra

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

5 óra

Az éves óraszám

54 óra
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KÉMIA
B VÁLTOZAT
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

54 óra
1,5 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
A kémia tárgya, kémiai kísérletek
Részecskék, halmazok, változások, keverékek
A részecskék szerkezete, tulajdonságai, vegyülettípusok
Tanulókísérletekre, megfigyelésekre
Szabadon tervezhető
Összesen:

órakeret
4+1 óra
16+5 óra
12 +4 óra
6 óra
6 óra
54 óra

KÉMIA
B VÁLTOZAT
8. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

72 óra
2 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
A kémiai reakciók típusai
Élelmiszerek és az egészséges életmód
Kémia a természetben
Kémia az iparban
Kémia a háztartásban
Szabadon tervezhető
Összesen:

Órakeret
14 óra
13 óra
12 óra
12 óra
14 óra
7 óra
72 óra

FÖLDRAJZ
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

54 óra
1,5 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör
A szilárd Föld anyagai és folyamatai

Órakeret
8 óra
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A földrajzi övezetesség alapjai

7 óra

Gazdasági alapismeretek

5 óra

Afrika és Amerika földrajza

14 óra

Ázsia földrajza

10 óra

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza

4 óra

Rendszerezés, összefoglalás

6 óra

Összesen:

54 óra
FÖLDRAJZ
8. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

72 óra
2 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakör

Órakeret

Európa általános földrajza - Csillagászat

14 óra

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza

5 óra

Atlanti-Európa földrajza

6 óra

Kelet- és Közép-Európa földrajza

7+3 óra

A Kárpát-medencevidék földrajza

5 óra

A hazánkkal szomszédos országok földrajza

6 óra

Magyarország természeti és kulturális értékei

5 óra

Magyarország társadalomföldrajza
Szabolcs-Szatmár Megye földrajza

10 +6 óra

Rendszerezés, ellenőrzés

5 óra

Összesen:

72 óra
ÉNEK-ZENE (A változat)
5. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Zenei reprodukció – Éneklés

Órakeret
15+1 óra
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Zenei reprodukció – Generatív, kreatív zenei tevékenység

3+1 óra

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek

3+1 óra

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

4+1 óra
7 óra
36 óra

Zenei befogadás – Zenehallgatás
Összegzés:
ÉNEK-ZENE (A változat)
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
36 óra
Heti óraszám.
1 óra
Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Zenei reprodukció – Éneklés

Órakeret
15+1 óra

Zenei reprodukció – Generatív, kreatív zenei tevékenység

4+1 óra

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek

3+1 óra

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

3+1 óra

Zenei befogadás – Zenehallgatás
Összegzés:

7 óra
36 óra
ÉNEK-ZENE (A változat)
7. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
36 óra
Heti óraszám.
1 óra
Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Zenei reprodukció – Éneklés

Órakeret
11+1 óra

Zenei reprodukció – Generatív, kreatív zenei tevékenység

4 +1 óra

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek

3+1 óra

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

4+1 óra

Zenei befogadás – Zenehallgatás
Összegzés:

10 óra
36 óra
ÉNEK-ZENE (A változat)
8. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra
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Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Zenei reprodukció – Éneklés
Zenei reprodukció – Generatív, kreatív zenei tevékenység
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenei befogadás – Zenehallgatás
Összegzés:

Órakeret
11 +1 óra
4+1 óra
3+1 óra
4+1 óra
10 óra
36 óra

VIZUÁLIS KULTÚRA
5. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Kifejezés, képzőművészet - Valóság és képzelet
Kifejezés, képzőművészet - Stílus és mozgás
Vizuális kommunikáció - Idő- és térbeli változások
Vizuális kommunikáció - Jelértelmezés, jelalkotás
Vizuális kommunikáció - Kép és szöveg
Tárgy- és környezetkultúra - Tervezett, alakított környezet
Tárgy és környezetkultúra - Tárgy és hagyomány
Összegzés:

Órakeret
6 óra
10 óra
3 óra
3 óra
3 óra
6 óra
5 óra
36 óra

VIZUÁLIS KULTÚRA
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Kifejezés, képzőművészet - Valóság és képzelet
Kifejezés, képzőművészet - Stílus és mozgás
Vizuális kommunikáció - Idő- és térbeli változások
Vizuális kommunikáció - Jelértelmezés, jelalkotás
Vizuális kommunikáció - Kép és szöveg
Tárgy- és környezetkultúra - Tervezett, alakított környezet
Tárgy és környezetkultúra - Tárgy és hagyomány
Összegzés:

Órakeret
6 óra
10 óra
3 óra
3 óra
5 óra
5 óra
4 óra
36 óra
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VIZUÁLIS KULTÚRA
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Kifejezés, képzőművészet - Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet - A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció - Magyarázó képek/rajzok
Vizuális kommunikáció - Mozgóképi közlés
Vizuális kommunikáció - Montázs
Vizuális kommunikáció - Vizuális kommunikációs formák
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei
Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei
A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az
írott és az online sajtóban
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei
A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban

Órakeret
5 óra
8 óra
2 óra
3 óra
1 óra
3 óra
1 óra
2 óra
2 óra

Tárgy- és környezetkultúra. - Tervezett, alakított környezet

4 óra

Tárgy- és környezetkultúra. - Az épített környezet története

5 óra

Összesen:

36 óra
VIZUÁLIS KULTÚRA
8. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Kifejezés, képzőművészet - Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet - A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció - Magyarázó képek/rajzok
Vizuális kommunikáció - Mozgóképi közlés
Vizuális kommunikáció - Montázs
Vizuális kommunikáció - Vizuális kommunikációs formák
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei
Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei
A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az
írott és az online sajtóban
Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei
A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban

Órakeret
5 óra
8 óra
2 óra
3 óra
1 óra
3 óra
1 óra
2 óra
2 óra
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Tárgy- és környezetkultúra. - Tervezett, alakított környezet

4 óra

Tárgy- és környezetkultúra. - Az épített környezet története

5 óra

Összesen:

36 óra
TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
B változat
5. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
1. Ételkészítés
2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés
4. Közlekedési ismeretek
Összegzés:

Órakeret
7óra+1
8 óra+1
14 óra+1
3 óra+1
36 óra

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
B változat
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
1. Ételkészítés
2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés
4. Közlekedési ismeretek
Összegzés:

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
B változat
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként

Órakeret
7óra+1
8 óra+1
14 óra+1
3 óra+1
36 óra
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Témakörök

Órakeret

1. A háztartás és a közszolgáltatások

9 óra +1

2. Közlekedés

5 óra +1

3. Munkakörnyezetek megismerése, munkahely-látogatás

12 óra+1

4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés
Összegzés:

6 óra+1
36 óra

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
5. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
180 óra
Heti óraszám.
5 óra (délelőtti óra keretében 3 óra; délutáni óra keretében 2 óra)
Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök a délelőtti órakeretében

Órakeret

Természetes és nem természetes mozgásformák

12 óra

Sportjátékok

30 óra

Atlétikai jellegű feladatok

20 óra

Torna jellegű feladatok
Alternatív környezetben űzhető sportok
Önvédelmi és küzdőfeladatok

20 óra
18 óra

Úszás és úszó jellegű feladatok

72 óra

Összesen:

180 óra

8 óra

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
180 óra
Heti óraszám.
5 óra (délelőtti óra keretében 3 óra; délutáni óra keretében 2 óra)
Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök

Órakeret

Természetes és nem természetes mozgásformák

15 óra

Sportjátékok

35 óra

Atlétikai jellegű feladatok

20 óra

Torna jellegű feladatok

24 óra

Alternatív környezetben űzhető sportok

14 óra

Úszás és úszó jellegű feladatok

72 óra

Összesen:

180 óra

166

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

180 óra
5 óra (délelőtti óra keretében 3 óra; délutáni óra keretében 2 óra)

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök

Órakeret

Természetes és nem természetes mozgásformák

17 óra

Sportjátékok

31 óra

Atlétikai jellegű feladatok

20 óra

Torna jellegű feladatok

24 óra

Alternatív környezetben űzhető sportok

10 óra

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok

6 óra

Úszás és úszó jellegű feladatok

72 óra

Összesen:

180 óra
TESTNEVELÉS ÉS SPORT
8.évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

180 óra
5 óra (délelőtti óra keretében 3 óra; délutáni óra keretében 2 óra)

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök

Órakeret

Természetes és nem természetes mozgásformák

10 óra

Sportjátékok

31 óra

Atlétikai jellegű feladatok

24 óra

Torna jellegű feladatok

24 óra

Alternatív környezetben űzhető sportok

19 óra

Úszás és úszó jellegű feladatok

36 óra

Lovaskultúra

36 óra

Összesen:

180 óra
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OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV
5. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
36 óra
Heti óraszám.
1 óra
Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?
Kommunikáció – médiatudatosság
Tanuljuk a tanulást
Egészséges életmód, környezettudatosság
Mi a pályánk?
Gazdasági életre nevelés
Összesen:

Órakeret
12 óra
7 óra
4 óra
5 óra
3 óra
3 óra
2 óra
36 óra

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
36 óra
Heti óraszám.
1 óra
Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?
Kommunikáció – médiatudatosság
Tanuljuk a tanulást
Egészséges életmód, környezettudatosság
Mi a pályánk?
Gazdasági életre nevelés
Összegzés:

Órakeret
9 óra
4 óra
8 óra
6 óra
3 óra
3 óra
3 óra
36 óra

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV
7. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
36 óra
Heti óraszám.
1 óra
Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?

Órakeret
10 óra
8 óra
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Kommunikáció – médiatudatosság
Tanuljuk a tanulást- Egészséges életmód, környezettudatosság

5 óra

- Mi a pályánk?
Gazdasági életre nevelés
Összegzés:

8 óra
5 óra
36 óra
OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV
8. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
Kommunikáció – médiatudatosság
Mi a pályánk?
Egészséges életmód, környezettudatosság

6 óra
3 óra
17 óra
4 óra

Gazdasági életre nevelés

5 óra

Összegzés:

36 óra

Órakeret

DRÁMA és TÁNC
5. évfolyamra
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Csoportos játék és megjelenítés
Rögtönzés és együttműködés
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása
Történetek feldolgozása
Megismerő és befogadóképesség
Összesen:
HON- ÉS NÉPISMERET
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként

Órakeret
8 óra
8 óra
6 óra
7 óra
7 óra
36 óra
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Témakörök
Az én világom I. A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti
életmód

Órakeret
4 óra

Az én világom II.
A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

4 óra

Találkozás a múlttal I.
A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek

5 óra

Találkozás a múlttal II.
A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel)

6 óra

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szokásrendje.
Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében.Társas munkák,
közösségi alkalmak

12 óra

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén.
Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és népismereti,
néprajzi jellemzői a Kárpát-medencében és Moldvában.
A hazánkban élő nemzetiségek és etnikai kisebbség

5 óra

Összesen:

36 óra
ERKÖLCSTAN
5. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök

Órakeret

Test és lélek

12 óra

Kapcsolat, barátság, szeretet

12 óra

Kortársi csoportok
Ellenőrzés
Összesen:

11 óra
1óra
36 óra
ERKÖLCSTAN
6. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök

Órakeret

Társadalmi együttélés

13 óra

A technikai fejlődés hatásai

10 óra
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A mindenséget kutató ember
Ellenőrzés, rendszerzés
Összesen:

10 óra
3 óra
36 óra
ERKÖLCSTAN
7. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök
Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?

Órakeret
10+1 óra

Párkapcsolat és szerelem

11 óra

Egyén és közösség
Ellenőrzés, rendszerzés
Összesen:

11 óra
3 óra
36 óra
ERKÖLCSTAN
8. évfolyam

Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

36 óra
1 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
Témakörök

Órakeret

Helyem a világban

11 óra

Mi dolgunk a világban?

11 óra

Hit, világkép, világnézet
Ellenőrzés, rendszerzés
Összesen:

11 óra
3 óra
36 óra

INFORMATIKA
5. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

72 óra
2 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR
1. Az informatikai eszközök használata

Órakeret
6 óra
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2. Alkalmazói ismeretek

30 óra

3 Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása

16 óra

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés

6 óra

4.. Információkeresés, információközlési rendszerek

5 óra

5. Az információs társadalom

5 óra

6. Könyvtári informatika

4 óra

Összesen:

72 óra

INFORMATIKA
6. évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
90 óra
Heti óraszám.
2,5 óra
Az éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR
1. Az informatikai eszközök használata
2. Alkalmazói ismeretek
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése
4. Infokommunikáció
4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák
4.3. Médiainformatika
5. Az információs társadalom
5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata
Összesen:
INFORMATIKA
7 évfolyam
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás:
Éves óraszám:
Heti óraszám.

72 óra
2 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként

Órakeret
6 óra
26 óra
8 óra
10 óra
14 óra
6 óra
6 óra
4 óra
4 óra
2 óra
4 óra
90 óra
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TÉMAKÖR
1. Az informatikai eszközök használata
2. Alkalmazói ismeretek
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Egyszerűbb folyamatok modellezése
4. Infokommunikáció
4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák
4.3. Médiainformatika

Órakeret
16 óra
16 óra
2 óra
10 óra
6 óra
6 óra
4 óra

5. Az információs társadalom - Az e-szolgáltatások szerepe és használata

6 óra

6. Könyvtári informatika
Összesen:

6 óra
72 óra

INFORMATIKA
8. évfolyam
Éves óraszám:

90 óra

Heti óraszám.

2,5 óra

Az éves órakeret felosztás témakörönként
TÉMAKÖR
1. Alkalmazói ismeretek
1.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
1.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
2. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
2.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása
2.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
3. Az információs társadalom
Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
4. Könyvtári informatika
Összesen:
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A 2012-s NAT-hoz illeszkedő sajátos nevelési igényű tanulók helyi tanterve
Alsó tagozat
Magyar nyelv és irodalom
1. évfolyam

Heti óraszám: 8
2. évfolyam
Éves óraszám: 288
Témakör neve

Heti óraszám: 8
Éves óraszám: 288

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése
Írás, szövegalkotás
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Összes óraszám:

Óraszám
1.évf. 2.évf.
65
45
90
108
88
90
22
22
23
23
288
288

Magyar nyelv és irodalom
3. évfolyam

Heti óraszám:
Éves óraszám:

4. évfolyam

Heti óraszám:
Éves óraszám:

Témakör neve

Óraszám
3.évf. 4.évf.
44
44
Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
78
78
Olvasás, az írott szöveg megértése
57
57
Írás, szövegalkotás
50
50
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
26
26
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
252
Összes óraszám: 252
Matematika 1-2. évfolyam
1. évfolyam

Heti óraszám: 4
2. évfolyam
Éves óraszám: 144
Témakör neve

Heti óraszám: 4
Éves óraszám:144

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika
Számelmélet, algebra
Geometria – mérés
Függvények, az analízis elemei
Gyakorlás
Összes óraszám:

Óraszám
1.évf. 2.évf.
14
14
64
64
36
36
17
17
13
13
144
144

Matematika 3-4. évfolyam
3. évfolyam

Heti óraszám: 4,5
4. évfolyam
Éves óraszám: 162
Témakör neve

Heti óraszám: 4,5
Éves óraszám: 162

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

Óraszám
3.évf. 4.évf.
7
7
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Számelmélet, algebra
Geometria – mérés
Függvények, az analízis elemei
Gyakorlás
Összes óraszám:

77
39
19
20
162

77
39
19
20
162

Környezetismeret
1. évfolyam

Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve

2. évfolyam

Anyag, energia, információ
Rendszerek
Felépítés és működés
Állandóság és változás
Az ember megismerése és az egészsége
Környezet és fenntarthatóság

Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Óraszám
1.évf. 2.évf.
3
3
3
3
4
4
8
8
12
12
6
6

Összes óraszám:

36

36

Környezetismeret
3. évfolyam

Heti óraszám: 1,5
4. évfolyam
Éves óraszám: 54
Témakör neve

Heti óraszám: 1,5
Éves óraszám: 54
Óraszám
3.évf. 4.évf.
5
5
5
5
7
7
12
12
14
14
11
11

Anyag, energia, információ
Rendszerek
Felépítés és működés
Állandóság és változás
Az ember megismerése és az egészsége
Környezet és fenntarthatóság
Összes óraszám:

54

54

Ének-zene 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra
Témakör neve

Zenei reprodukció
Zenei befogadás
Rendszerezés, gyakorlás
Összes óraszám:

Óraszám
27
27
18
72
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Ének-zene 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra
Témakör neve

Összes óraszám:

Óraszám
27
27
18
72

Összes óraszám:

Óraszám
33
32
7
72

Összes óraszám:

Óraszám
32
33
7
72

Zenei reprodukció
Zenei befogadás
Rendszerezés, gyakorlás
Ének-zene 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra
Témakör neve

Zenei reprodukció
Zenei befogadás
Rendszerezés, gyakorlás
Ének-zene 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra
Témakör neve

Zenei reprodukció
Zenei befogadás
Rendszerezés, gyakorlás
Vizuális kultúra 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra
Témakör neve

Óraszám
18
17
15
22

Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy –és környezetkultúra
Összes óraszám:

72
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Vizuális kultúra 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra
Témakör neve

Óraszám
18
17
15
22

Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy –és környezetkultúra
Összes óraszám:

72

Vizuális kultúra 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra
Témakör neve

Óraszám
20
20
12
20

Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy –és környezetkultúra
Összes óraszám:

72

Vizuális kultúra 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

72 óra
2 óra
Témakör neve

Óraszám
20
20
12
20

Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy –és környezetkultúra
Összes óraszám:

72

Technika, életvitel és gyakorlat 1.ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Összes óraszám:

Óraszám
15
15
6
36
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Technika, életvitel és gyakorlat 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód

Óraszám
15
15
6
Összes óraszám:

36

Technika, életvitel és gyakorlat 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód

Óraszám
10
10
16
Összes óraszám:

36

Technika, életvitel és gyakorlat és tervezés 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód

Óraszám
10
10
16
Összes óraszám:

36

Erkölcstan 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve

Az én világom
Társaim - Ők és én
Közvetlen közösségeim- A család és a gyerekek
Összes óraszám:

Óraszám
14
12
10
36
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Erkölcstan 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve
Közvetlen közösségeim- A család és a gyerekek
Tágabb közösségeim- A lakóhelyi közösség
A környező világ
Összes óraszám:

Óraszám
12
12
12
36

Erkölcstan 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve
Milyen vagyok, milyennek látlak mások
Közösségben és egyedül- a társaim és én
Az osztály és az iskola
Összes óraszám:

Óraszám
12
12
12
36

Erkölcstan 4. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve

Kulturális nemzeti közösség
A környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ
A mindenség és én- születés és elmúlás
Összes óraszám:

Óraszám
22
6
8
36

Informatika 1. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve
Informatikai eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció, információs társadalom
Könyvtári technikák
Összes óraszám:

Óraszám
4
7
15
6
4
36
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Informatika 2. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve
Informatikai eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció, információs társadalom
Könyvtári technikák
Összes óraszám:

Óraszám
4
7
15
6
4
36

Informatika 3. ÉVFOLYAM
Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás
Éves óraszám:
Heti óraszám:

36 óra
1 óra
Témakör neve
Informatikai eszközök használata
Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Összes óraszám:

Óraszám
15
16
5
36

Informatika 4. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 72
Heti óraszám: 2

óra
óra
Témakör neve

Alkalmazói ismeretek
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
Infokommunikáció,
Információs társadalom
Könyvtári informatika
Összes óraszám:

Óraszám
12
20
16
16
8
72

Testnevelés és sport 1-2. ÉVFOLYAM
Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra
Témakör neve

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
Motoros képességfejlesztés- mozgástanulás
Játék
Versenyzés
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Tánc
Összes óraszám:
Testnevelés és sport 3-4. ÉVFOLYAM

Óraszám
1.évf. 2.évf.
35
35
35
35
50
50
40
40
10
10
10
10
180
180

180

Éves óraszám:
Heti óraszám:

180 óra
5 óra
Témakör neve

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
Motoros képességfejlesztés- mozgástanulás
Játék
Versenyzés
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Tánc
Összes óraszám:

Óraszám
3.évf. 4.évf.
35
35
35
35
50
50
40
40
10
10
10
10
180
180

FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv, irodalom
5. évfolyam

Heti óraszám: 4,5
Éves óraszám: 162

6. évfolyam

Heti óraszám: 4
Éves óraszám: 144
Témakör neve
Óraszám
5.évf.
6.évf.
folyamatos
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
folyamatos
2. Olvasás és az írott szöveg megértése
folyamatos
3. Írás, szövegalkotás
folyamatos

4. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése

folyamatos
162
144

Összes óraszám:

Magyar nyelv, irodalom
7. évfolyam

Heti óraszám: 4
Éves óraszám: 144

8. évfolyam

Heti óraszám: 4,5
Éves óraszám: 162

Témakör neve
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
2. Olvasás és az írott szöveg megértése
3. Írás, szövegalkotás

Óraszám
7.évf.
8.évf.
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

4. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Összes óraszám:

folyamatos
144
162

Élő idegen nyelv - Angol nyelv
7. évfolyam

Heti óraszám: 3
Éves óraszám: 108

Témakör neve
Beszédszándékok, beszédértési készség
Beszédkészség

8. évfolyam

Heti óraszám: 3
Éves óraszám:108
Óraszám
folyamatos
folyamatos
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Fogalomkörök
Témakörök, szókincs

folyamatos
folyamatos
folyamatos
108

Összes óraszám:
Történelem
5. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

6. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

Témakör neve

óraszám
5.évf.
22
26

6.évf.
-

16
8

6
34

A világ és Európa a kora újkorban

-

12

Magyarország a XVII-XVIII. században

-

20

72

72

Az őskor és az ókori Kelet
Az antikvitás
A középkori Európa
A magyarság történetének kezdetei

Összes óraszám:
Történelem
7. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

8. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
Témakör neve
óraszám
7.évf.
8.évf.
8
1. Történelmi áttekintés
14
2. Forradalmak kora
8
-3. Nemzetállamok kora
42
4. Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében
20
5. Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében
10
6. Globalizálódó világ és Magyarorszság
10
7. Társadalmi szabályok
10
8. Állampolgári ismeretek
12
9. Pénzügyi és gazdasági kultúra
10
10. A munka világa
72
72
Összes óraszám:
Hon- és népismeret - 6. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Az én világom
2. Találkozás a múlttal
3. Magyarország helyzete
Összes óraszám:

óraszám
12
12
12
36

Ének-zene 5-6. évfolyam
5. évfolyam

Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36

6. évfolyam

Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
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Témakör neve
1. Zenei produkció
2. Zenei befogadás
Összes óraszám:
Ének - zene 7-8. évfolyam
7. évfolyam

Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36

Témakör neve
1. Zenei produkció
2. Zenei befogadás

óraszám
18
18
36

8. évfolyam

Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
óraszám
18
18
36
Összes óraszám:

Testnevelés és sport 5-6.évfolyam
5. évfolyam

Heti óraszám: 5
Éves óraszám: 180

6. évfolyam

Heti óraszám: 5
Éves óraszám: 180
Témakör neve
óraszám
5.évf.
6.évf.
45
45
1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
50
50
2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás
55
55
3. Játék
20
20
4. Versenyzés
10
10
5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
180
180
Összes óraszám:
Testnevelés és sport 7-8. évfolyam
7. évfolyam

Heti óraszám: 5
Éves óraszám: 180

8. évfolyam

Heti óraszám: 5
Éves óraszám: 180
Témakör neve
óraszám
7.évf.
8.évf.
45
45
1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség
50
50
2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás
55
55
3. Játék
20
20
4. Versenyzés
10
10
5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
180
180
Összes óraszám:
Erkölcstan 5. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Test és lélek
2. Kapcsolat, barátság, szeretet
3. Kortársi csoportok
Összes óraszám:

óraszám
12
12
12
36

Erkölcstan 6. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Társadalmi együttélés

óraszám
12
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2. A technikai fejlődés hatásai
3. A mindenséget kutató ember

10
14
36

Összes óraszám:
Erkölcstan 7. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?
2. Párkapcsolat és szerelem
3. Egyén és közösség
Összes óraszám:

óraszám
12
12
12
36

Erkölcstan 8. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
1. Helyem a világban
2. Mi dolgunk a világban?
3. Hit, világkép, világnézet
Összes óraszám:

óraszám
12
12
12
36

Matematika 5-6. évfolyam
5. évfolyam

Heti óraszám: 4,5
Éves óraszám: 162

6. évfolyam

Heti óraszám: 4
Éves óraszám: 144
Témakör neve
Óraszám
5.évf. 6.évf.
16
16
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatórika
70
62
Számelmélet, algebra
45
35
Geometria, mérés
Függvények, analizis elemei
Statisztika, valószínüség
Összes óraszám:

25

25

6
162

6
144

Matematika 7-8. évfolyam
7. évfolyam

Heti óraszám: 4
Éves óraszám: 144

8. évfolyam

Heti óraszám: 4,5
Éves óraszám: 162

Témakör neve
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatórika
Számelmélet, algebra
Geometria, mérés
Függvények, analizis elemei
Statisztika, valószínüség
Összes óraszám:

Óraszám
7.évf. 8.évf.
10
10
70
70
35
35
20

20

9
144

9
162

184

Természetismeret 5-6.évfolyam
5. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

6. évfolyam

Heti óraszám: 2,5
Éves óraszám: 90

Témakör neve

Óraszám
5.évf. 6.évf.
6
9
15
18
12
15

Anyag, energia, információ
Rendszerek
Felépítés és működés kapcsolata
Állandóság, változás

15

18

Az ember megismerése és egészsége

13

16

Környezet, fenntarthatóság

11

14

72

90

Összes óraszám:

Kémia 7. évfolyam
Heti óraszám: 1,5
Éves óraszám: 54
Témakör neve
Anyag, kölcsönhatás, energia, információ
Rendszerek
Felépítés és működés kapcsolata
Összes óraszám:

Óraszám
19
20
15
54

Összes óraszám:

Óraszám
8
29
18
9
8
72

Kémia 8. évfolyam
Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
Témakör neve
Év eleji ismétlés
Állandóság, változás
Az ember megismerése és egészsége
Környezet és fenntarthatóság
Rendszerzés, témazáró

Fizika 7-8 évfolyam
7. évfolyam

Heti óraszám:
Éves óraszám:

Témakör neve
Anyag, kölcsönhatások, energia
Rendszerek
A felépítés és működés kapcsolata
Állandóság és változás
Az ember megismerése és egészsége

8. évfolyam

Heti óraszám:
Éves óraszám:
Óraszám
7.évf. 8.évf.
20
15
10
10
26
7
20
6

185

Környezet és fenntarthatóság

6
72

Összes óraszám:

6
54

Biológia -egészségtan 7-8. évfolyam
7. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

8. évfolyam

Heti óraszám: 1,5
Éves óraszám: 54

Témakör neve

Óraszám
7. évf. 8.évf.
7
4
11
8
9
6
12
9
21
18
12
9
72
54
Összes óraszám:

Anyag, energia, információ
Rendszerek
A felépítés és működés kapcsolata
Állandóság és változás
Az ember megismerése
Környezet és fenntarthatóság

Földrajz 7-8.évfolyam
7. évfolyam

Heti óraszám: 1,5
Éves óraszám: 54

8. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

Témakör neve
Tájékozódás a földrajzi térben
Tájékozódás az időben
Tájékozódás a környezet anyagairól
Tájékozódás a környezeti kölcsönhatásokról
Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról- A földrajzi tér
regionális szerveződése
Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folyamatokról
Rendszerzés, összefoglalás, témazáró

Óraszám
7.évf.
8.évf.
9
5
9
5
20
17

Összes óraszám:

Informatika
5. évfolyam
Témakör neve

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

-

30

12
4

5
10

54

72

5-6. évfolyam

6. évfolyam

Heti óraszám: 2,5
Éves óraszám: 90

Óraszám
5.évf. 6.évf.
6
6
Az informatikai eszközök használata
30
34
Alkalmazói ismeretek
22
30
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
10
14
Infokommunikáció, információs társadalom
4
6
Könyvtári informatika
72
90
Összes óraszám:
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Informatika 7-8. évfolyam
7. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

8. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

Témakör neve

Óraszám
7.évf. 8.évf.
16
Az informatikai eszközök használata
18
32
Alkalmazói ismeretek
10
24
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
22
12
Infokommunikáció, információs társadalom
6
4
Könyvtári informatika
72
72
Összes óraszám:

Technika, életvitel és gyakorlat
5. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód

Óraszám
5
18
13
Összes óraszám:

36

Technika, életvitel és gyakorlat
6. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Összes óraszám:

Óraszám
5
18
13
36

Technika, életvitel és gyakorlat
7. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása, modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Pályaorientáció
Összes óraszám:

Óraszám
4
13
9
10
36
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Vizuális kultúra
5. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Összes óraszám:

Óraszám
10
10
7
9
36

Összes óraszám:

Óraszám
10
10
7
9
36

Összes óraszám:

Óraszám
8
8
6
7
7
36

Összes óraszám:

Óraszám
8
8
6
7
7
36

Vizuális kultúra
6. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra

Vizuális kultúra
7. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret

Vizuális kultúra
8. évfolyam
Heti óraszám: 1
Éves óraszám: 36
Témakör neve
Vizuális nyelv és technikák
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
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Osztályfőnöki 5-6. évfolyam
5. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

6. évfolyam

Témakör neve

Óraszám
5.évf. 6.évf.
10
10
8
8
8
8
10
10
36
36
Összes óraszám:

Közösség és személyiség
Tanulás és munka
Én és a társadalom
Egészséges életmód

Osztályfőnöki
7. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

Témakör neve
Közösség és személyiség
Tanulás és munka
Én és a társadalom
Egészséges életmód

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72

7-8. évfolyam

8. évfolyam

Heti óraszám: 2
Éves óraszám: 72
Óraszám
7.évf. 8.évf.
10
10
8
8
8
8
10
10
36
36
Összes óraszám:

A 2020-2021-es tanévben az 1és 5. évfolyamtól felmenő rendszerben
kivezetésre kerülő helyi tanterv
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IV. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
 Az iskola a részére megállapított költségvetési keretéből nyomtatott és digitális taneszközt
szerezz be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a tanulók az oktatáshoz
kapcsolódó tevékenységekben ingyenesen használhatják.
 Az oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép
stb.) használunk a tananyag feldolgozásához, melyet az EMMI hivatalosan tankönyvvé
nyilvánított. A nyomtatott eszközökön túl néhány tantárgy esetében egyéb eszközökre is
szükség van (tornafelszerelés, rajzfelszerelés).
 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei illetve a szaktanárok határozzák meg az
iskola helyi tanterve alapján.
 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt az iskola tájékoztatja
(májusi szülőértekezleten). A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők
kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe:
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
 Alsó és felső tagozaton, évfolyam szinten olyan tankönyvekből tanítunk, amelyek egymásra
épülnek az egységesség elvét szem előtt tartva.
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több
tanéven keresztül használhatóak. A taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új
taneszköz használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító
esetben vezetjük be. A tankönyvhöz tartozzon feladatlap vagy munkalap, a megerősítés, a
gyakorlás, a tanuló önálló munkáltatása, a tudás ellenőrzése végett.
 A kiegészítő segédanyagok megválasztásakor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezek
valóban az eredményességet szolgálják, ne legyenek öncélúak.
A tankönyvválasztást a nevelőtestület tanévenként felülvizsgálja és a tankönyvrendelést megelőzően
döntést hoz.
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V. A NAT-ban MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
1 Alapelvek, célok
A köznevelés alapvető feladata a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának
megismerése, megőrzése, az egyetemes kultúra közvetítése, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi
fogékonyság elmélyítése. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek,
készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése,
a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság
megerősítése.
Célja továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az
igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges
szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. A felnövekvő nemzedék:
- a haza felelős polgárává váljék;
- kifejlődjön benne a hazafiság érzelemvilága;
- reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;
- megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka
világában;
- törekedjen tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására;
- legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően;
- váljon képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;
- ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat;
- tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését.
2. Fejlesztési területek – nevelési célok
A fejlesztési területek – nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit
jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.
Az erkölcsi nevelés
A nevelés-oktatás során cél, a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, felelősségtudatuk elmélyítése,
igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, a kötelességtudat, a
mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és a tisztelet megalapozása, fejlesztése, a tanulást
elősegítő pozitív attitűd kialakítása, önfegyelem fejlesztése.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles
magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
munkásságát kiemelt figyelmet fordítva a helyi kötődésű személyekre.
Ismerjék meg a szülők, nagyszülők gyermekkorát, életmódját, tárgyi világát. Szerezzenek
ismereteket a múlt emlékeiről környezetükben (múzeumok, emléktáblák, műemlékek, emlékművek,
tárgyak, fotók, egyéb dokumentumok, szokások). Ismerjék nemzeti ünnepeinket, jelképeinket,
aktívan vegyenek részt a méltó megemlékezéseken, versenyeken.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanulók ismerjék meg az együttélés szabályait, váljék számukra belső igénnyé azok betartása; az
emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete; váljanak felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó
állampolgárrá. A nevelés-oktatás során olyan tanítás- és tanulásszervezési eljárások alkalmazása,
amely elősegíti a tanulók kreatív, önálló kritikai gondolkodását, az elemzőképesség és a vitakultúra
fejlesztését. A tanulók törekedjenek a konfliktusok feloldására, alkalmazzák a konfliktuskezelés
demokratikus technikáit. Váljanak nyitottá a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés
képességére. Ismerjék meg történelmi tanulmányaik során az alapvető emberi, szabadság- és
állampolgári jogokat, kötelezettségeket és az őket megillető jogok érvényesítési lehetőségeit.
Osztályfőnöki és erkölcstanórák kiemelt feladata a méltányosság fogalmának megismertetése, az
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erőszakmentességet biztosító technikák, magatartási formák bemutatása és gyakoroltatása. Vegyen
részt olyan tevékenységekben (pl. szabadidős osztályrendezvények), amelyek a közösség jobbítását
szolgálják.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Célja az emberi együttélés szabályainak megismertetése, a társas kapcsolatok fontosságának
tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, a kulturált magatartás és kommunikáció
elsajátíttatása. A tanulók számára olyan tevékenységközpontú tanulási környezetet kell biztosítani,
amely:
 elősegíti önmaguk maguk megismerését, értékeik beazonosítását és megnevezését;
 hozzájárul az alapvető erkölcsi, etikai normák felismeréséhez és alkalmazásához;
 hozzájárul a konstruktív életpályamodell kialakításához;
 hozzájárul a tanulók ön- és világszemléletének folyamatos formálásához;
 hozzájárul az együttműködési készségek és az empátia fejlesztéséhez;
 fejleszti az együttműködési képességet, megismerik és alkalmazzák a kapcsolatépítés,
kapcsolatteremtés kultúráját;
 lehetőséget ad a drámajátékok segítségével a mindennapi konfliktusok átélésére és azok
helyes kezelésére.
A családi életre nevelés
A családi életre való felkészítés segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős
párkapcsolatok kialakításában, valamint a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. Az
iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. A nevelés-oktatás során a tanulók
sajátítsák el az alapvető együttélési normákat a családban és az iskolában egyaránt. Ismerjék az
illemszabályokat; a családi ünnepeket, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat; a család felépítését, a
családban rá háruló feladatokat, kötelességeket. Szakemberek (orvos, védőnő) segítségével
felvilágosítás adása a szexuális kultúra és a családtervezés témakörben. Segítségnyújtás szakemberek
bevonásával problémás esetekben.
A testi és lelki egészségre nevelés
A tanulókban alakuljon ki igény a helyes táplálkozásra, a mozgásra, stressz- és feszültségoldás
különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki
egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok
kezelésére. A tanulók sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és – amennyire csak lehet – azok
szerint éljenek. Feladatok:
 tanulók felkészítése az önállóságra;
 egészséges táplálkozás szabályai;
 a betegség-megelőzésre, rendszeres testmozgás;
 a szabályok betartására a közlekedésben;
 a helyes tisztálkodás, testi higiéné szabályainak megismertetése;
 a váratlan helyzetek kezelésében a veszélyes körülmények és anyagok felismerése;
 káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzése, prevenció;
 a tanulók saját testképének megismerése, a testtudat kialakítása;
 aktív pihenési formák, stresszoldási, relaxációs technikák megismertetése.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Cél, a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és segítő magatartás kialakítása a
tanulókban. Élményszerű tanuláson keresztül fejlesztjük a tanulókban a szociális érzékenységet és
számos olyan képességet (együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. Formái:
 Integrált nevelés: a tanulók tapasztalatot szerezhetnek a fogyatékkal élő diáktársakkal való
együttműködésről, együttélésről.
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 Érzékenyítő foglalkozásokon való részvétel, a tanulók felismerik a segítő tevékenység
fontosságát és szükségességét mindennapokban is.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A nevelés célja, hogy a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő,
értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.
Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását elemi szinten értékelni.
Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a környezetre káros
tevékenységeket, és kerüli ezeket. Képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti
szempontokat is figyelembe véve alakítani az iskola belső és külső környezetét.
Kiemelt fejlesztési feladat:
 a környezettudatos magatartás formálása pl. hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, alternatív
energiák felhasználása, folyótisztítás, energiatakarékosság stb;
 fenntarthatósági témahét szervezetése;
 megemlékezések, projektek pl. a Víz világnapja, Föld napja stb…;
 Természetvédelmi csapatverseny szervezése, pályázatokon való részvétel.
Pályaorientáció
A szakmák megismerése érdekében pályaválasztási napot tartunk, ahová meghívjuk a szakmák
képviselőit, szakiskolába látogatunk el. A tanulók felismerik az érdeklődési körüket, motivációjukat;
megismerik a szakmák követelményeit, saját adottságaikat, melyet a választott szakmákban
hasznosítani tudnak. Pályaválasztási szülői értekezletre meghívjuk a városi középiskolák
pályaválasztási koordinátorait. A tanulók részt vesznek a különböző középiskolák nyílt napjain,
valamint lehetőség szerint a megyei pályaválasztási kiállításon. Így adunk alkalmat arra, hogy a
tanulók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a továbbtanulással, a választható iskolákkal,
életutakkal kapcsolatban.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanulók ismerjék a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó
gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók felismerjék saját
felelősségüket az észszerű pénzgazdálkodás és a fogyasztás területén. Értsék a családi költségvetés
készítésének folyamatát, a takarékoskodás, fogyasztói társadalom, globalizáció, energiatakarékosság,
fogyasztóvédelem, betét, hitel, kamat fogalmát. A témahét keretein belül részt veszünk a Pénz7
program megvalósításában.
Médiatudatosságra nevelés
Kisiskolás korban a tanulók legyenek képesek különbséget tenni a televízióban történtek és a valóság
között. Ismerjék meg a médiumokat és azok szerepét a szabadidejükben, valamint
hasznosíthatóságukat a tanulásban. Digitális kultúra órán a tanulók tanulják meg, hogy tudnak
hatékonyan keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével. A végső cél: elektronikus gyűjtőmunka
végzése. Szakemberek bevonásával (rendőrség) hívjuk fel a figyelmet a közösségi oldalak, valamint
a médiatartalmak megosztásának esetleges veszélyeire. Mindezek mellett ki kell alakítani a kritikai
érzéküket a médiatartalmak hitelességét illetően.
A tanulás tanítása
Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A tanulás
tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi
teljesítményének lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. A tanulókkal olyan
tanulást segítő technikákat ismertetünk meg, amely segíti saját tanulási stílusuk kialakítását. Az
eredményes tanulást segítő módszerek:
 az alapképességek fejlesztése pl. értő olvasás, az íráskészség, a számfogalom;
 az előzetes ismeretek felelevenítése, az új ismeret beépítése;
 az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése;
 szociális képességek fejlesztése (páros munka, csoport munka);
 gondolkodási műveletek, az emlékezet fejlesztése;
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 eredményes rögzítési módszerek kialakítása, vázlatírás;
 digitális kultúra fejlesztése, könyvtárhasználat;
 önismeret fejlesztése.

3. Kompetenciák
A tanulás kompetenciái:
A tantárgyak keretében alkalmazott tanítási módszerek elősegítik az aktív tanulóvá válást, a tanulás
tervezését. A tanulási folyamatban a tanuló átéli a tudásszerzés aktív folyamatát, amely hozzásegíti a
tanulót a saját tanulási stílusának kialakításához és a tanulási útvonalak felfedezéséhez. A tanulás
kompetenciái segítik a mérlegelő gondolkodás kialakítását, a belső motiváció kialakulását, mely
hatására a célok elérése iránti elkötelezettség is kialakul.
A tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell járulnia:
- az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez;
- digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználásához;
- tanulók ösztönzése kérdéseik, problémáik megfogalmazásához;
- a tévedés, a vita, az egymástól tanulás interaktív formájának gyakorlásához;
- a hibákra történő visszajelzések elfogadásához,
- a hibák kijavításának szükségességéhez;
- saját és társai fejlődésének értékeléséhez;
- mások véleményének megismerésével érveléskultúrájuk és vitakultúrájuk fejlődéséhez;
- megismerési képességük fejlődéséhez megfigyelések algoritmusának követésével,
összehasonlítások, csoportosítások végzésével, valamint a mérés és a kísérletezés
algoritmusának megvalósításával;
- problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás fejlesztéséhez;
- tapasztalatainak rögzítéséhez egyszerű ábrákat készít;
- a tanuló memóriájának fejlődéséhez a korábban tanult elemek felidézésével és
rendszerezésével;
- a tanórán kívüli tanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával az egész életen át
tartó tanuláshoz;
- a történelmi információk keresésével és feldolgozásával, a tanulási kompetenciák
fejlesztéséhez;
- a kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a lényeges és kevésbé lényeges
elemek megkülönböztetéséhez;
- hogy tanuló kiselőadás vagy beszámoló elkészítésékor hiteles szövegeket használjon;
- hogy a tanuló egyéni tanulási utakon jusson el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek
megismeréséhez, a hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji
jellegzetességek felfedezéséhez;
- a természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló össze tudja kapcsolni a
mindennapi élet összefüggéseivel;
- az ének-zene tanulása közben elsősorban a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az
önreflexivitás kerül előtérbe. A tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg;
- a digitális környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető
tudáselemek kereséséhez, szűréséhez, rendszerezéséhez, továbbá tudásépítő folyamataikban
való alkotó felhasználáshoz;
- a különböző mozgásformák elsajátításához.
A kommunikációs kompetenciák:
A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztése lehetőséget ad a szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség gyakorlására. A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló gyakorolja
az érzelmek kommunikálásának, az értő figyelemnek, az erőszakmentes kommunikációnak, valamint
a társas konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait.
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A kommunikációs kompetenciák tudatos fejlesztésének folyamatában:
-

a tanulók magabiztosan kommunikálnak írásban és szóban;
megfelelően használják a metakommunikáció eszközöket;
a szövegek, források feldolgozása közben elsajátítják a szövegértést;
a szöveges problémák megoldásakor javul a szöveg megértésének készsége;
a tanuló véleménynyilvánításakor, érvelésekor, a vitahelyzetekben való megszólalásaikor a
kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és viselkedés választ;
kommunikációjában a másik embert tiszteli, a más véleményét mérlegeli;
a tanuló saját tapasztalatait meg tudja osztani, önállóan gyűjtött információkat közvetíteni
tudja mások felé;
az információcsere változatos területeit ismeri és a hagyományos auditív és vizuális
csatornák mellett a digitális lehetőségeket is alkalmazza;
a kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban alkalmazni tudja az
elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket;
a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmakat
megérti és ma is tud létrehozni új tartalmakat;
világosan, röviden és pontosan tudja kifejezni gondolatait;
megismeri a szaknyelvi kifejezéseket, azokat használni is tudja;
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre;
a tanuló megfigyelései és a tapasztalatai megfogalmazásakor szókincse, anyanyelvi
kifejezőkészsége fejlődik;
árnyaltan fejezi ki magát, objektíven támasztja alá, szemlélteti gondolatait;
a személyes és online nyelvi érintkezést kapcsolatépítésre használja fel;
megismeri és használja a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját;
a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulók együttműködési készségei fejlődnek.

A digitális kompetenciák:
A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte és aktív részesei a digitális
kultúrának. A tantárgy által felölelt tudományterületek számos lehetőséget kínálnak a digitális
kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól alkalmazható a megismerés, az együttműködés,
az információk kritikus értelmezése, az értékelés és alkotás során, illetve a természettudományos
gondolkodás tanításakor. A tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori
sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát
digitális formában készítsék el. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya
miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.
A digitális kompetencia fejlesztése során a tanuló:
-

jelenségeket figyel meg számológépen, vagy számítógépes fejlesztő játékokat használ a
műveletek, problémamegoldás gyakorlására;
a virtuális térben betartja az etikai szabályokat, Netikett; a digitális eszközök etikus,
felelősségteljes használatát;
megtanulja a digitális önkifejezést, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítést, az
információk etikus kezelését.
megismerkedik különböző tárgyú szoftverekkel, alkalmazásokkal, applikációkkal és
játékokkal;
képessé válik arra, hogy a megszerzett információkat ellenőrizze, hitelességét megvizsgálja;
megismeri és használja a különböző forrásokat tartalmazó internetes portálokat, hang- és
filmarchívumokat;
hiteles forrásokon alapuló kutatómunkát tud végezni, a projektmunkákat megvalósítani, s az
elvégzett feladatokat digitális eszközökkel bemutatni;
elsajátítja az önálló vagy csoportban végzett feladatok eredményének a tudatos közösségi
információáramlását, a tudás hálózatos megosztását;
elsajátítja az idegen nyelvű szövegalkotást, szövegértést és nyelvi interakciókat a digitális
felületeken digitális eszközök használatával.
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák:
A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák
megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a
problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek
megoldására. Kiemelt szerepe van az alkotó gondolkodás fejlesztésének, ugyanis a gyermek azt érti
meg, amit meg is alkot. Fontos, hogy egy-egy témakört, problémát, ismeretet több oldalról,
sokrétűen és mind szemléletükben, mind matematikai tartalmukban egyaránt változatos eszközök
használatával, tevékenységeken keresztül közelítsünk meg. Ez segíti, hogy a gondolkodás rugalmas
maradjon, valamint a fogalmak és ezek egymás közti viszonyai, összefüggései igazán megértésre
kerüljenek, elmélyüljenek.
A matematika, gondolkodási kompetenciák segítségével a tanuló:
-

-

felismeri a valóságos élethelyzetekben felmerülő etikai problémákat, konfliktusokat, majd a
szabályok felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás
alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit;
adatokat, információkat, tényeket gyűjt, majd rendszerezést végez, következtetéseket von le,
magyarázatot keres, amelyet önállóan vagy társaival együttműködve is képes elvégezni;
megérti, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan
nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges;
a kísérletek, megfigyelések során képes az egyedi jelenséget feltárni, ezek tanulságait
levonni;
hipotézist tud alkotni problémák megoldása előtt;
a kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami
alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák:
A különböző tantárgyak lehetőséget biztosítanak a gazdag önkifejezési formák támogatására, ami
segíti az önismeret és a reális önértékelés kialakítását, a változatos tevékenységi formák pedig
nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. A csoportos együttműködésen alapuló
feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek megtapasztalására, a közös döntések
megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, a legjobb megoldás érdekében a produktív
tevékenység gyakorlására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztése közben hangsúlyos szerepet kap:
-

-

az önismereten alapuló önszabályozás és önfejlesztés támogatása, a lelkiismeretesség, az
alkalmazkodóképesség, a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulása, és a
teljesítmény javítására való törekvés;
az érzelmek felismerése és kifejezése, az érzelmi állapotok szabályozása, a társas helyzetek
észlelése;
a konfliktusok kezelése és a döntéshozatali készségeknek a fejlesztése;
a kitartás, a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességének fejlesztése;
a felelősségtudat erősítése, az önkép fejlesztése, gazdagítása;
az önismeret: tudjon személyes erősségeire építeni, a hibáiból tanulni;
társai álláspontjának, gondolkodás módjának tisztelete;
az együttműködést igénylő csoportmunka, az egymástól tanulás lehetőségének biztosítása.

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:
A tanulók megismerik a legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk
hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. Ez hozzájárul ahhoz, hogy büszkék legyenek a
magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái fejlesztése során a
tanuló:

196

-

lehetőséget kap a kreatív alkotások tervezésére, készítésére, projektfeladatok kivitelezésére;
megismeri, hogy a kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, így a mindennapos
kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség;
arra törekszik, hogy a lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit
megismerje, gazdagítsa a helyi társadalom életét;
a zenét sajátos nyelvként használja, gondolatai, érzései tolmácsolására;
megismerkedik a különböző kultúrák zenéjével;
emocionális készségének fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg;
megismeri a jelentős technikai találmányok történetént, azoknak az emberi életre gyakorolt
hatását, mely hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez;

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:
A tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja;
belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi
összetartozást is erősítő tevékenység. A különböző tantárgyi keretekben végzett tevékenységek
elősegítik a munkavállalói és vállalkozói készségek fejlesztését: a tervezés, szervezés, irányítás,
tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő
munkavégzés, felelősségvállalás. Ezen tevékenységek során szerzett munkatapasztalat hozzájárulnak
a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a szakmaválasztási célok kirajzolódásához, valamint
az élethosszig tartó tanulás mint szükségszerűség és érték felismerésének megalapozásához.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák fejlesztése során a tanuló:
-

megismeri a hivatali ügyintézés intézményeit és alapvető eljárásait, a munkavállaláshoz
szükséges ismereteket és készségeket;
a feladatok megvalósítása közben javaslatokat fogalmaz meg, terveket készít, nyitottá válik
az innováció iránt, megalapozza a felelősségteljes munkamorál;
nyitottá válik a foglalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő alkotó
tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére;
felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a
másokkal való együttműködést;
felismeri, hogy az elméleti tudás mögött társadalmi hasznosulás van;
felismeri, hogy a bennünket körbe vevő ipar és gazdaság a folyamatos innovációra épül;
problémamegoldáskor törekszik innovatív ötleteket, új megoldásokat találni;
kipróbál olyan együttműködéseket, amelyekre a munka világában is szüksége lehet;
fejleszti a munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és
flexibilitás képességét.

4. Egységesség és differenciálás:
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes
oktatást.
A tehetséggondozás feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse
hogy képességeiknek megfelelő eredményeket érjenek el. Az egyéni fejlesztési programok, a
differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a
tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, bátorítják és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé
állítják őket. A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az alulteljesítő tanulók
felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját elősegítheti a nem sajátos nevelési
igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja
a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése. A fejlesztési követelmények
igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek
módosítására, elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.
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A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő
pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges
kompetenciák megléte. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási
ütemet biztosít. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait,
javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.

5. Az 1-8. évfolyam pedagógiai feladatai
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli
különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik:
 Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe.
 Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és egyéni
jellemzőket is. A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának
biztosítására, önállóságuk fejlesztésére.
 A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és gondolkodása.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének
betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk
közelebb a célhoz.
 Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével
kapcsolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni.
 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
 Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az
előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások.
 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával.
 A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória, gondolkodás,
logika, önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének fejlesztése.
 A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása;
az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása.
 Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe kerül az új
ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése.
 Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására.
 A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján való
értékelése.
 A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás
bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli
programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).
 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem
előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során.
 Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a
mindennapokban.
 Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhelése,
érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.
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A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése.
Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása és
gyakoroltatása. Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése.
Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási szokások, technikák
tanulása, információszerzés lehetőségeinek, korlátainak megismerése.
A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése.
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.
 Az alapvető készségek, képességek fejlesztése az élményszerű tanulással,
problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző
feladatokkal.
 A reális önértékelés megalapozása a tanulókban a felelősségtudat, a munkafegyelem, a
kitartás, az önállóság fejlesztésével.
 Az együttműködés, a problémamegoldás, a konfliktuskezelés szabályainak kialakítása és
következetes gyakoroltatása.
 A tanuló jellemének formálásával személyiségfejlődés elősegítése.
 A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek használata a problémakezelés, a
konfliktuskezelés terén.
 A pedagógus az egyéni képességek kibontakoztatásával segíti a tanulási nehézségekkel való
megküzdés folyamatát. Módszere a tanuló egyéni sajátosságaira épülő differenciált
tanulásszervezés és bánásmód;
 A pedagógus az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói
tevékenységekre épít.
 A tanító a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az
egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfontosabb kiindulási
pontnak.
 A tanulási képesség fejlesztésének legfontosabb módszerei:
 az érdeklődés, kíváncsiság;
 problémahelyzetek megoldása;
 kreativitást igénylő érdekes feladatok;
 a már megszerzett tudás szüntelen mozgósítása, új helyzetekben való felhasználása.
 Tevékenység központú tanulási technikák használata elősegíti az jellem fejlődését:
együttműködés, megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés,
kitartás, önellenőrzés, önértékelés. Ezekre egész további életükben szükségük lesz.
 A tanító direkt irányítása mellett, fontos feladat, hogy egyre többször függetlenül, önállóan is
dolgozni tudjanak.
 Az önálló tanulás képességének megalapozását szolgálja:
 az olvasás-szövegértés fejlődése;
 az elemi tanulási technikák tapasztalati megismerése és többszöri kipróbálása;
 alapvető tanulási szokások kialakítása.
 Kiemelt feladat:
 a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása;
 a tanulók aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt
tartó életvezetésre való szocializálása;
 a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása.
 Az alkotás lehetőségének biztosítása, melyben megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet
kezdeményező és problémamegoldó képességük; alapja lehet a konstruktív gondolkodás
kialakulásának; amellyel felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész
életen át tartó tanulásra.
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Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudástartalmak
megalapozásának folytatása.
A kulcskompetencia olyan kompetencia, amely döntő a személyiség kiteljesítése és az egész életen
át tartó fejlődés, az aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés a társadalomba és a
foglalkoztathatóság szempontjából.
Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák fejlesztése, melyek a következők:
 anyanyelvi kommunikáció;
 idegen nyelvi kommunikáció;
 matematikai, kompetenciák;
 digitális kompetencia;
 személyes és társas kapcsolati kompetenciák;
 munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia;
 kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság;
 a hatékony, önálló tanulás.
A kritikus készségek, alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő feladata, melynek
keretében:
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
 egészséges életvitel kialakítása:
 biológia tantárgy gyakorlati jellegű oktatásával;
 komplex intézményi mozgásprogrammal megvalósításával;
 egészségnevelési program megvalósításával,
 a lelki egészség fejlesztésével (pl. stressz- és feszültségoldó programok).
 az önismeret formálása:
 az önértékelés képességének fejlesztésével;
 az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban.
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont:
 az életkori jellemzők figyelembevétele;
 az ismeretek tapasztalati megalapozása;
 ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása;
 a kreativitás fejlesztése;
 az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés;
 a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése;
 személyre szóló, fejlesztő értékelés;
 erkölcsi nevelés a tanulók:
 erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával;
 helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
 hazafiságra nevelés:
 az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetése;
 a tolerancia;
 nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok, nemzet- és államalkotó szerepe.
 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával;
 a mentális képességek célirányos fejlesztése;
 az önálló tanulás és az önművelés alapozása;
 kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módok.
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A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és
egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 1-6. évfolyamon – megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek
tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű az
alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az
Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a tanulókat
érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, nemzetéért megalkuvás
nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező állampolgárrá nevelés
kulcsfontosságú területe.
A természettudományi tantárgyak oktatása terén a következők jelentik a prioritást:
 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;
 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók számára;
 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex fejlesztése.

VI. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA
Minden évfolyamon biztosítjuk a mindennapos testnevelést a jogszabály rendelkezései szerint. A
mindennapos testnevelés keretein belül a fenntartó a 4. és a 6. évfolyamon úszásoktatást biztosít.
A testi nevelés és a könnyített testnevelés rendje:
Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre is csak az iskolaorvos mentheti fel
szakorvosi vélemény alapján. A tanuló részt vesz a tanórán, de nem dolgozik. A tanulók egy
részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített – vagy gyógy-testnevelési
foglalkozást írjon elő a számukra. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan
az órarendi testnevelésórákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően – nem
kell végrehajtania.
Felső tagozaton (5-8. évfolyamon) tömegsport és versenysportolási lehetőségét biztosítunk:
Versenysport: leány kézilabda (2 korcsoport)
fiú kézilabda
fiú futball
Tömegsport: - házibajnokságok: kézilabda (fiú-leány)
futball, kosárlabda
tollaslabda
téli sportjátékok
- kerékpártúra, sportnap, osztály kirándulások.

201

VII. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK
SZERVEZÉSÉNEK ELVEI
Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete
különbözetét egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz veszi igénybe.
Iskolánk csoportbontást alkalmaz angol nyelvből, amennyiben nagy létszámú az osztály (27 fő
fölött) továbbá ugyanezt az eljárást követjük magyar nyelv és irodalom valamint matematika
tantárgyakból. A nem kötelező tanítási órákat akkor szervezzük meg, ha legalább 8 tanuló
jelentkezik egy osztályból.

VIII. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A
PEDAGÓGUS VÁLASZTÁS SZABÁLYAI
Tanórán kívüli foglalkozások:
A tehetséges és tanulni akaró tanulóink számára az alábbi képességfejlesztő foglalkozásokat
szervezzük:
- digitális kultúra minden évfolyamon;
- angol nyelvi szakkör 1-3 évfolyamon
- angol nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások;
- sport: felkészülés a körzeti, megyei versenyekre valamint különböző intézmények által
szervezett „kupákra, tornákra”;
- matematika és magyar középiskolai előkészítők;
- szakkörök;
- táblajáték szakkör.
A hátrányos helyzetű valamint a tanulási kudarcnak kitett tanulóink felzárkóztatására matematikából
és magyarból, hetente foglalkozásokat szervezünk szaktanárok irányításával. További tantárgyakból
a lehetőségeknek megfelelően biztosítjuk a felzárkózást.
A tanulók másnapi felkészülését, a szociokulturális hátrányok enyhítését, az alsó tagozaton napközi
otthonos, a felső tagozaton tanulószobai foglalkozás segíti elő.

c. A pedagógusválasztás lehetősége:
A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik
pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi,
biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. A választásukat a tanulók és a
szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás
lenne.
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IX. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI,
MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési és értékelési rendszerének
meghatározása a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai munka eredményességének,
hatékonyságának folyamatos biztosítását, valamint az iskolával kapcsolatban álló partnerek
(elsősorban a tanulók, a szülők, a fenntartó és a nevelők) iskolánkkal szembeni igényeinek,
elvárásainak történő megfelelést szolgálja.
1. AZ ÉRTÉKELÉS HAGYOMÁNYAI
Iskolánknak saját értékelési rendszere van (pontozás), amellyel a gyerekek tanulmányi, sport,
kulturális és közéleti teljesítményét értékeljük.
A tanulmányi munka pontozásának alapja:
 az év végi tanulmányi átlag;
 a tanulmányi versenyek eredményei (helyezései);
 évfolyamonként első helyezett könyvjutalomban részesül.
A sportteljesítmények pontozásának alapja:
 a sportversenyek eredményei;
 részvétel a sport foglalkozásain;
 sportági edzéseken való rendszeres részvétel.
A kulturális-közéleti tevékenység :
 énekkar és tánc tevékenység;
 osztálytitkári megbízatás;
 tanulmányi versenyek;
 az iskolarádióban, a diákönkormányzatban végzett tevékenység;
 ének-zenei versenyek, vers- és prózamondó versenyek eredményei;
 az iskolai műsorokban, a megemlékezéseken való szereplés.
A pontozási rendszer győzteseinek ugyancsak ünnepélyes keretek között a tanévzárón adják át a
jutalmakat.

2. AZ ISKOLA ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE
Az értékelés célja:
 az önértékelés képességének kialakítása;
 motiváció az elképzelt vagy elvárt jövőkép elérése érdekében;
 a teljesítményszint és tudásszint jelzése;
 jelezze a pedagógus számára a tanuló fejlődését;
 meghatározza a tanuló fejlődésének pedagógiai céljait;
 Tájékoztassa a szülőt, hogy milyen gyermeke viszonya az iskola követelményeihez.
Az ellenőrzés –értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére:
 az ismeretek, készségek, a tárgyi követelmények elsajátításának szintjére;
 a tanórán kívüli magatartásra;
 a szorgalomra, ezen belül a felkészülésre, feladatvállalásra, feladatvégzésre, a szükséges
felszerelés meglétére,
 szabálytiszteletre, felelősségvállalásra, viselkedésre;
 a korábbi teljesítményhez képest megmutatkozó fejlődésre.
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Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók
szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük. Az ellenőrzés
kiterjedhet a régebben tanult tanagyaghoz kapcsolódó követelményekre is. Az egyes témakörök
végén a tanulók az egész témakör tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak

A tanulók tanulmányi munkájának értékelési rendje az egyes évfolyamokon
A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az
alapján végezzük, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt
követelményekhez; eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak – az előző
értékelés óta.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:
 Az első- évfolyamon félévkor és év végén, második évfolyamon félévkor minden tantárgy
esetében szöveges minősítést és értékelést alkalmazunk.
1. évfolyam
félév, évvége
2. évfolyam
félév

kiválóan
teljesített
kiválóan
teljesített

jól teljesített
jól teljesített

megfelelően
teljesített
megfelelően
teljesített

felzárkóztatásra
szorul
felzárkóztatásra
szorul

 2. évfolyamon év végén, 3-8. évfolyamon félévkor és év végén osztályzattal minősítünk:
A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges
(2), elégtelen (1) osztályzatot alkalmazzuk.
Félévkor
5
4
3
2
1

3-8. évfolyam

Év végén
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen

2. évfolyam
év vége

Év végén
5
4
3
2
1

 2-8. évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból évközben érdemjegyekkel
osztályozunk. A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél (5), (4), (3), (2), (1)
érdemjegyet alkalmazzuk.

3-8.
évfolyam

évközben
5
4
3
2
1

2. évfolyam

évközben
5
4
3
2
1

átváltás félévkor
kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelően teljesített
felzárkóztatásra szorul
felzárkóztatásra szorul

 A tanuló magatartásának értékelése és minősítése:

1-8. évfolyam

Évközben
5
4
3
2

Félévkor
5
4
3
2

Év végén
példás
jó
változó
rossz
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 A tanuló szorgalmának értékelése és minősítése:

1-8. évfolyam

Évközben
5
4
3
2

Félévkor
5
4
3
2

Év végén
példás
jó
változó
hanyag

A tanuló félévi osztályzatairól az iskola az iskolai elektronikus napló alkalmazása esetén is
köteles értékelő lap útján, az osztályfőnök aláírásával és az iskola körbélyegzőjének
lenyomatával ellátott írásbeli tájékoztatást adni.
Az iskola a tanuló negyedévi tanulmányi munkájáról, osztályzatairól értékelő lapot ad:
 szülői kérésre vagy az osztályfőnök javaslatára;
 az internettel nem rendelkező diákok számára.
A negyedévi értékelő lap az osztályfőnök aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával
hiteles.

Értékelés az 1. évfolyamon és 2. évfolyam I. félévében
Az első évfolyamon és a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében csak szöveges
értékelést alkalmazunk. A tantárgyi eredményeket tükröző félévi és év végi értékelő lap a
minősítésen kívül, rövid tanári szöveges értékelést is tartalmaz a tanuló fejlődéséről. A
megjegyzések elsősorban fejlesztő jellegű nevelői észrevételeknek, melyek tükrözik a tanuló
önmagához mért fejlődését, társas kapcsolatait. A szöveges értékeléshez az e- KRÉTA
mondatbankot használjuk.
A tanulmányi munka minősítése félévkor és év végén
Kiválóan teljesített
A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam
követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, véleménye
és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések
meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani.
Jól teljesített
A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé
bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget
igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni.
Megfelelően teljesített
A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása
során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések
meglátására csak segítséggel képes.
Felzárkóztatásra szorul
A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására is
csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni,
fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
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Az értékelés módja, formája az 1. évfolyamon

Év közben

Negyedévi
értékelés

Félévkor

Év végén

Az értékelés módja,
formája
Szöveges értékelés:
Kiválóan megfelelt
jól megfelelt
gyenge
nem felelt meg
E-KRÉTA mondatbank
Szöveges értékelés:
Kiválóan megfelelt
jól megfelelt
gyenge
nem felelt meg
E-KRÉTA mondatbank
Szöveges értékelés+
minősítés:
kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelően teljesített
felzárkóztatásra szorul
E-KRÉTA mondatbank
Szöveges értékelés+
minősítés:
kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelően teljesített
felzárkóztatásra szorul
E-KRÉTA mondatbank

Az értékelés
rögzítése

Ki értékel?

e-KRÉTA,
e-Ellenőrző,

tanítók
napközis nevelő

e-KRÉTA,
e-Ellenőrző,
Negyedévi értékelő lap

tanítók
napközis nevelő

E-ellenőrző,
osztályfőnök
E-KRÉTA
napközis nevelő
Félévi értesítő –szöveges értékelőlap
nevelőt testület

E-ellenőrző,
E-KRÉTA
Év végi értékelő lap
Bizonyítvány

osztályfőnök
napközis nevelő
nevelő testület

Az 1. évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból
elért eredményeket minősítjük:
1. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, ének-zene, vizuális kultúra, technika és
tervezés, testnevelés, etika/hit és erkölcstan.
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Értékelés a 2-8. évfolyamon
A 2. évfolyamon év végén, 3-8. évfolyamon félévkor és év végén, osztályzattal, a 2-8. évfolyamon
év közben a tanulók munkáját minden tantárgyból érdemjeggyel értékeljük.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
jeles (5)
 A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel.
 Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot.
 Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz.
 Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja.
 A váratlan problémák esetén biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a megoldáshoz.
jó (4)





A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti.
Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan.
Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat.
Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.

közepes (3)
 Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti.
 Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt.
 Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel.
elégséges (2)
 Csak a minimum tantervi követelményeket sajátítja el, ami a továbbhaladáshoz feltétlenül
szükséges.
 Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.
 A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul.
elégtelen (1)
 A továbbhaladáshoz szükséges tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud
eleget tenni.
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Értékelés módja, formája a 2-8. évfolyamokon
Az értékelés módja,
formája
érdemjegy (5,4,3,2,1,)
dicséret,
elmarasztalás

Az értékelés
rögzítése

szaktanárok
e-KRÉTA,
e-Ellenőrző,

Év közben
havonkénti magatartás és
szorgalom értékelése

Negyedévi
értékelés

Félévkor

Év végén

érdemjegy (5,4,3,2,1,)
dicséret,
elmarasztalás

2. évfolyam a tanulók
minősítése:
kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelően teljesített
felzárkóztatásra szorul
szaktárgyi dicséret
3-8.évfolyam:
tantárgyak: osztályzat
(5,4,3,2,1,)
szaktárgyi dicséret
a magatartás, szorgalom
minősítése: példás,
jó,
változó,
rossz,
hanyag

Ki értékel?

e-KRÉTA,
e-Ellenőrző,
Negyedévi
értékelő lap

osztályfőnök, a napközis nevelő,
szaktanárok és a tanulók véleménye
alapján
szaktanárok
osztályfőnök

E-ellenőrző,
tanítók, az osztályban tanító
E-KRÉTA
pedagógusok
Félévi értékelő nevelőtestület
lap
(papír alapú)
szaktanárok
osztályfőnök, tanulószobai nevelő,
nevelőtestület (osztályozó
konferencia)

2-8.évfolyam:
tantárgyak:
jeles, jó, közepes, elégséges,
elégtelen;
szaktárgyi dicséret
magatartás, szorgalom
minősítése:
példás,
jó,
változó,
rossz,
hanyag
nevelő testületi dicséret

E-ellenőrző,
E-KRÉTA
Év végi
értékelő lap
(papír alapú)
Bizonyítvány

nevelőtestület,
osztályozó konferencia
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A 2-8.évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból
elért eredményeket minősítjük:
2. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, ének-zene, vizuális kultúra, technika és
tervezés, testnevelés, etika/hit és erkölcstan,
3. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene, vizuális
kultúra, technika és tervezés, digitális kultúra, testnevelés, etika/hit és erkölcstan,
4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene, vizuális
kultúra, technika és tervezés, digitális kultúra, testnevelés, etika/hit és erkölcstan, angol nyelv
5. évfolyamon: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, matematika, történelem, természettudomány,
ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés, dráma és színház, digitális kultúra,
etika/hit és erkölcstan
6. évfolyamon: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, matematika, történelem, természettudomány,
ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés, hon-és népismeret, digitális kultúra,
etika/hit és erkölcstan
7. - 8. évfolyamon: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, matematika, történelem, állampolgári
ismeretek, biológia, földrajz, fizika, kémia, ének-zene, vizuális kultúra, digitális kultúra, technika és
tervezés, testnevelés, etika/ hit és erkölcstan

X. A TANULÓ ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI SZÁMONKÉRÉSÉNEK ISKOLAI
RENDSZERE

A pedagógusok értékelő magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra
való támaszkodás, az elért sikerek, eredmények megerősítése.
A tanulmányi munka ellenőrzését, értékelését és minősítését az alábbi követelmények szerint
végezzük:
 objektív és tájékoztató jellegű a tanulmányi munka eredményéről (tanuló, szülő, pedagógus);
 alapja a számonkérés;
 tárgyi tudást reálisan tükrözi, a lényeges tudásbeli elemeket és szinteket viszonyítjuk a helyi
tantervekben meghatározott továbbhaladás feltételeihez;
 értékelés szempontjai ismertek a tanulók előtt (szeptember közepe);
 értékelés legyen személyre szabott, ösztönző, előremutató, fejlesztő jellegű;
 képességfejlesztés érdekében a tanuló önmagához viszonyított előrehaladását, visszaesését
figyelemmel kísérjük;
 kiemelten kezeljük a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztését.
A tanulmányi munka ellenőrzésének módja:
 A tanuló tanulmányi teljesítményének és előmenetelének ellenőrzését és értékelését a
kerettantervben és a helyi tantervekben előírt követelmények alapján végezzük.
 Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a
tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tanagyaghoz kapcsolódó
követelményekre is.
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1.Írásbeli beszámoltatás, számonkérések formái:
Írásbeli számonkérés formái:
 írásbeli felelet, házi feladat, házi dolgozat;
 feladatlap megoldása, tesztlap kitöltése;
 témazáró, dolgozat, röpdolgozat, házi dolgozat;
 órai munka, egész órai vagy rész feladatok értékelése;
Írásbeli beszámoltatás rendje:
 Írásbeli felelet: új tananyag elsajátításának számon kérése (akár minden órán).
 Házi feladat ellenőrzése folyamatosan.
 Feladatlap, tesztlap kitöltése 1-2 tananyaghoz vagy egy témakörhöz kapcsolódóan.
Feladattípusai: egyszerű vagy többszörös választós, relációanalízis, igaz-hamis állítások,
kakukktojás, vaktérkép, rajz részeinek megnevezése – témánként, az összefüggések
ismeretének ellenőrzésére, szövegkiegészítés stb..
 Témazáró írattatása 1 témakör feldolgozása után.
 Dolgozat, házi dolgozat 1 adott témához kapcsolódóan, önálló munka.
 Röpdolgozat bármelyik tanítási órán az előző órai anyagból.
 Gyűjtőmunka, szorgalmi feladat értékelése: egy-egy témakörből, önálló felkészülés.
 Kifejtős vagy esszédolgozatok: egy-egy téma bővebb kifejtésére.
 Topográfia, térképismeret: a térképen való tájékozódás ellenőrzésére.
 Kottázás: folyamatosan.
 Memoriter: szókincs, emlékezőképesség fejlesztésére.
 Szódolgozat: angol tantárgyban a szavak ismeretének számonkérésére.
 Év eleji felmérés: a tanuló visszajelzést kap arról, hogy mely területen milyen szintű és
mértékű az elmaradása a tantárgyi követelményekhez képest. Meghatározza a fejlesztés
irányait.
 Félévi felmérés: a tanuló tudásszintjének mérése, az egyéni előrehaladás ellenőrzése és
értékelése, új fejlesztési célok megfogalmazása.
 Hangos olvasás (magyar irodalom, angol nyelv): félévente ezen képességek felmérésére.
 Helyesírás, külalak.
 Év végi felmérés: tantárgyi követelmények teljesítésének mérése, az éves tanulmányi munka
értékelése. A tudásszint megállapítására év végi felmérést végzünk: magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, választott készségtantárgy és angol nyelv tantárgyakból.
 Gyakorlati tevékenységbe épített számonkérés, kísérletek, mérések, készségek.
 Az új tanulásszervezési eljárások során készült produktumok, beszámolók: makettek,
témanapló, plakát, prezentáció, ppt, stb…
Írásbeli beszámoltatásra vonatkozó szabályok:
 Hiányzás esetén a pótlási idő egy hét.
 Az elmaradás, a mulasztott órákon tanultak pótlása a diák feladata.
 Pótdolgozat íratása: a tananyag pótlása után a következő szakórán írhatja meg a tanuló.
 A tanuló egy napon legfeljebb kettő témazáró dolgozatot, félévi, év végi felmérést írhat.
 Ez a megkötés nem vonatkozik az írásbeli feleletekre, röpdolgozatokra, szódolgozatokra.
 Az írásbeli dolgozatokat a pedagógus nemcsak jeggyel, hanem szóban is értékeli.
 A pedagógus a témazáró, félévi, év végi felmérés időpontját előre egyezteti a tanulókkal és
jelzi a digitális naplóban.
 Az értékelés szempontjait megismerik a tanulók a dolgozatírás előtt.
 Minden írásbeli számonkérés osztályzata bekerül a digitális naplóba.
 A témazáró osztályzata a legfajsúlyosabb jegy.
 A dolgozatok közül a témazárókat a tanmenetekben rögzítjük.
 A témazárókat, valamint a központi feladatlapokon írt dolgozatokat nem küldjük haza.
 A dolgozat lemásolására, fényképezésére nincs lehetőség, egy évig megőrizzük.
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 A szaktanárnak a dolgozatokon kívül egy nyers példányt, valamint a javítási, pontozási,
értékelési szempontokat, dokumentumokat is meg kell őrizni, s szülői kérésre meg kell
mutatni. Szülő által megtekinthető fogadóórán, szülői értekezleten, illetve a pedagógussal
előre egyeztetett időpontban.
 Az iskola vezetői ellenőrzik a tanterveket és a tanmeneteket, alkalmanként a dolgozatokat,
valamint azok értékelését.
 5-8. évfolyamon a testnevelés kivételével minden tantárgyból a tanulók a füzetükre legalább
félévente kapnak egy osztályzatot.
 1-4. évfolyamon a tanulók füzetének (írásbeli munkájának) ellenőrzését folyamatosan végzik
a pedagógusok, A helyesírási hibákat javíttatják a tanulókkal.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, témazáróinak értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám)
érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük.
Szöveges értékelés
Kiválóan teljesített
Jól teljesített
Megfelelően teljesített
Felzárkóztatásra szorul

Teljesítmény
100-91 %
90-76 %
75-51 %
50-31 %
30-0 %

Érdemjegy
5
4
3
2
1

2.Szóbeli beszámoltatás szerepe és formái
Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében, hogy minél
többször alkalmazzuk a követelmények elsajátításának ellenőrzésekor a szóbeli feleletet. Ennek
érdekében minden tanuló legalább egyszer felel szóban.
 Lehetőséget biztosít a diák számára az önkifejezés egyik formájának gyakorlására.
 A kommunikáció, a szabatos beszéd fejlesztésének lehet egyik eszköze.
 Elősegíti, hogy adott témáról összefüggően adjon számot.
 A tanulónak lehetőséget biztosít, hogy akár segítséggel is, de számot tudjon adni a tudásáról.
 Az azonnali visszajelzés lehetővé teszi a diák számára a javítási lehetőséget.
Szóbeli számonkérés fajtái:
 Szóbeli felelet akár minden órán,
 Térképismeret: a térképen való tájékozódás ellenőrzésére.
 Hangos olvasás: félévente ezen képességek felmérésére.
 Versmondás: kötelező versek felmondása.
 Szolmizálás: folyamatosan.
 Éneklés: a tanult dalok számonkérése.
 Kiselőadás: megadott vagy választott témában, a tanuló önállóan felkészülését igényli.
 Magyar nyelvből 8. félévkor minden tanulónak vizsgát kell tennie.
3. Az osztályzatok száma félévenként tantárgyakra vonatkozóan.
Iskolánkban minden tanulónak minden tanult tantárgyából félévenként legalább a tantárgy heti
óraszáma + 1 osztályzattal, de minimum három osztályzattal kell rendelkeznie. A magas óraszámban
tanított tantárgyak esetében legalább a tantárgy heti óraszáma.
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4.A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló iskolai mérések rendszere
Tantárgy

Évfolyam

Időpont

Funkció

Nyelvtan - helyesírás

2-8.

diagnosztikus
szummatív

Íráshasználat

1.

év eleje
I.félév vége
év vége
év vége

2-8.

év eleje

4.

I. félév vége

1-8.

év végi

4-8.

I.félév vége

2-8.

év eleje

1-8.

év vége

5-8.

év eleje

diagnosztikus

1. 2. 3.4. 6. 8.

év vége

Történelem

6. 8.

év vége

Készségtárgyinformatika

5. 7.

év vége

diagnosztikus
szummatív
diagnosztikus
szummatív
fejlesztő
szummatív

Angol nyelv –
nyelvtani teszt

5-8.

I.félév vége
év vége

fejlesztő
szummatív

Angol nyelvhangos olvasás

5- 8.

I.félév vége
év vége

diagnosztikus
szummatív

Természettudományos
tantárgyak

5-8.

Év vége

szummatív

Hangos olvasás

Szövegértés

Matematika

diagnosztikus
szummatív

diagnosztikus
szummatív

fejlesztő, szummatív
szu
s

5.Országosszintű mérések:
 Országos kompetenciamérés idegen nyelvből a 6. és 8. évfolyamon;
 Országos kompetenciamérés matematikából a 6. és 8. évfolyamon;
 Országos kompetenciamérés szövegértésből a 6. és 8. évfolyamon;
 NETFIT-mérés az 5-8. évfolyamon.
Az országos mérések eredményeit a szaktanárok a tanulókkal megismertetik, értékelik, s az elért
eredmények alapján fejlesztési tervet készítenek.

6. A tanulók magasabb évfolyamra lépésének feltételei
A tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten tekinti át, és a
megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Az iskola
magasabb évfolyamára lépésének feltétele az előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítése az
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adott évfolyamon minden tantárgyból. A követelmények teljesítését a tanuló év közbeni tanulmányi
munkája, illetve félévi, év végi érdemjegyei alapján minősítjük.
A 2-8. évfolyamon a továbblépés feltétele minden tantárgyból legalább az „elégséges” év végi
osztályzat megszerzése. Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon három vagy több tantárgyból szerez
„elégtelen” minősítést a tanév végén, évfolyamot köteles ismételni. Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon
egy vagy kettő tantágyból szerez elégtelen minősítést a tanév végén, a következő tanévet megelőző
augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. A magasabb évfolyamra történő lépés feltétele a sikeres
javítóvizsga letétele.
Osztályozó vizsga
Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha:
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól;
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget;
 ha mulasztásai miatt évközben érdemjeggyel nem volt értékelhető, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet;
 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát.
A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. A
vizsgák időpontjáról a vizsgázót az intézményvezető vagy megbízottja írásban tájékoztatja.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha:
 a tanév végén – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára fel nem róható okból elkésik,
 igazoltan távol marad.
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, tanulmányait az évfolyam
megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is,
akit fegyelmi büntetéssel az iskolában eltiltották az adott tanév folytatásától.
Az 1. évfolyamon az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az
évfolyam megismétlését akkor is, ha a tanuló sikeresen teljesítette az előírt követelményeket. Ebben
az esetben a megismételt évfolyamról a tanuló nem kap bizonyítványt. Az 1. évfolyamon az a tanuló,
aki valamely tantárgyból felzárkóztatásra szorul minősítést kapott, köteles részt venni az intézmény
által a tanuló számára meghatározott felzárkóztatási programban.
7. A tantárgyi követelmények ismertetése a tanulókkal és a szülőkkel.
A tantárgyi követelményeket az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények
alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, a szaktanárok állapítják meg.
A nevelők az első tanítási órán bemutatják az adott tantárgyak eredményes tanulásához szükséges
felszereléseket, elmondják a tankönyv, a munkafüzet/füzet használatát és vezetésükhöz kapcsolódó
követelményeket. Ismertetik a továbbhaladáshoz szükséges minimális követelményeket és
feltételeket.
Az osztályfőnökök az első szülői értekezleten ismertetik a továbbhaladás feltételeit, a tantárgyak
tanulásához szükséges általános módszertani eljárásokat és tanulási technikákat. Fogadóórán a
szaktanárok tájékoztatják a szülőket a tanuló hiányosságairól, a tantárgyhoz kapcsolódó helyes
tanulási módszerekről, a tanuló otthoni fejlesztéshez szükséges pedagógiai eljárásokról.
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XI. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK
MEGHATÁROZÁSA
Iskolánkban a
érvényesülnek:

házi

feladatok

meghatározásával

kapcsolatosan

az

alábbi

szabályok

Házi feladat funkciója:
 Legfontosabb feladata a tanórán feldolgozott tananyaghoz kacsolódó gyakorlás
(készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása.
 Elősegíti a tanult ismeretek önálló alkalmazását, a logikus gondolkodás fejlesztését, az
önálló ismeretszerzés folyamatát, az élethosszig tartó tanulás módszereinek
megismerését.
 Formája a tanuló jellemét, a pontosságra, a kötelességtudatra, a rendszeres, önálló
munkavégzésre ösztönöz.
 Felkészülés a következő tanórai munkára, számonkérésre.
Szempontok a házi feladat (otthoni tanulás) kiválasztásához:
 Kapcsolódjon az órai munkához, az elsajátított tananyag begyakorlását, elmélyítését
szolgálja.
 Megfelelően előkészített, a tanuló számára egyértelmű és motiváló hatású legyen.
 A pedagógus vegye figyelembe tanulók képességeit és életkori sajátosságait
(differenciált házi feladat), a házi feladat az elkészítéséhez, megtanulásához szükséges
időt.
A házi feladat ellenőrzése, értékelése:
 A házi feladat elvégzését mindig ellenőrizni kell, a napköziben (tanulószobán) készített
írásbeli házi feladatot a napközis nevelő csak mennyiségileg köteles ellenőrizni, de
lehetőség szerint törekedjen a tartalmi ellenőrzésre is.
 Az otthoni felkészüléshez előírt (pl. fogalmazás) és szóbeli feladatok elvégzése
kötelező, kivéve, ha a szaktanár a feladatot kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja
ki.
 A szóbeli feladatból a szaktanár a tanulót a következő tanórán beszámoltathatja,
teljesítményét értékelheti.
 Az írásbeli házi feladatok elkészítése kötelező a tanulók számára. Pedagógusaink
törekszenek arra (napközi, tanulószoba), hogy a tanulókat az írásbeli házi feladatok
rendszeres elkészítésére ösztönözzék.
 A házi feladat, házi dolgozat tantárgytól, feladattól függően az előre megbeszélt
értékelési rendben és osztályzattal minősíthető.
 Amennyiben a tanuló három alkalommal nem készíti el a házi feladatát elégtelen (1)
osztályzatot kap. Ennek nyilvántartása a szaktanár feladata. Kivétel: a magyar irodalom
fogalmazás házi feladata, annak hiányáért rögtön elégtelen (1) jár.
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A házi feladat korlátai, mennyiségének elvei:
 Minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra
több tantárgyból is készülnie kell.
 Kutatómunkára, kiselőadásra, memoriterekre való felkészüléshez hosszabb idő álljon a
tanuló rendelkezésére.
 A kötelező olvasmányok olvasására előző tanév végén hívjuk föl a tanulók figyelmét, a
feldolgozás előtt legalább egy hónappal ismét jelezni kell a határidőt.
 Az első-negyedik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli
házi feladatot.
 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos
(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem
írásbeli házi feladatot;
 A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot
lehet íratni.
A szorgalmi házi feladat
 A szorgalmi feladat kiválasztásánál törekedni kell arra, hogy elvégzése a tanuló számára
(intellektuális) kihívást, örömöt jelentsen.
 Nem a tanár által kijelölt szorgalmi feladatot a pedagógus nem köteles elfogadni.


A szorgalmi házi feladatot a pedagógus jutalmazza (pirospont, részjegy, egész jegy stb.).

 A szorgalmi feladattal a tanuló nem válthatja ki előző hiányosságait (tananyag pótlása, házi
feladat hiánya, órai passzív munka stb..).
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XII. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ
MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
ELVEK
1. A tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez kapcsolódó elvek
 a tanuló magatartása, viselkedése, fegyelmezettsége;
 a tanuló munkához való viszonya, szorgalma;
 az iskolai és az osztályközösségben végzett munkája;
 a személyiségfejlődés, a tanuló jellemvonásainak, értékválasztásának alakulása.
A 1-8. évfolyamon a magatartást és a szorgalmat havonta az osztályfőnök érdemjegyekkel értékeli,
és e-ellenőrző útján a szülők tudomására hozza. A magatartás és a szorgalom félévi és év végi
osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg.
Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többsége dönt az osztályzatról.
A félévi és az év végi osztályzatot a digitális naplóba, félévi és év végi értékelő lapra, és a
bizonyítványba bejegyezi. A magatartás és szorgalom értékelésekor és minősítésekor figyelembe
vesszük a tanuló önmagához viszonyított fejlődését. Törekszünk a pozitív viszonyulások
megerősítésére. A magatartás és szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok
eléréséhez az értékelési kategóriák közül legalább háromnak az együttes megléte/megsértése
szükséges.
2 A tanulók magatartásának értékelése, minősítése:
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-8.évfolyamon a példás (5), jó (4),
változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzuk.
Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
 a házirendet, az együttélés alapvető normáit betartja;
 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik; nem használ durva, trágár
kifejezéseket;
 kötelességtudó, feladatait legjobb tudása szerint teljesíti;
 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;
 tisztelettudó, társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan,
viselkedik;
 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, megszerzi osztálytársai és
nevelői elismerését; öregbíti az iskola jó hírnevét;
 óvja és védi az iskola felszerelését, szándékosan sohasem okoz kárt;
 a környezete rendjére, tisztaságára ügyel;
 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása.
Jó (4) az a tanuló, aki:
 a házirendet betartja, tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;
 nem használ durva, trágár kifejezéseket;
 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;
 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;
 tisztelettudó, társaival, nevelőivel;
 az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt;
 ügyel környezete rendjére; megjelenése, ruházkodása nem kihívó;
 nincs írásbeli intője vagy megrovása.
Változó (3) az a tanuló, aki:
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 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
 önállóan nem képes mérlegelni cselekedetei következményét, de meggyőzéssel ösztönözni
lehet a helyes viselkedés normának betartására;
 a tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson többször viselkedik fegyelmezetlenül,
 feladatait nem teljesíti minden esetben; feladatait felületesen végzi el;
 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
 a közösség és az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; gyakran kell figyelmeztetni a
betartásukra;
 környezete rendjéért semmit nem tesz;
 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg;
 igazolatlanul mulasztott; osztályfőnöki intője van.
Rossz (2) az a tanuló, aki:
 a házirend előírásait szándékosan sorozatosan megsérti;
 feladatait egyáltalán nem vagy csak ritkán teljesíti;
 magatartása fegyelmezetlen, szándékosan rendetlen tanórán, tanórán kívüli foglalkozáson;
 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlan, durván viselkedik;
 szándékosan durva, trágár kifejezéseket használ;
 szereti, ha társai félnek tőle;
 visszaél fizikai fölényével, különösen, ha nála gyengébb, kisebb tanulóval kerül szembe;
 viselkedése romboló hatású, nem becsüli közössége értékeit;
 aki szándékosan rongálja környezetét;
 több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
 van igazgató figyelmeztetése vagy ennél magasabb fokú büntetése.

3. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítése
A tanulók szorgalmának értékelése és minősítése során az 1-8.évfolyamon a példás (5), jó (4),
változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat alkalmazzuk.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;
 tanórákra jól felkészül; aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is, és azokat legjobb tudása
szerint végzi el;
 munkavégzése pontos, megbízható;
 a tanórán kívüli foglalkozásokon önként részt vesz, akár szervezőként is;
 versenyekre jól felkészül, eredményeivel öregbíti az iskolajó hírnevét;
 taneszközei tiszták, rendesek és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
Jó (4) az a tanuló, aki:
 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;
 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;
 a tanórákon többnyire aktív;
 a házi feladatot rendszeresen elvégzi, esetleges mulasztás esetén pótolja;
 többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt
önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti;
 taneszközei tiszták, rendezettek, felszerelése általában hiánytalan.
Változó (3) az a tanuló, aki:
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tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől;
tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti;
felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;
érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel
dolgozik;

Hanyag (2) az a tanuló, aki:
- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;
- feladatait folyamatosan nem végzi el;
- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;
- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül;
- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.

4. A tanulók jutalmazása
A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Szaktanári dicséret

Kiemelkedő tantárgyi
teljesítményért

Diákönkormányzati
dicséret

Kiemelkedő közösségi
munkáért

Osztályfőnöki dicséret
(szóbeli, írásbeli)

Kiemelkedő közösségi
munkáért

Ideje

Adományozza

A tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá
A tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá
A tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá

A szaktanár
Diákönkormányzat
munkáját segítő pedagógus
Az osztályfőnök (a
szaktanárok, a napközis
nevelők, a
diákönkormányzat javaslata
alapján)
Az osztályfőnök és a
szaktanár javaslatára
az igazgató

Igazgatói dicséret

Kimagasló tanulmányi,
kulturális és sporteredményekért

A tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá

Jutalomkönyv

Kimagasló tanulmányi,
kulturális és
sporteredményekért.

A tanév végén

A szaktanárok, vagy
az osztályfőnök, a napközis
nevelő

A tanév végén

Az osztályfőnök

Oklevél

Jó tanulmányi
eredményért

Nevelőtestületi dicséret

Példamutató magatartásért
és/vagy kiváló tanulmányi
eredményért

A tanév végén

Nevelőtestületi
dicséret

Az adott területen nyújtott
kiemelkedő teljesítményért A tanév végén
(2. évfolyamtól)

Jutalomkönyv

Kiemelkedő szaktárgyi
kulturális- és
sportteljesítményért

Az utolsó tanévének
végén

Az osztályfőnök javaslatára
a nevelőtestület,
és ezt dokumentálja a
naplóban, bizonyítványban,
anyakönyvben
A diákönkormányzat
javaslatára a nevelőtestület
A nevelőtestület
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Kállay Miklós - díj

Nyolc éven keresztül
nyújtott kimagasló
tanulmányi eredményért

Az utolsó tanévének
végén

A nevelőtestület

Az iskolai jutalmazás formái:
a.) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 tanítói dicséret;
 szaktanári dicséret;
 napközis nevelői dicséret;
 osztályfőnöki dicséret;
 igazgatói dicséret;
 nevelőtestületi dicséret.
b.) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók év
végén:
 szaktárgyi teljesítményért;
 példamutató magatartásért;
 kiemelkedő szorgalomért;
 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
c.) Az egyes tanévek végén, valamint a 8 éven át kitűnő eredményt elért tanulók könyvet
kapnak, melyet a tanévzáró illetve ballagási ünnepélyen az iskola közönsége előtt vehetnek
át.
d.) Az iskolán belüli, kívüli előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók
igazgatói dicséretben részesülhetnek.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók szaktárgyi 5ös-ben részesülnek.
e.) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban kell részesíteni.
f.) A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására hozni.

5. Fegyelmező intézkedések rendje és szempontrendszere
A tanulók fegyelmezésének elvei és formái
Azt a tanulót, aki:
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy
 a tanulói házirend előírásait rendszeresen, szándékosan megszegi, vagy
 a tanítási órákon, foglalkozásokon viselkedése többször fegyelmezetlen, vagy
 igazolatlanul mulaszt, vagy
 bármely módon árt az iskola hírnevének fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.
Az elmarasztalás fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladata, s ez az osztályban tanító
szaktanárok véleményének figyelembevételével történik. Az iskolai büntetések kiszabásánál a
fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel el lehet
térni. A bejegyzés a digitális naplóba az osztályfőnök feladata. Valamennyi fegyelmező intézkedést a
szülővel tudatni kell.
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Fegyelmező intézkedések
Tanítói, szaktanári, nevelői
figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli)

A tantárgyi követelmények nem teljesítése, a
felszerelés, a házi feladat többszöri hiánya, az
órákon előforduló fegyelmezetlenség miatt.

Osztályfőnöki
-figyelmeztetés,
-intés,
-megrovás, (szóbeli, írásbeli)
Igazgatói
-figyelmeztetés,
-intés,
megrovás,
(szóbeli, írásbeli)
Nevelőtestületi
-figyelmeztetés,
-intés,
-megrovás (írásbeli)

A tanuló tanulmányi és magatartásbeli
kötelezettségszegése, a házirend enyhébb
megsértése. Igazolatlan mulasztás.
Az iskolai házirend gyakori súlyos megsértése,
szándékos,
kisebb
értékű
károkozás,
fegyelmezetlenség miatt.
Az iskolai házirend súlyos megsértése, szándékos
károkozás, súlyos fegyelmezetlenség miatt.
Bármilyen módon árt az iskola hírnevének.

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás alapján,
írásbeli határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi eljárás
lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására az osztályfőnök és a nevelőtestület megbízásából
a Fegyelmi Bizottság jogosult. A fegyelmi büntetések és az eljárás szabályai törvényben
rögzítettek. A fegyelmi eljárást megelőzően a egyeztető eljárást kezdeményezünk a szülők
bevonásával.
Súlyos kötelezettségszegés:
 agresszió, fenyegetés, zsarolás, tanulótárs bántalmazása;
 szándékos károkozás;
 a nevelők, alkalmazottak, vendégek emberi méltóságának megsértése;
 mindazon cselekmény, amely a jogszabályok szerint szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek minősül.
A jogszabályok alapján fegyelmi büntetések a következők:
 megrovás;
 egyedi elbírálás alapján az iskolai programoktól való eltiltás;
 kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása;
 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba.

XIII. A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A
TELEPÜLÉSENÉLŐ NEMZETISÉG KULTURÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT
SZOLGÁLÓ TANANYAG
A településen élő nemzetiség, kultúrájának megismerését a tanórák, valamint tanórán kívüli
tevékenységek szolgálják. A tevékenységrendszerünkben lehetőség nyílik a toleranciára való
nevelésre, a másság megismerésére és tiszteletben tartására.
A tanórák közül elsősorban az osztályfőnöki órák kapnak hangsúlyos szerepet, ezen felül megjelenik
a történelem, a magyar irodalom, a hon- és népismeret, az ének-zene, a vizuális kultúra

220

tantárgyakban is. Tanórán kívüli tevékenységeken: például iskolai fellépések, szabadidős programok,
osztálykirándulások, versenyek, múzeum-, kiállítás és színházlátogatás.

XIV. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
A különleges bánásmódot igénylő, a hátrányos helyzetű(HH), ill. halmozottan hátrányos
helyzetű(HHH) tanulók integráló nevelése-oktatása.
Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük:
 az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek biztosítása,
 a felvételi, átvételi kérelmek elbírálása,
 az oktatás követelményeinek megállapítása, a teljesítmények értékelése,
 az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
 a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés,
A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük:
 a településen élők szociálishelyzetét
 a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az iskolai osztályokban
 a gyógypedagógiai nevelést,oktatást
 a lemorzsolódás arányát, a továbbtanulási mutatókat
 a tanórán kívüli programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban
 a kompetencia mérések eredményeit
 az infrastruktúrát és az ahhoz valóhozzáférést
 a módszertani képzettséget
 az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil szervezetek)
Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására,
személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos
helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely biztosíthatja
iskolai sikerességüket:
 Befogadó iskola kialakítása, hátrányos megkülönbözéstől mentes iskola működése.
 Partneri kapcsolat kialakítása a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel.
 Az egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű tanulók számára
 A szociális háló működtetése.
 A pedagógusok szakmai képzettségének tovább emelése a módszertani kultúrát, tanítási
gyakorlatot megújító, kompetencia alapú oktatást elterjesztésével.
 A tehetséggondozás, ösztönzés a szakköri munkában, tanulmányi versenyeken, az iskolán
kívüli programokban való részvételre. A tanulmányi és sport versenyek nevezési díjának
biztosítása a tanulók számára.
 Oktatásba való bekapcsolódás: tankötelezettség teljesítése, óvoda-iskola átmenet segítése;
kötelező felvétel a körzetes iskolába.
 Az iskolai lemorzsolódás csökkentése.
 IPR program. Szülő-suli program.
 Igazolatlan mulasztások jogszabálynak megfelelő kezelése, szükség esetén a Gyermekjóléti
szolgálat tájékoztatása.
 Felzárkóztató, egyéni fejlesztő foglalkozások, mentorállás.
 Részvétel biztosítása a szabadidős, spot és kulturális foglalkozásokon.
 Felkészítés továbbtanulásra.
 Tanórán kívüli foglalkozások, napközi ellátás, tanulószoba, szakkörök, foglalkozások
biztosítása.
 Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető, illetve ott megtekinthető könyvek, egyéb
ismeretterjesztő lapok, kiadványok kölcsönzési lehetőségének biztosítása.
 Szükség esetén internet hozzáférés biztosítása az iskolában.
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 Az iskola által szervezett kulturális programokon való részvétel ( mozi, színház, kiállítás
stb. látogatása).
 Iskola által szervezett szűrővizsgálatokon való részvétel.
 Személyre szabott, előre mutató, a pozitív jellegű értékelés.
 Differenciált tanulás szervezés, kulcskompetenciák fejlesztése.
 A tanulási, beilleszkedési, magatartási problémák felismerése, szakemberhez irányítás.
A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket a pedagógiai program VI. fejezete
részletesen tartalmazza
A családi háttérből fakadó esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölésére irányuló intézkedések:
Az osztályfőnök feladata:
 felismerje a családi háttér iskolai végzettségből eredő támogatás hiányát;
 a fogadóórák rendszerén keresztül felmérje a tanulókkal szemben megfogalmazott szülői
elvárásokat;
 munkája során felismerje a gyermekre nehezedő – indokolatlannak tűnő – szülői elvárást,
és azt a szülővel való kommunikáció, együttműködés keretében kezelje;
 tehetséges tanulóknál kezdeményezze a tehetséggondozást;
 gyengébb képességű tanulónál javasolja a korrepetáláson, felkészítésen való részvételt;
 ha a gyermeknél a szülőkkel történő megbeszélés és az iskolai fejlesztés után nem
kezdődik meg pozitív változás, az osztályfőnök kezdeményezi, hogy a szülők a
gyermeket szakemberhez (pszichológushoz, nevelési tanácsadóhoz) vigyék.
A családok szociális, anyagi helyzetéből fakadó, az esélyegyenlőséget befolyásoló intézkedéseket
a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos fejezet tartalmazza.

XV. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK,
PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉGEK.
EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM
„Egészségedre mindazon által gondot viselj,
mert anélkül dolgodban el nem járhatsz.”
(Apáczai Csere János)
1.) Az iskolai egészségnevelés célja:
Nevelésünkben különös hangsúlyt kap, hogy az iskola alakítsa ki az igényt az egészséges életmód
iránt. Tudatosítanunk kell tanulóinkban, hogy az egészség érték, annak megóvása minden ember
elemi érdeke és legfőbb feladata. A kulturált ember ismeri a veszélyeket, felkészül azok elhárítására.
Egészségen testi és lelki egészséget értünk, s mindkettőt egyformán fontosnak tartjuk. Ismerjék meg
a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; az egészségtudatos léthez
tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram, fittség megőrzése szempontjából való fontosságát; a
stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság elérésében.
Az egészségnevelés az egészségvédő ismeretek átadására, az egészségfejlesztő képességek,
készségek formálására, az egészségkultúra fejlesztésére irányul.
Célunk: tanulóink pozitív gondolkodásának fejlesztése, szemléletének alakítása annak érdekében,
hogy egészséges felnőttként feleljenek meg az élet kihívásainak.
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2.) Egészségnevelési feladatok, prevenciós tevékenységek














a tanulók ismerjék egészségi állapotukat;
alakítsanak ki egészségmegőrző szokásokat;
ismerjék az egészséges táplálkozás alapelveit;
ismerjék fel az rendszeres mozgás egészségmegőrző hatását;
ismerjék a személyes higiénia fontos szabályait;
ismerjék a betegségek kialakulásának és gyógyításának folyamatát;
ismerjék a drog, az alkohol, dohányzás egészségkárosító hatásait;
törekedjenek a szenvedélybetegségek elkerülésére;
törekedjenek az egészséges életmód, életvezetés kialakítására;
személes krízishelyzet felismerése, kezelési stratégiák ismerete;
tanulás, és a tanulás helyes technikái, az idővel való gazdálkodás szerpe;
egészséges tanulási környezet alakítása;
barátság, párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben.

3,) Az egészségfejlesztés területei
A személyi higiénére nevelés területei:
 általános testápolás;
 időjárásnak megfelelő öltözködés;
 fogápolás;
 serdülőkori higiénés problémák.
A tisztaság iránti tartós igény kialakítása.
 A környezet higiénére való nevelés területei:
o közvetlen tanulói környezet, az iskola higiénéje;
o a lakás, a lakókörnyezet higiénéje.
Egészséges táplálkozásra nevelés:
 A táplálkozás-élettani optimumra törekvés ösztönzése.
 A korszerű táplálkozástechnika megismertetése.
 A táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása.
 Megfelelő étkezési szokások kialakítására nevelés:
 az étkezések higiéniája;
 az étkezések esztétikája;
 az étkezések társas jellege.
Különböző csoportok eltérő táplálkozási sajátosságainak megismertetése.
Egészséges mozgásfejlődés biztosítása:
 A rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése.
 A sportolás szükségletté tétele.
 A mozgás esztétikumának, örömszerző funkcióinak felismertetése.
 Erőnlét, terheléstűrés, fittség, állóképesség egyéni fejlesztése.
 A helyes testtartás egészségmegőrző szerepe.
Baleset megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés:
Felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére:
 az iskolában;
 a háztartásban;
 a közlekedésben;
 a rizikóvállalás határai.
Elsősegély nyújtási ismeretek adása:

223

 Beteggondozási alapismeretek nyújtása.
 A gyógyításba és gyógyulásba vetett bizalomra nevelés.
 A szűrővizsgálatok, a prevenció jelentőségének megismertetése az iskolaorvos és a védőnő
segítségével.
Mentálhigiéné, krízisprevenció:
 A lelki egészség megóvására nevelés.
 A perszonalizációs folyamatok segítése.
 A problémamegoldó, konfliktuskezelő, konfrontációtűrő-képesség fejlesztése.
 A pozitív jövőkép kialakulásának támogatása.
 Fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés.
Szociálhigiénés nevelés:
 kedvező társas miliő működtetése;
 kommunikációs nevelés;
 családi életre nevelés;
 az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása;
 szerepfeszültségek felismerése, feloldása;
 a stressz- és feszültségoldás metódusai;
 társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés.

Függőséghez vezető szokások megelőzésére nevelés:
 A függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése.
 Az egészséget veszélyeztető élvezetiszerek elutasítására nevelés.
 Az internethasználat veszélyei, a függőség kialakulásának lehetőségei.
Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés:
 Folyamatos, reális önismeretre nevelés.
 A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése.
 Elfogadó, toleráns magatartásra nevelés.
 Felelős, örömteli párkapcsolatok kialakítására nevelés.
Családi életre, társsá, szülővé nevelés:
 A nemi szerepvállalásra való felkészítés.
 Családtervezésre, gyermekgondozásra, gyermeknevelésre való felkészítés.
 A család harmonikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére való felkészítés.
 A családi szerepek megélésére való nevelés.
 Harmonikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés.

4.) Az egészségnevelés iskolai programja, tevékenységrendszere
Komplex intézményi mozgásprogram
Az aktív, mozgásos tevékenységek az iskolai élet minden területét fogják át.
Egészséges életmód-tréningek épüljenek be az iskolai programokba (sport- és egészségnap, részvétel
a különféle helyi szervezésű sportprogramokon). Minden tanórán és foglalkozáson törekedjünk a
helyes testtartás megkövetelésére.
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A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően
épüljenek be az óratervi órákba.
A napközis foglalkozási terv, a különféle szabadidős programok időkeretének 30 %-a erejéig a
testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.
Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak
megfelelően (pl. tél – szánkózás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve, mely az
iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen.
Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és
változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport,
sportszakkör, sportkör, úszás stb.).
A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás és
az egészségtudatos életmódra nevelés. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus
program kerüljön kidolgozásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is
foglaljon magába.
Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra
támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.
Egészséges táplálkozás
Törekszünk az egészséges táplálkozási szokások kialakítására, az egészséges ételek iránti igény
felkeltésére. A kulturált táplálkozás követelményeinek megismertetése és gyakoroltatása a tízórai
szünetekben, az ebédlőben, a délutáni uzsonnázás során elsősorban a napközi és a tanulószobai
foglalkozások feladatai közé tartozik. az Egészségfejlesztési Iroda előadásai, bemutatói a témakör
feldolgozása során.
A diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek közreműködésével és irányításával az éves
munkatervükben meghatározott módon akciónapot, témanapot és különböző vetélkedőket
szervezünk az egészségvédelem különböző témaköreivel kapcsolatban. A programokat színes tanulói
tevékenykedtetésre építjük, az életkori sajátosságokhoz igazítjuk. A tanulók által készített
gyűjteményeket, tablókat, rajzokat, plakátokat rendszeresen kiállítjuk az alsós és felsős épület
folyosóin.
Személyes higiéné, tanulási környezet alakítása
Megismertetjük tanulóinkat a személyes higiénés kultúra alapjaival, melyet az iskolai élet során
gyakoroltatunk pl. Kézmosás étkezés előtt; kulturált étkezés az ebédlőben; az évszaknak megfelelő
réteges öltözködés; alapvető tisztálkodási módok (haj, bőr, körömápolás, fülápolás, fogápolás,
vécéhasználat, zsebkendőhasználat, napjában többszöri kézmosás), a mosdóhelység kulturált
használata stb..
Az egész napos nevelés-oktatás során megtervezzük, megszervezzük az egészséges életmódhoz
szükséges tanulói napirendet, a tanulás és az aktív pihenés váltakozását. Lehetőséget adunk arra,
hogy a tanulók megismerjék és következetesen gyakorolják az egészségvédelem általuk is
teljesíthető normáit.
Az egészséges tanulási környezet biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az osztálytermek
rendszeres szellőztetésére; a tanulók adottságainak megfelelő ülésrend kialakítására (pl. rövidlátás,
kis testmagasság, hallási zavar stb..); az ülésrend legalább félévenkénti változtatására a tanulók
gerincoszlopának védelme érdekében. Az osztálytermek berendezése a korosztálynak megfelelő
legyen (dekoráció, padok, székek magassága, eszközellátottság). A tanterem és udvar tisztántartása
minden tanuló és dolgozó feladata.
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Az alsó tagozaton a készségtárgyak eszközeinek, a tankönyvek egy részének az iskola teremben
tartása annak érdekében, hogy a gyerekek iskolatáskája ne legyen nehezebb az optimális mértéknél.
Felső tagozaton a gyerekek év elején „értékmegőrző” iskolai szekrényt kapnak, itt tárolhatják iskolai
felszerelésüket.
Személyes biztonság
Megismertetjük tanulóinkat a lehetséges baleseti forrásokkal az iskolában és az iskola közvetlen
környezetében, valamint az otthonukban. Segítjük diákjainkat a balesetveszélyes helyzetek
felismerésében, elkerülésében.
Mentálhigiénés és egészségnevelési programokat építünk be a tanórai és a tanórán kívüli
tevékenységrendszerünkbe. Az életvezetési ismeretek átadásában támaszkodunk a védőnő a házi
orvos, és a rendőrség, EFI segítségére pl. előadásokat tartanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás,
drog egészségkárosító hatásairól, az internet használat veszélyeiről, zaklatás, bántalmazás
fogalmáról.
A tanuló helyes életvezetésének, szokásrendjének kialakításában együttműködünk a szülői házzal,
támaszkodunk az otthonról hozott pozitív szokásokra. Az egészséges életmódra nevelésben szükség
esetén tanácsot adunk a családoknak.
A lelki folyamatok kóros elváltozásának megelőzésére szolgál, a szűkebb és tágabb szociális
környezettel való kapcsolattartás. A felmerülő problémák felismerése, kezelése, ellenőrzése a
megfelelő személy által. (Pl. hátrányos helyzet, veszélyeztetett gyermek, adott közösségi hatások).
Tevékenységi formák a tanórán:
Iskolánkban valamennyi tantárgy feladata a tananyaghoz kapcsolódó egészség-kultúra ismereteinek
átadása, azok fejlesztése és állásfoglalások közvetítése. A Kerettanterv tantárgyi programja alapján a
Helyi tantervbe integráljuk a különböző tantárgyakban meghatározott tananyagot és
követelményrendszert.
Osztályfőnöki órákon öt kötelező egészségnevelési témát dolgozunk fel osztályonként, melynek
során kiemelt fontosságú a testi egészség mellett a lelki egészség is. Igény szerint külső szakember
(orvos, védőnő) meghívása. Témakörök: egészséges táplálkozás; mozgás; dohányzás, alkohol és
drog káros hatásai; szexualitás, társaskapcsolatok; konfliktuskezelés (önismeret, stressz kezelés,
döntéshozási technikák).

Tevékenységi formák tanórán kívül:

 tanulószobai, napközi otthonos foglalkozások;
 sportprogramok: témával kapcsolatos filmvetítés, vetélkedő, versenyek, játékos
foglakozások, csoportfoglalkozások;
 osztálykirándulásokon, táborozások, erdei iskolai programok;
 kulturális programok: színházlátogatás, rendhagyó irodalomórák, kiállítások, koncertek,
mozilátogatás;
 jelesnapok: Föld napja, Víz világnapja, Madarak és a fák napja;
 szabadidős programok: osztályprogramok a szabad levegőn az évszakhoz igazodva (séta,
akadályverseny, hóemberépítés, kerékpározás, körjátékok, labdajátékok);
 tantárgyi vetélkedők, sportversenyek, egészségügyi vetélkedők;
 témahetek: fenntarthatóság, prevenciós előadások;
 iskola belső és külső környezetének esztétikus kialakítása.

5. A tanulók fizikai állapotának mérése:
A tanulók fizikai állapotának mérése:
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A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés
órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. A mérés eredménye alapján a
nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, az évente kapott
eredményeket összehasonlítják.
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt
A NETFIT egy olyan diagnosztikus értékelő rendszer, amely segítségével a tanulók
egészségközpontú fizikai fittségi állapota országosan egységes módszertan segítségével mérhető és
értékelhető
A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely
profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak.
Testösszetétel és tápláltsági profil:
-

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)

Az egyén testmagasság és testtömeg

-

Testmagasság mérése

értékeit felhasználva egy arányszámot
képez.

-

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék bioimpedancia-analizátor segítségével.

Aerob fittségi (állóképességi) profil:
-

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás
A teszt során 20 méteres távolságokat kell folyamatosan, hangjelzéssel szabályozott
időtartamokon belül lefutni. A hangjelzések közötti idő percenként csökken, vagyis a futás
sebessége progresszíven emelkedik, mely fontos követelmény a megfelelő terheléshez, és az
objektív megítéléshez.

Vázizomzat fittségi profil:
-

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége
A teszt végrehajtásának állandó sebességét folyamatos hangjelzés, a törzs elmozdulásának
mértékét pedig az erre szolgáló, a talajon rögzített távolságjelző csík biztosítja. A tanuló
feladata a teszt során teljes elfáradásig végezni a feladatot.

-

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
A tanuló törzsemelést végez oly módon, hogy a 30 cm-t ne haladja meg az áll és talaj közti
távolság. Feje a gerinccel neutrális helyzetben van (a törzs meghosszabbításában).

-

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
Az ütemezett fekvőtámasz teszt során a fekvőtámasz-helyzetben 90°-os könyökszögig
végzett karhajlítást karnyújtást kell végezni hangjelzésre folyamatosan.

-

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
Elektronikus kézi dinamométer használatával mérjük, mindkét kéz erejét vizsgáljuk.

-

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje
Az elugróvonal és utolsó nyom közti távolságot mérjük.
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Hajlékonysági profil:
-

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem
A tanulónak törzsdöntést kell végeznie előre háromszor, majd negyedikre megtartani a
pozíciót, míg leolvassák az eredményt a hajlékonysági mérődobozról. Mindkét oldalra el kell
végezni a tesztet.

A NETFIT eredmények értékelése:
A NETFIT-ben a tanuló teljesítményét egy olyan abszolút kritériumértékhez viszonyítjuk, amely az
egészséghez szükséges minimum fittségi értékeknek felel meg. Mindegyik zóna határértéke
tesztenként életkorra és nemre vonatkoztatva áll rendelkezésre, ezzel is minimalizálva a gyerekek
közti összehasonlíts lehetőségét és hangsúlyozva inkább az egészséghez szükséges egyénre szabott
fittségi szint, és nem a kizárólag teljesítményen alapuló célok elérését.
NETFIT-zónák:
-

FOKOZOTT FEJLESZTÉS SZÜKSÉGES ZÓNA a nem megfelelő szintű fittségi
teszteredmény alapján a különböző egészségügyi betegségek kialakulásának kockázata
magas a tanulónál, a fejlesztés fokozottan szükséges.

-

FEJLESZTÉS SZÜKSÉGES ZÓNA a fittségi teszteredmény alapján a tanuló nem éri el az
egészséghez szükséges minimum értéket, fejlesztés szükséges.

-

EGÉSZSÉGZÓNA a teszteredmény alapján a tanuló teljesítménye az egészség
szempontjából megfelelő.
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6. Módszerek:
 Előadás az egészségfejlesztés témakörben. Meghívott előadó: pl.: védőnő, iskolaorvos, EFI
munkatársai, mentőszolgálat, rendőrség, korházi dolgozó, fodrász, manikűrös,
pályaválasztási tanácsadó.
 Az iskolai tanulási környezet szépítése, pl. parkosítás, a folyósó és tanterem dekorálása, az
udvari játékok, pihenőhelyek (padok, kisházak) karbantartása.
 Megemlékezés a környezetvédelmi és természetvédelmi jeles napokról pl.tanulmányi és
sportversenyek, plakátkészítés, rövid műsor az iskola rádióban, kiállítások.
 Kirándulások szervezése a településen és környékén pl. kerékpáros túra a Mohosra,
Harangodra.
 Továbbképzések.
7. Kapcsolatok:
Egészségnevelési programunk megvalósítása érdekében kapcsolatot alakítunk ki különböző
szervezetekkel, intézményekkel, igénybe vesszük szűrő, tanácsadó és egészségnevelő
tevékenységüket:
 Szülői munkaközösség: az egészségnevelési program megvalósításának támogatása, a szülők
mozgósítása.
 Iskola orvos, védőnő, fogorvos:
 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálata;
 betegségek korai felismerése;
 a tanuló elsősegélyben részesítése;
 közreműködés járványügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában.
 Egészségfejlesztési Iroda: felvilágosát, preventív előadások tartása, szűrővizsgálatok.
 Prevenció, egészségvédő és mentálhigiénés programok lebonyolítása,
 Rendőrség: bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági programok,
 Gyermekjóléti szolgáltatások, nevelési tanácsadók, családsegítők
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KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
A környezeti nevelési program alapjai
A Pedagógiai Program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, iskolai
dokumentumokat, amelyeket a környezeti nevelési program elkészítésénél figyelembe kell venni.
1. Az iskola működése környezeti nevelési szempontból
Iskolánk tantestülete intenzíven foglalkozik környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon illetve
azokon kívül. Vannak, akik minden akcióban, munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként
kapcsolódnak egy – egy tevékenységi területhez. A környezeti nevelés az a területe az iskolai
életnek, ahol csak nagyon fokozatosan és lépésenként haladunk előre.
Erőforrások:
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet
résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot,
együttműködést alakítsanak ki.
A résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása
is.
Iskolán belül:
Tanárok: Az iskola minden pedagógusának feladata, hogy környezettudatos magatartásával,
munkájával példaértékű legyen a tanulók számára.
Tanulók: Az iskola minden tanulójának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse
társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az
osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt érdeklődő és elkötelezett tanulóknak.
A tanulók a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során
tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a

környezettudatos szemlélet kialakítására, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságnak
tudatosítására.
Tanárok és szülők: Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az
iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a
környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Ez úgy valósulhat meg, ha az
elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, illetve az egyes
környezeti nevelési programok anyagi fedezetét – a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok
maguk is biztosítják.
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói
aktív részesei környezeti nevelési programunknak. (adminisztráció - csökkenteni a felesleges
papírfelhasználást. Takarítás során környezetkímélő, egészségre nem ártalmas tisztítószerek
használata).
Iskolán kívül:
Fenntartó: Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját, ezért a
kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül – a környezeti nevelési programunk
megvalósítása szempontjából is fontos.
Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények: A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot
színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. Kiemelkedően fontosak;
a múzeumok, állatkertek és a nemzeti parkok meglátogatása.
Civil szervezetek: Szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési munkánkat.
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2. Alapelvek, célok:
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk:

a fenntartható fejlődés;

a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések;

a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései;

alapvető emberi szükségletek;

emberi jogok, demokrácia;

elővigyázatosság;

biológiai és társadalmi sokféleség.
A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a természeti
környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.
Hosszú távú célunk, környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink.
Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani;

a környezettudatos magatartást és életvitelt;

a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és
életvitelt;

a környezet értékei iránti felelős magatartást;

a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét;

a rendszerszemléletet;

az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat,
módszereket.
A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban.
Ilyenek például:

alternatív, problémamegoldó gondolkodás;

ökológiai szemlélet, gondolkodásmód;

szintetizálás és analizálás;

kreativitás;

alkalmazkodás, együttműködés, tolerancia és segítő életmód;

vitakészség, kritikus véleményalkotás;

kommunikáció, média használat; állampolgári részvétel és cselekvés;

konfliktus kezelés és megoldás;

értékelés és mérlegelés készsége.
Az iskola környezeti nevelési szemlélete
Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk,
környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Szemléletet csak úgy lehet formálni,
ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne
elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az
embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt
feladatunk volt és maradt.
A környezetismeret, természetismeret, kémia, a biológia, a földrajz a fizika és a technika tantárgyak
között már megvalósult az együttműködés.
Tanórán megismertetjük gyermekeinkkel a természetet, megtanítjuk őket arra, hogy a természetben
tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a
gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké.
3. A környezeti nevelés színterei
- tanítási órák;
- egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő-szegmense,
valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások;
- erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok;
- tanulmányi versenyek, ÖKO-hét;
- projektnapok iskolán kívüli helyszínei.
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Környezeti nevelés a tanórákon
A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos foglalkozások teljes körét, valamennyi tantárgy
ismeretanyagába beépítve, integrált módon. Ebben a képzési szakaszban inkább az érzelmi
beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés és "környezetbarát" szokások
formálása a fő cél, később fokozatosan alakul ki a tudatosság és elkötelezettség szintje.
Felső tagozaton a környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak: biológia,
földrajz, fizika, kémia, matematika. E tantárgyak tanulása során szerzi meg a tanuló a természetre
vonatkozó ismeretek, összefüggések, kölcsönhatások sokaságát. Védeni, szeretni csak azt lehet, amit
ismerünk. Környezetünk élővilágának ismerete nemcsak tananyag, hanem a szemléletformálás
nagyon fontos eszköze is.
Az technika és tervezés tantárgy nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezze a
környezetbarát létformát és követendő, helyes példákat keressen és mutasson be.
A művészeti tantárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és az ember
alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel tudják hívni a
figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk megőrzésének fontosságára.
A egészségnevelési témakörök a tantárgyakon belül a környezet és az egészség szoros kapcsolatának
megértetésével, és az igények kialakításával tehetik a legtöbbet.
A feladatokat és követelményeket a helyi tantervünk melléklete részletesen tartalmazza.
Környezeti nevelés az egyéb foglalkozásokon, kiemelten a napközis és tanulószobai
foglalkozásokat
Az egyéb foglalkozásokon a nevelési-oktatási tartalomhoz igazodóan a környezettudatos
magatartásra nevelés a tantárgyhoz illetve műveltségi területhez kapcsolódó tartalmi struktúra része.
Minden szabadidőben töltött pedagógiai tartalmú foglalkozás döntő arányban magába foglalja – a
foglalkozás tematikai jellegétől függően – mind a környezet és a természet megismerésének és
védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. Jellegéből fakadóan elsősorban a
szakkörök esetén teljesedhet ki a gyakorlatban is e nevelési tartalom.
A napközis és tanulószobai foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra
nevelés.
Környezeti nevelés osztálykiránduláson, erdei iskolában
A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, az
osztálykirándulás és az erdei iskola szervezése, mely a helyi tantervi célok megvalósulását szolgálja
azzal, hogy a valóságos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák
értelmezésére támaszkodik. A programokon az érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő-felfedező
magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását. A szabadidő
megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli csoportos tevékenységek és
együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Jelentős személyiség- és közösségfejlesztő
hatású.
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Erdei iskolai, kirándulási projektjeink az alábbi területeket ölelik fel:

KOROSZTÁLY

TÉMAKÖR

ÉRINTETT TANTÁRGYAK

ALSÓ
TAGOZAT

ERDŐK, MEZŐK, VÍZPARTOK ÁLLATÉS NÖVÉNYVILÁGA,
 Tájékozódás a természetben
 A vidéki élet szépségei

KÖRNYEZETISMERET
Magyar nyelv és irodalom
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés

FELSŐ
TAGOZAT

ISMERKEDÉS MAGYARORSZÁG
TÁJEGYSÉGEIVEL
 Magyarország műemlékei
 A hagyományok és népművészet szerepe
életünkben

TERMÉSZETISMERET
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés,
Testnevelés, Földrajz,
Biológia, Történelem, Hon-és
népismeret

A kirándulások, erdei iskolák időpontját éves munkatervünkben előre meghatározzuk.
A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt
A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenységeknek. A
szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módszerek alkalmazásához.
Területei:
 „Tiszta virágos iskoláért” program.
 Kerületi környezetvédelmi, környezetszépítő pályázatok.
 Helyismereti és helytörténeti foglalkozások, szakkörök, versenyek.
 Hagyományőrző programok.
 Táborok.
Zöld Napok tervezett időpontjai:
 Március 22.
A Víz Világnapja
 Április 22.
A Föld Napja
 Május 10.
Madarak és Fák Napja
 Szeptember 23.
Takarítási Világnap
 Október 4.
Az Állatok Világnapja

4. Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő környezeti nevelési
lehetőségek
Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki fontosnak
tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet biztosítását a
hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola egész működése, a
dolgozóinak személyes példája ellentmond annak.

234

Ehhez mindenkinek – pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt – tevékenyen hozzá kell
járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során.
Az iskola belső környezete
Az iskolai környezet természetközelivé formálása. Az élőlények természetes közegükben való
megfigyelése hasznos tapasztalatokat nyújt. Általánossá kell, hogy váljon iskolánkban a
környezetbarát termékek használata a papírhasználattól az írószereken át a takarításig, tanórákon,
tanórákon kívül és az irodákban egyaránt.
A tantermek dekorálásához lehetőség szerint természetes alapanyagokat használjunk: színes karton,
fa, textil, parafa. Kerüljük az egészségkárosító adalékokat tartalmazó termékeket (oldószeres
ragasztó, alkoholos filc). Műanyagokat csak indokolt esetben alkalmazzunk. A dekoráció legyen
tartós, máskor is felhasználható.
A környezetismeret és a természetismeret órák eszközigényesek. Fontos, hogy milyen tárgyi
felszereltségre építhetünk: szemléltetőeszközök, tablók, poszterek, képgyűjtemények, képi, vizuális
információk. Ezek beszerzése, újítása folyamatos.
Szelektív hulladékgyűjtés megszervezésével hozzájárulunk nemcsak iskolánk, hanem tágabb
életterünk, szűkebb környezetünk megóvásához.
Taneszközök:
Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek a
környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott
vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartani a fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni.
Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési órák és programok számára megfelelő audiovizuális és
multimédiás eszközök álljanak tanárok és tanulók rendelkezésére.
5. Módszerek:
 A környezeti nevelésben nélkülözhetetlenek a kommunikáció legkülönbözőbb módjai.
 Képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni, az értékes információkat meg tudják
különböztetni az értéktelenektől.
 Kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel.
 Házi dolgozat készítése.
 Poszterek készítése és bemutatása.
 Iskolarádió felhasználása híradásra.
 Faliújságon közölt információk.
 Környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása, értékelése.
6. Továbbképzés:
Az iskolai környezeti nevelés munkájának mérése, értékelése több szempontból eltér az iskola
életének más területén alkalmazottakról. Ennek oka, hogy a környezeti nevelés a szakmai ismeretek
mellett – a többi tantárgyhoz képest – markánsabban közvetít egy viselkedési módot és értékrendet
az embernek a világban elfoglalt helyéről.
Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell
tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlődést.
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XVI. NAPKÖZI OTTHON, TANULÓSZOBA
A napköziben folyó munka segíti, kiegészíti, bővíti az iskola tanórai keretben folyó nevelő-oktató
munkáját.
A délutáni foglalkozás keretében a felkészülés, a leckeírás, pontos, egyértelmű utasításokkal és
megfelelő segítségnyújtással történik. A felkészülést önellenőrzés, nevelői ellenőrzés és javítás zárja.
A házi feladat teljes megoldása és megtanulása nem minden alkalommal fejeződik be az iskolában,
szükség van az otthoni környezetben történő felkészülésre is (pl. verstanulás, fogalmazás írása,
részvétel egyéb délutáni foglalkozáson).
A napközi otthon és a tanulószoba tevékenységrendszere a következő tanulói képességeket fejleszti:
 egészséges életmód iránti igény;
 konstruktív együttműködés képessége;
 szövegértés, lényegkiemelő képesség;
 hatékony problémamegoldó képesség;
 eredményes kommunikációs képesség; gazdag kifejező képesség;
 adott helyzetnek megfelelő döntés képessége;
 szabálykövető magatartás képessége.
A napközi otthon és a tanulószoba legfontosabb feladatai:
 A hatékony, önálló tanulás képességének kialakítása.
 Helyes tanulási módszerek, technikák, szokások megismertetése.
 A tanulás zavartalanságának biztosítása.
 Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése – lehetőség szerint a szóbeli házi feladatok
számonkérésére is.
 A tanítópárok közötti pontos szakmai információcsere.
 Deviáns magatartás visszaszorítása, a csoporton belüli konfliktusok hatékony kezelése.
 A felnőttek és a társak tiszteletére, megbecsülésére nevelés.
 Kulturált étkezési szokások kialakítása és működtetése.
 A szabadidő hasznos eltöltése.
 Az egészséges életvitelre, a sportos életmódra, a mindennapos sport igényére és fontosságára
való nevelés.
A napközis otthonos foglalkozás során arra törekszünk, hogy minden nap kötetlen, lehetőség szerint
szabad levegőn történő játékot biztosítunk tanulóinknak. Az ebédeltetés csoportonként,
időbeosztással történik. Nagy hangsúlyt fektetünk a kulturált étkezési szokások elsajátítására és
betartására.
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XVII. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB
INTEZKEDÉSEK
1. A Pedagógiai program érvényességi ideje
Ezen Pedagógiai program érvényességi ideje: 2020. szeptember 1. napjától 2025. szeptember 01 ig szól.
A 2024 – 2025-s tanév során a nevelőtestületnek a Pedagógiai program teljes – minden fejezetre
kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését el kell végeznie és szükség esetén ezen Pedagógiai programot
módosítani kell vagy teljesen új Pedagógiai programot kell bevezetni.
2. A Pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A Pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint:

 a nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a Pedagógiai
programban megfogalmazott általános célok és a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi
célok és követelmények megvalósulását;
 a negyedik, a hatodik és a nyolcadik évfolyam végén minden tantárgyból fel kell mérni,
hogy a helyi tanterv szerinti oktatásban részt vevő tanulók az előírt tantervi követelményeket
milyen szinten teljesítik;
 a nevelőtestület a Pedagógiai programban leírtak megvalósulását legalább három évente
mindenképpen átfogóan elemezze.
3. A Pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosításának módját a mindenkori érvényes jogszabályok határozzák meg.
A Pedagógiai program módosítására:
 az iskola intézményvezetője;
 a nevelőtestület bármely tagja;
 a nevelők szakmai munkaközösségei;
 az intézményi tanács;
 az iskola fenntartója tehet javaslatot.
A szülők és a tanulók a Pedagógiai program módosítását közvetlenül az intézményi tanács szülői
illetve diák-önkormányzati képviselői útján az intézményi tanácsnak javasolhatják.
Pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető jóváhagyásával
válik érvényessé.
A Pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
4. A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola Pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
A Pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:
 az iskola fenntartójánál;
 az iskolai irattárban, az iskola könyvtárában;
 az iskola nevelői szobáiban;
 az iskola intézményvezetőjénél, az intézményvezető-helyettesnél;
 olvasható a honlapunkon.
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