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1. Nevelési Program 
 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Alapelvek 

• Pedagógiai fölfogásunk a gyermekközpontú nevelés érvényesítése, a gyermeki jogok 

tiszteletben tartása. 

• Törekszünk az egyéni bánásmódra, minden gyermek számára a legmegfelelőbb, egyéni 

képességeikhez igazodó fejlesztésre. 

• Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapok letétele, az önálló ismeretszerzés 

képességének, igényének kialakítása. 

• Hozzásegíteni tanulóinkat ahhoz a tudáshoz, és azokhoz a képességekhez, amelyek 

elengedhetetlenek a változó környezethez történő alkalmazkodáshoz. 

 

Értékek 

• A több évtizedes német nemzetiségi nyelvoktatás magasszíntű biztosítása, a német 

nemzetiségi kultúra megismertetése, ápolása. 

• A másság elfogadására, toleranciára, empátiára nevelés. 

• Az egyéni fejlődési lehetőségek biztosítása. 

• Együttműködési készség fejlesztése. 

 

Célok 

• A tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése. Az értelmi, az önálló ismeretszerzési, a 

kommunikációs képességek kialakítása, fejlesztése. 

• A német nemzetiségi oktatás megszervezésével a német nemzetiségi kultúra és hagyomány 

megismertetése. Cél a biztonságos nyelvhasználat különböző szituációkban, amelyet az életkor 

figyelembevételével alakítunk ki. Alapfokú nyelvvizsga előkészítése egyes tanulóknál. 

• A tanulási nehézségekkel, szociális hátrányokkal bíró tanulók felzárkóztatása különböző 

fejlesztési módszerekkel, fejlesztő foglalkozásokkal. Ezen tanulók beilleszkedésének segítése. 

A differenciálás feltételeinek megteremtése. 

• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának elősegítése, az 

egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelésre törekvés. 

• A tanulási képességek fejlesztése, eredményes tanulási módszerek elsajátíttatása. Sokoldalú, 

színes iskolai élet kialakítása. 
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• Tehetséggondozás. 

• Társas kapcsolatok fejlesztése, az empatikus, toleráns magatartásformák elsajátíttatása. 

• A személyiség lehetőségeinek feltárása a különböző egyéniségek elfogadásával.  

• A tanulói környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása. Az alapvető állampolgári jogok 

és kötelességek megismertetése és elsajátíttatása. 

• A személyiség formálása, az egészséges életmód alapjainak megismertetése. A szokásrendszer 

egészségjavító vonásainak erősítése, a mindennapos testedzés biztosítása, az úszásoktatás 

megszervezése, a pozitív beállítódás kialakítása. 

• A hazaszeretet erősítése, a lakóhely megismertetése, megóvása, megbecsülése. 

 

Feladatok 

• Az életkori sajátosságoknak megfelelően megválasztott ismeretanyaggal, módszerekkel 

segíteni a tanulás-tanítás folyamatát, biztosítani az alapkészségek, alapismeretek elsajátítását, 

amelyek a további ismeretszerzéshez (továbbtanuláshoz) nélkülözhetetlenek. 

• Az életkornak megfelelő kompetenciafejlesztés. 

• Pályaválasztás segítése, pályaorientáció. 

• Tanulási morál és módszerek fejlesztése. 

• Korszerű ismeretek átadása (pl. informatika, nyelvoktatás). 

• Egészséges életvitel, környezettudatos életmód, természetvédelem. 

• A környezetünkben élő különböző nemzetiségek kultúrájának megismertetése, értékeikkel 

gazdagítani nemzeti kultúránkat. 

 

Eszközök, eljárások 

Következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk tanítványaink nevelése és 

formálása érdekében. Folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat. Eljárásainkat, 

módszereinket az adott helyzetnek megfelelően a hatékonyság érdekében úgy választjuk meg, hogy 

igazodjanak céljainkhoz, tanulóink életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a 

nevelő személyiségéhez.  

 

1.1.1. Német nemzetiségi nyelvoktató iskola révén céljaink és feladataink 

 

A német nemzetiségi nyelvoktató program első osztályban kezdődik, melybe a szülő kérésére 

kerülhetnek a diákok. A tanulóknak hetente öt német nemzetiségi nyelvórájuk van, amely heti egy 

órában kiegészül a német nemzetiségi hon-és népismerettel. Első osztályban csak szóbeli nyelvtanítás 

folyik. Második osztálytól kezdődik a német írás és olvasás tanulása. Az életkornak és a kerettantervnek 
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megfelelően bővülnek nyelvi ismereteik. A nyelvoktatást, amennyiben a létszám alapján lehetőség van 

rá, csoportbontásban végezzük. 

 

Célok 

● A nemzetiségi önazonosság megőrzése, erősítése. 

● A német nyelv minél magasabb szintű elsajátítása. 

● A német nemzetiség történelmének, szellemi és tárgyi kultúrájának megismerése. 

● A nemzetiségi kultúra ápolása, hagyományok őrzése. 

● A másság elfogadása, identitás erősítése. 

 

Feladatok 

● Kommunikációs készségek (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés, írás) fokozatos 

fejlesztése, bővítése az életkori sajátosságokat figyelembe véve. A hatékonyabb nyelvoktatás 

érdekében csoportbontás biztosítása. 

● Német nyelvű könyvtár fejlesztése (tankönyvek, szépirodalom, folyóiratok, filmek, 

számítógépes nyelvoktató programok).  

● Nemzetiségi kultúra megismertetése, megőrzése tanórán kívüli tevékenységek keretében is.  

○ 3-4. és 6-7. osztályban a baranyai nemzetiségi falvak, tájházak, múzeumok, 

megtekintése. 

○ Német nyelvű színházi előadások megtekintése. 

○ Német nyelvű műsorokkal, hagyományápoló táncokkal iskolai és városi 

rendezvényeken való részvétel. 

○ Szakköri formában német nemzetiségi tánccsoportok működtetése. 

○ Nemzetiségi programok szervezése: Márton nap, Trachttag, nemzetiségi, illetve 

tanulmányi kirándulások. 

● 7-8. osztályban 10 napos németországi nyelvgyakorlaton vehetnek részt tanulóink, melynek 

célja a beszédértés, a beszédkészség fejlesztésen túl az, hogy tanítványaink megtapasztalják a 

német családok életét.  

A nemzetiségi képzésben résztvevő tanulóink az 1989/1990. tanév óta németországi 

nyelvgyakorlaton vehetnek részt. Hetedik/vagy nyolcadik osztályban 10 napot tölthetnek 

városunk testvértelepülésén, Neckartenzlingenben. A Gymnasium Neckartenzlingen és a 

Realschule Neckartenzlingen velük egykorú tanulói a partnereik, családoknál laknak, iskolába 

járnak, valamint kirándulásokon ismerkednek Baden-Württemberg tartomány 

nevezetességeivel. Tavasszal a partnerek Komlón folytatják egymás és egymás kultúrájának a 

megismerését. Minden évben az utazást szervező pedagógusok jó együttműködésének 
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köszönhető, hogy eddig sikeres, és eredményes volt a nyelvgyakorlat. Tanulóink képesek 

kommunikálni természetes nyelvi környezetben. 

● Alapfokú nyelvvizsgára felkészítés. 

Iskolánkban a 2016/2017. tanévtől kezdve a diákoknak lehetőségük van a német nyelvi 

diploma (Deutsches Sprachdiplom) megszerzésére: nyolcadikosaink jelentkezhetnek a DSD I 

nyelvvizsgára. A diploma az eredménytől függően A2 vagy B1 (alapfok) színtű nyelvvizsgának 

felel meg. Igazolja, hogy tulajdonosa rendelkezik olyan szintű nyelvtudással, amely elegendő a 

németországi felsőoktatási előkészítő tanfolyamok megkezdéséhez. 

● Versenyszervezés, versenyekre való felkészítés. 

● Kapcsolattartás a német nemzetiségi nyelvoktatással kapcsolatos intézményekkel, 

szervezetekkel. 

 

1.1.2. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink esélyeinek, 

javítása az oktatási rendszerben 

 

Feladatok 

• Az iskolai közösségbe való beilleszkedés segítése, a család és az intézmény értékrendjének 

"összehangolása" (osztályfőnöki, ifjúságvédelmi feladatok.) Szocializációs hátrányok 

kompenzálása. 

• Tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, szükség esetén fejlesztő pedagógus 

segítségével. 

• Műveltségbeli hátrányok leküzdése. 

• Iskolai könyvtár működtetése, lehetőségeinek kihasználása. Színház-, hangverseny-, 

múzeumlátogatások beépítése az iskolai tevékenységbe. 

• Napközi, tanulószoba működtetése, tanórákhoz kapcsolódó felzárkóztató foglalkozások. 

• Délutáni foglalkozások biztosítása, melyek a szabadidő hasznos eltöltésén túl sikerélményt és 

új ismereteket is adnak a gyermekeknek  

• Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatokon való részvétel (pl. „Útravaló” program stb.) 

• Biztosítjuk az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, kiemelten: a tanulószobai 

és napközis foglalkozás, a szakkörök és a diákkörök, a szervezett kulturális / szabadidős és 

szülői programok, könyvtár/ informatikai eszközök használata esetében. A tanulószobai, a 

napközis foglalkozás és az informatikai hozzáférések segítségével az iskolában megfelelő 

pedagógiai környezetet kínálunk a családi háttér kompenzálására a tanulás, a házi feladat 

elkészítéséhez. 
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1.1.3. A különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

nevelése, oktatása 

 

Feladatok 

• A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrált nevelése, differenciált fejlesztése a többi 

gyermekkel azonos csoportban. 

• A sajátos nevelési igényű tanulók közül elsősorban a beiratkozási körzetünkben élő, pszichés 

fejlődési zavarai miatt tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat (az enyhe fokban értelmi 

fogyatékos), és a tanulási zavarral (dyslexia, dysgraphia, discalculia) küzdő kisdiákokat 

fogadjuk.  

• Iskolánk feladat-ellátásában a fogyatékosság típusai: 

o tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosok), 

o látássérült (vakok, gyengénlátók), 

o hallássérült (siketek, nagyothallók), 

o beszédfogyatékos, 

o autista 

o a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdők, 

• Az SNI diákokat integráltan oktatjuk-neveljük, lehetőség szerint osztályonként 3-4 főt. 

• A hatékony pedagógiai tevékenység érdekében együttműködünk a Szakértői Bizottságokkal és 

az Utazó Gyógypedagógiai Hálózattal. 

 

1.1.4. A nevelőtestület pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése 

 

Feladatok 

• Szakmai-módszertani továbbképzéseken való részvétel. 

• Nevelőtestületi, munkaközösségi és egyéni szinten önképzések, továbbképzések szervezése, 

ill. azokon való részvétel. 

• Konfliktuskezelési kultúránk fejlesztése. 

• Képességfejlesztés módszertanának fejlesztése. 

• A tanulás-tanítás folyamatának hatékonyabbá tétele az együttműködéssel. 
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1.2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Elsődleges célunk a tanulói személyiség teljes kibontakoztatásának segítése, annak sokoldalú 

fejlesztése. Ennek érdekében megismerjük a tanulók személyiségvonásait, családi körülményeit, 

társaik, osztálytársaik között elfoglalt helyzetüket, folyamatosan követjük mindezek alakulását. 

Tevékenységeink megvalósulást szociális segítő, iskolapszichológus, az Új Patrónus Program keretében 

mentortanár támogatja. 

 

Feladatok 

• Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a bizalom légkörének megteremtése, személyi 

kapcsolatok kialakítása. 

• A különböző és sokszínű módszertani lehetőségeinkkel a differenciált képességfejlesztés, a 

tehetség fejlesztése, és a műveltségi hátrányok csökkentése. 

• A helyes tanulási szokások kialakítása, a tanulás tanítása. 

• Önismeret, önértékelés fejlesztése. 

• Egészséges, és kulturált életmódra nevelés. 

• A rendszeres testmozgás igényének megalapozása. 

• A másság elfogadása: a szociális képességek fejlesztésében, a gyerekek egymáshoz való 

viszonyának alakításában, a toleráns viselkedési formák kialakításával, a más etnikumhoz 

tartozó gyermekek befogadásával. 

• Egyértelmű elvárások, követelmények megfogalmazása. Rendszeres, sikeresen teljesíthető 

feladatok kitűzése. Következetes ellenőrzés, fejlesztő értékelés. 

• Erkölcsi, érzelmi képességek fejlesztése. 

• Életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, a pályaorientáció előkészítése, segítése. 

 

Megvalósítás 

• A tantárgyi kerettantervekben megjelölt követelmények teljesítésével tanórákon. 

• Osztályfőnöki órákon, védőnői foglalkozásokon. 

• Kiscsoportos, ill. egyéni fejlesztéseken. 

• Versenyekre felkészítések idején. 

• Arizona program keretében. 

• Egyéb, tanórai és tanórán kívüli lehetőségeken. 
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1.3. Teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Bevezetés, helyzetelemzés 

A gyerekek, az ifjúság életesélyeinek az európai átlaghoz való felzárkóztatása, egészségének hosszú 

távú biztosítása a magyar társadalom és az iskolai egészségnevelés fontos feladata. A gyermekek 

egészségvédelme beruházás a jövőbe. Iskolánk egészségnevelésének fő feladata a megelőzés. 

A cigaretta, az alkohol, a droghasználat stb. közvetlen kapcsolatban van a személy által átélt 

nehézségekkel, kudarcokkal és természetesen a szocializációs mintákkal. A leghatékonyabb mintaadó 

a család, a felnőtt generáció lelkiállapotának zavarai magatartási minták a gyerek számára. 

Az iskolánkba járó tanulók nagy százaléka hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, ill. 

veszélyeztetett helyzetű tanuló. Személyiségfejlődésüket sokféle hatás fenyegeti. A rossz anyagi 

helyzet miatt táplálkozásuk, gondozásuk elégtelen, sokukkal nem törődnek, illetve rosszul bánnak. 

Az eltérő családi és szociokulturális háttérrel, szocializációs mintákkal rendelkező gyerekek 

egészségmagatartása, életmódja, életminősége már előrevetíti a problémákat, meghatározza a 

gyermek ismeret- és tevékenységrendszerét, amely irányítja az egészséggel kapcsolatos választásait, 

döntéseit. 

Iskolai egészségnevelésünkben a mentálhigiénés nevelés ezért elsődleges szerepet kap, mert a 

személyi környezetben meginduló kedvező folyamatok pozitív elmozdulást eredményezhetnek, és így 

az egészség, a magatartás kedvező átformálódásához is hozzájárulhatnak. 

Iskolánk az önmagáért és környezetéért felelős személyiséget állítja középpontba, aki képes 

kapcsolatokat építeni és fenntartani. A testi-lelki egészség minden tevékenységünk alapja, az ember 

életének legfontosabb része. 

 

Célok: 

• pozitív énkép kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés), 

• egészséges életstílusok, egészségmodell megismertetése (D.A.D.A program, védőnői tanórák), 

• hatékony kommunikáció gyakorlása (tolerancia, empátia, másság kezelése), 

• erőszakmentes konfliktuskezelés elsajátítása, 

• tanulás-módszertani ismeretek bővítése (tanulás tanítása), 

• pedagógusok példamutatása, továbbképzése. 

 

A program témakörei: 

• önismeret, „én” tudat, 

• növekedés és változás (testi és pszichológiai), 

• fizikai aktivitás és testi higiéné, 
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• egészséges táplálkozás, háztartástan, 

• stresszhelyzetek, stressz-kezelés, 

• problémamegoldás, pozitív döntéshozás, 

• veszélyeztető tényezők (drog, alkohol, cigaretta), 

• kortárs nyomás, visszautasítási technikák, 

• társadalmi támaszok (család, barátság stb.), 

• szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség, AIDS), 

• drogprevenció, 

• környezetvédelem. 

 

A nevelés színterei: 

• iskolai tanítási órákon – minden tantárgyba és osztályfőnöki órákba beépítve, 

• tanítási órákon kívüli egészségjavító szakkörökön, illetve a mindennapos testnevelés 

keretében, 

• iskolán kívüli programokon. 

 

1.4. Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

 

Célok 

• Az életkornak megfelelő közösségtudat megalapozása, kialakítása. 

• A különböző életkorban jellemző közösségformálódás figyelembevétele: 

o szerveződés periódusa (helyes viselkedési, magatartási modellek körvonalazása, 

gyakoroltatása), 

o közösségi centrum kialakítása (valódi demokrácia megvalósítása, véleményformálás-

kifejezés, érvek kifejtése, megvédése), 

o közösséggé érés (egymás iránti kölcsönös figyelem, segítőkész magatartás, bizalom 

kialakulása). 

• Jogok és kötelességek összhangjának biztosítása. 

 

A közösségfejlesztés színterei 

• az osztály közössége, 
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• minden tanóra, osztályfőnöki óra, 

• diákönkormányzati munka, 

• művészeti csoportok, 

• napköziben, tanulószobán folyó munka, 

• sportkörök, 

• iskolai hagyományok, ünnepek, projektek, 

• együttműködést segítő rendezvények, 

• karitatív tevékenységek, 

• iskolán kívüli közös tevékenységek, 

• németországi iskolakapcsolat, nyelvgyakorlat. 

Ennek érdekében szükséges olyan tevékenységek, rendezvények szervezése, amelyeken tanulóink 

megismerhetik egymást, megismerhetik egymás lehetőségeit, értékeit. Ezek a rendezvények, 

ünnepélyek, megemlékezések erősítik az összetartozást, az egymás iránt érzett felelősséget, a 

tevékenység fontosságát. A délutáni elfoglaltságok – művészeti csoportok (tánc), sportfoglalkozások, 

szakkörök – mind a közösségi nevelés eszközei. Mindezekben a nevelő irányító szerepe 

elengedhetetlen, a következetes, tudatos, érzékeny magatartása példa értékű a tanulók számára.  

 

1.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, 

az osztályfőnökök feladatai 

 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A 

pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:  

• a tanítási órákra való felkészülés, 

• a tanulók dolgozatainak összeállítása, javítása, értékelése, 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

• a megtartott tanítási órák, az elmaradó és a helyettesített órák dokumentálása, 

• különbözeti, osztályozó- és javítóvizsgák lebonyolítása, 

• kísérletek összeállítása, szakszerű elvégzése, 

• tanulmányi versenyek összeállítása, lebonyolítása, és értékelése, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 



 
 

12 

• a tanulók előmenetelének figyelemmel kísérése, problémák jelzése az osztályfőnök és 

szakemberek felé, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

• a mérési eredmények, és a lemorzsolódási mutatók nyomon követése, 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, és délutáni időben 16 óráig, illetve 

tanítás nélküli munkanapokon, 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek, kulturális és sportprogramok, rendezvények 

megszervezése, azokon való részvétel, 

• aktív részvétel a munkaközösségi értekezleteken, együttműködés az intézmény 

pedagógusaival, a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkkel, 

• tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

• pályázatok felkutatása, megírása, megvalósítása, illetve a pályázatok megvalósításában való 

aktív részvétel, 

• kapcsolattartás az intézmény partnereivel, 

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, 

• Kiemelt figyelmet fordít a belső partnerség kialakítására és az egymástól tanulás erősítésére. 

• Külön anyagi ráfordítást nem igénylő közösségfejlesztést és közvetve a lemorzsolódás 

megelőzését is szolgáló tevékenységeket tervez, a módszereket leírja és a mindennapi 

gyakorlatba ülteti. 

• Az iskola, mint szervezet életében fontos folyamatokról folyamatleírásokat készít. Kiemelt 

figyelmet fordít az iskola, mint szervezet életében fontos és ismétlődő folyamatok 

(önértékelés, tanév munkaciklusának egységei, tanévzárás, kompetenciamérés, tanítás nélküli 

munkanapok) azonosítására és az ehhez kapcsolódó feladatok megtervezésre, végrehajtására. 
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Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg lehetőség szerint legkésőbb minden tanév 

júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. A feladatok részletes listáját a 

munkaköri leírás tartalmazza. Az osztályfőnökök legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban 

határozzuk meg: 

• az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire, ennek érdekében kulturális és 

közösségformáló programokat szervez, 

• együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

• segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, kapcsolatot tart az osztály 

szülői munkaközösségével, 

• figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

• minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti,  

• szülői értekezletet, fogadóórát tart, 

• ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi, év 

végi és aktuális statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, 

• segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi, fogorvosi vizsgálatát, kapcsolatot tart a 

védőnővel, 

• kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az 

iskola ifjúságvédelmi felelősével, és a külső segítőkkel, részt vesz esetkonferenciákon, 

• tanulóit és a szülőket rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

• javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére,  

• részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását,  

• szükség esetén órát látogat az osztályban, 

• SNI-s, BTM-es gyerekek nyomon követése, adminisztrációja, kollégák, szülők értesítése ezen 

gyermekek állapotáról, 

• ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást az ellenőrző könyvben, regisztrálja és 

összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel kíséri az igazolásokat, a mulasztások valós okait, 

igazolatlan mulasztások esetén a jogszabályban előírt jelzéseket megteszi, 

• fegyelmi vétségek esetén az ügy súlyosságának megfelelő mértékben jár el, 

• németországi nyelvgyakorlat előtt családot látogat. 
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1.6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje 

 

1.6.1. Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás 

 

Az a gyermek, akit az óvoda, iskola kérésére, a szülő egyetértésével a Szakértői Bizottság vizsgál, és 

sajátos nevelési igényt állapít meg iskolánkba felvételt nyerhet, ha: 

• a szakvéleményben megfogalmazott fejlődési rendellenességet intézményünk szakmai 

alapdokumentuma tartalmazza, 

• és korrekciója – a tanuló nevelése- oktatása iskolánkban megoldható,  

• valamint a Szakértői Bizottság befogadó intézményként iskolánkra tett javaslatot, 

• illetve felvételnél, átvételnél az osztályban a 4 főt nem haladja meg az SNI-s tanulók létszáma. 

 

Pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglakozások szükséges órakerete 

A Köznevelési Törvény 6. sz. mellékletében megjelenik az évfolyamra meghatározott heti tanórák 

száma, a pedagógiai rehabilitációt szolgáló órakeret, amely különböző fejlődési zavarok esetén eltérő 

mértékű. Ez utóbbit a tanulóról kiállított szakértői vélemény határozza meg. A rehabilitációs fejlesztés 

a sajátos nevelési igényhez alkalmazkodva olyan fejlesztés, amely az integrált tanulók 

fogyatékosságával összefüggésben funkciókat, képességeket fejleszt.  

A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programokat az iskola helyi tantervében 

tervezzük, egyéni fejlesztési tervben ütemezzük. 

 

Habilitáció, rehabilitáció célja 

A szakvéleményben megfogalmazott fejlesztendő területek alapján: 

• a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, az eszköztudás fejlesztése, 

• felzárkóztatás, 

• tanulási technikák elsajátítása, 

• szociális képességek fejlesztése, 

• önálló életvezetés kialakítása. 

 

A gyógypedagógus és az SNI-s diákokat tanítók feladatai 

A Szakértői Bizottság szakvéleménye határozza meg, hogy milyen végzettségű szakember végezheti a 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést. 

• Ha a szakvélemény lehetővé teszi, akkor iskolánk gyógypedagógusa végzi. 
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• Ha speciális szakirányú végzettséget igényel a fejlesztés, akkor az Utazó Gyógypedagógiai 

Hálózat keretein belül igényelt szakemberekkel, órákkal oldjuk meg a feladatot. 

 

A gyógypedagógus feladat az együttnevelés folyamatában 

• Segíti a befogadó pedagógust a szakvélemény értelmezésében. 

• Tájékoztatja a szülőt és a gyermeket tanító pedagógusokat a gyerek képességeiről, a maga 

szerepéről, és a kapcsolódó szakirodalomról. 

• Időszakonként hospitál az osztályban. 

• Elkészíti az egyéni fejlesztési tervet, amely alapján segíti a befogadó pedagógusokat a tantárgyi 

tervezésben (célok, tartalmak, módszerek, eszközök, követelmények). 

• Folyamatosan konzultál a pedagógusokkal. 

• Az egyéni fejlesztési terv alapján végzi a habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat, azokat az 

előírt formanyomtatványon dokumentálja. 

• A fejlesztő pedagógus a gyógypedagógussal együttműködve segítheti a fejlesztés folyamatát. 

 

A pedagógus szerepe az együttnevelés folyamatában 

Az integrált tanulók segítésében jelentős szerep jut az osztályfőnöknek. Az ő feladata tartani a 

kapcsolatot a szülőkkel, gyógypedagógussal, fejlesztőpedagógussal, szaktanárokkal. Megbeszéli a 

gyerekeket érintő kérdéseket, koordinálja a kontrollvizsgálatra a vizsgálati kérelem elkészítését. 

Felmerülő tanulási problémák esetén javaslatot tesz szakértői vizsgálatra. 

A folyamat sikerességét nagymértékben meghatározza a szaktanárok szemlélete, módszerei, 

segítőkészsége, kreativitása. Fő feladatuk: 

• konzultálni a gyógypedagógussal, 

• a szakvélemény alapján a gyógypedagógus segítségével megtervezni a tantárgyi fejlesztést 

(célok, tartalmak, módszerek, eszközök, követelmények), egyéni fejlesztési programot 

készíteni, melyben meghatározzák: 

o a fejlesztési területeket, 

o az egyéni követelményeket, amelyet teljesíteni kell, 

o egyénre szabottan (a gyerek sérülési fokát és a személyiségét figyelembe véve) a 

habilitáció, rehabilitáció ütemét és mértékét.  

Ez lesz az alapja a tanórai differenciálásnak és az egyéni fejlesztő foglalkozásoknak is. A szaktanár 

tantárgyi mentességet, ill. tantárgyrészek értékelése alóli felmentést javasolhat a Szakértői 

Bizottságnak. 
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Az együttnevelés dokumentumai 

• Szakmai Alapdokumentum, 

• Pedagógiai Program, 

• Helyi Tanterv 

 

Helyi Tanterv, tanmenetek, fejlesztési tervek 

• A tantervek melléklete tartalmazza a célokat, fejlesztési feladatokat, témaköröket 

• A tanév elején a tanmenetek elkészítése során átgondolt tervezőmunkát igényelnek a 

tantárgyi tervezések. A normál szintű követelmények, tartalmak, fejlesztési feladatok mellett 

figyelembe kell venni a speciális tartalmakat, a többszintű feladatadás lehetőségét. 

A tanulásszervezés során olyan gyakorlatot kell megvalósítani, amely a tanulók egyéni sajátosságaihoz 

igazítható.  

 

Értékelési rendszer 

A tantárgyi értékelés alól felmentés a Szakértői Bizottság javaslatára adható a tanulónak. Az értékelés 

az egyéni képességek és a fejlettségi szinthez viszonyított fejlődés figyelembevételével történik. 

Az értékelésnél előtérbe kell helyezni a pozitív megerősítést és lényeges az egyéni különbségek 

figyelembevétele. Ez elősegíti a tanuló teljesítményét önmagához viszonyító, fejlődést figyelembe 

vevő értékelést. 

 

Pedagógusok továbbképzése 

• A tantestület minden tagjának fel kell készülni a SNI tanulók befogadására. 

• Gyógypedagógiai ismereteket kell szerezni továbbképzéseken, belső képzéseken. 

• Tanfolyamokon, tréningeken új kompetenciákat elsajátítani és ezeket érvényesítni a napi 

munkában. 

• Olvasástanuláshoz a Meixner-féle módszertan elsajátítása a tanítóknak. Ezek a szakmai 

ismeretek jól hasznosíthatók az átlagos összetételű osztályokban is. 
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1.6.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való 

foglalkozás 

 

BTMN-es tanulókkal kapcsolatos feladatok 

• a tünetek megfigyelése, elemzése, szakértői vizsgálat kezdeményezése, 

• a Szakértői Bizottság által előírt területek fejlesztőpedagógus, beszédfejlesztő pedagógus általi 

fejlesztése,  

• a magatartási és beilleszkedési zavarok korrekciójának érdekében a gyermekek fejlődését 

veszélyeztető okok felderítése, 

• fejlesztési tervek kidolgozása, 

• kiscsoportos fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások biztosítása, 

• a pedagógusok és a gyermekek közötti személyes kapcsolat erősítése, 

• a pozitív tulajdonságok erősítése.  

 

1.6.3. Tehetséges tanulókkal való foglalkozás 

 

A tehetséggondozó intézkedéseket a következő csoportok köré szervezzük: 

• egy adott tehetséges gyermek erős oldalának támogatása, 

• a tehetséges tanuló gyenge oldalainak kiegyenlítése, 

• olyan területek támogatása, amelyek nem a gyermek tehetségével kapcsolatosak. 

A tehetségfejlesztést tanórán differenciálással, tanórán kívül fejlesztő foglalkozásokkal, délutáni 

elfoglaltságokkal (szakkörök, művészeti nevelés, sportkörök) versenyekre való felkészítéssel, 

versenyek szervezésével biztosítjuk. Céljaink eléréséhez pedagógus továbbképzéseken veszünk részt, 

együttműködünk külső szervezetekkel. 

 

1.6.4. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

Iskolánk beiskolázási körzetéből adódóan sok szociális hátránnyal érkező tanulóval foglalkozik. 

Alapelvünkből következik, hogy kötelességünk ezen hátrányok enyhítése. Ebben az ifjúságvédelmi 

felelősre igen komoly feladat hárul. Részt vállal a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését 

veszélyeztető körülmények kiszűrésében, megszüntetésében, ill. megelőzésében. Munkavégzésében 

kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, a Pedagógiai Szakszolgálatokkal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, az 

iskolai szociális segítővel, az iskolapszichológussal. 

Az iskolaorvos, az iskolavédőnő, a szociális segítő, illetve az iskolapszichológus segítik munkánkat mind 

az iskolában, mind az iskolán kívül, a családoknál. 
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Lehetőségeink 

• Az osztályokon, csoportokon belül kiemelt figyelmet fordítunk a szociális hátrányok 

kompenzálására.  

• Pályázatokkal, alapítványi támogatásokkal növeljük azon gyermekek táborozási, 

nyelvgyakorlati esélyeit, akik ezt anyagi helyzetük miatt nem tehetnék meg.  

• Taneszközöket, felszereléseket, ruházatot vásárlunk, támogatjuk esetleges versenyeiket 

(nevezési díj, útiköltség), színházbérletet, hangversenybérletet biztosítunk számukra. 

•   Egyesületekkel együttműködve adományozásokat szervezünk. 

 

1.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

 

Választás, választhatóság 

A felelősök, feladatra jelentkezők minden esetben elsősorban önjelöltek. Másodsorban a társak 

egyetértésével lehet valaki jelölt. A Diákönkormányzaton belül az alábbi szinteken történik a választás: 

• az osztályközösségek 3.osztálytól választanak két képviselőt a Diákönkormányzatba, 

• a Diákönkormányzaton belül az osztályképviselőkből áll össze az iskolai szintű DÖK, 

• az iskolai DÖK jelöli ki a Diáktanács tagjait, akiket titkos szavazással választanak meg. 

 

Informálódás 

Az információ több csatornán folyik. A tantestület döntéseit, elképzeléseit elsősorban az 

osztályfőnökök, ill. a DÖK segítő tanár továbbítják a tanulók felé az iskola életét érintő kérdésekben. 

S ugyanígy fordítva is működik a rendszer. A tanulók problémáikkal elsősorban az osztályfőnökhöz, ill. 

a DÖK segítő tanárhoz fordulhatnak, de segítségükre van bármelyik szaktanár, intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes is.  

A DÖK a következő csatorna. Itt a képviselők tájékoztatják a segítő tanárt problémáikról. A DÖK 

megbeszélésein a tanulók számtalan olyan információt kapnak, mely őket érinti, s nekik kell 

továbbítani társaiknak a híreket, kérdéseket, javaslatokat. 

Fontos információk közzététele: 

• iskolai faliújság, 

• iskolarádió, 

• honlap, 

• iskolai Facebook oldal. 
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Jogosítványok és kompetenciák 

A DÖK gyakorlati célja, hogy a diákok aktív részesei és alakítói legyenek a diákéletnek. 

 

A DÖK jogai 

• Döntési jogok 

o saját működéséről 

o a Diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

o hatáskörei gyakorlásáról, 

o egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

o az iskolai Diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről, 

o az éves Diákönkormányzati program tervezéséről, 

o Diáktanács felállításáról 

o a DÖK által létrehozott jutalmak, kitüntetések odaítéléséről 

• Véleményezési jogok 

o az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

o a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

o az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

o a házirend elfogadása előtt. 

o a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

o a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

o a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

o az iskolai sportkör - a munkaterv részét képező - szakmai programjának 

megállapításához, 

o az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

o a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

o az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben, 

o az iskolai étkeztetés keretében biztosított ételek minőségéről, az iskola házirendjében 

szabályozott módon ki kell kérni. 

• Ellenőrzési és beszámoltatási joga van minden általa választott felelőssel szemben. 
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A DÖK felépítése 

• Diáktanács  

• Iskolai DÖK (segítő tanárok, osztályok képviselői) 

• Alapközösség  

A DÖK legmagasabb fóruma a Diáknapon megrendezett fórum. Ezen bárki megszólalhat és bárki lehet 

megszólított, aki az iskola közösségéhez tartozik. 

 

Közszolgálati diákszerepek 

Az iskolai rendezvényekben a tanulók ellenszolgáltatás nélkül vesznek részt. 

 

1.8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

 

1.8.1. Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

• Törekszünk a partneri kapcsolat kialakítására minden szülővel. Kiemelt figyelmet fordítunk 

partneri kapcsolat kialakítására, fejlesztésére a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. 

(Családi napok, pszichológus bevonása, Szülői Fórum) 

• Együtt vagyunk felelősek a tanulók neveléséért, oktatásáért.  

• A korai iskolaelhagyással kapcsolatos konkrét esetek megoldásába bevonjuk a szükséges 

partnereket. (szülői konzultáció Arizona program kapcsán, szociális térkép létrehozása 

esetkonferenciákon való részvétel) 

• Számítunk tapasztalataikra, véleményükre, segítségükre. 

• Nyitottak vagyunk a kezdeményezésekre (rendkívüli szülői értekezlet). 

• Segítséget nyújtunk a szülőknek az iskolaválasztásban.  

• Beiratkozás előtt óvodás szülői értekezleteken tájékoztatást nyújtunk iskolánkról. 

• Az óvodások rendszeresen betekinthetnek az iskola életébe, tanórán és iskolán kívüli 

rendezvényeinken is szívesen látott vendégek. 

• Közvetlen, rendszeres információkkal tájékoztatást adunk az iskola életéről. 

• Évente háromszor (szeptember, január-február, április) szülői értekezletet és kétszer 

fogadóórát (november, április) tartunk. 

• Az osztályfőnökök, szaktanárok megadott fogadóórájukon várják az érdeklődő szülőket.  
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• Nyílt napon a szülők tanórai foglalkozásokon vehetnek részt. 

• Családlátogatások – szükség szerint. 

• Mindkét fél kezdeményezhet rendkívüli szülői értekezletet, vagy óralátogatást előzetes 

egyeztetés után. 

• A tájékoztatás eszköze leggyakrabban szóban és írásban, ellenőrzőben, tájékoztató füzetben, 

digitális naplóban történik. 

• Rendszeresen tájékoztatást nyújtunk a tanulmányi előmenetelről.  

• A képesség-kibontakoztatásban, integrációban résztvevő tanulók szüleivel háromhavi 

rendszerességgel megbeszélést tartunk. 

• Az iskola közzé teszi a szülők számára az Országos kompetenciamérés és az Idegen nyelvi 

mérés iskolai eredményeit.  

 

A működésben közvetlenül megjelenő szülői szerepek 

• A szülő, mint a szolgáltatás megrendelője: az igények egyeztetése, lehetőségek számbavétele 

után együtt keresünk megoldást. 

• A szülő tevékenyen is segítheti az iskola életét. Önkéntes munkában, rendezvények 

lebonyolításában. 

• A szülő, mint szereplő is részt vehet az iskolai tevékenységrendszerben. 

 

Szülői Munkaközösség 

Az iskola szülői munkaközösségi választmány az osztályonként választott tagokból áll. 

Szorosan együttműködik: 

• az osztályfőnöki munkaközösség-vezetővel, 

• az osztályfőnökökkel, 

• a diákönkormányzattal, 

• választott képviseleti delegációt küld az Intézményi Tanácsba.  

Döntési jogkörébe tartozik: 

• működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

• rendkívüli szülői értekezlet összehívása szükség szerint, melynek időpontját 2 héttel előtte 

bejelent az intézményvezetőnek, 

• a képviseletében eljáró személyek megválasztása, 

• az iskolának nyújtandó anyagi támogatás és a felhasználás módjának megállapítása. 
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Véleményező jogkört gyakorol: 

• a munkaterv, a tanév rendjének meghatározásában, 

• a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezésében  

• a házirend megállapításában, 

• az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

• a fakultatív foglalkozások iskolai programjainak kialakításában. 

Tevékenyen-segítően részt vesz: 

• az iskolai, osztályközösségi pedagógiai programok megvalósításában, 

• iskolai és osztályrendezvények szervezésében, 

• jóváhagyja az osztálykirándulás tervezetét, segíti lebonyolítását. 

 

1.8.2. Kapcsolattartás az iskola partnereivel 

 

Intézményi Tanács 

Az Intézményi Tanács, az iskolavezetés és a szülői munkaközösség tartalmi együttműködését, az 

iskolavezetés koordinálja. Működésének célja az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának, 

fejlesztése. Ennek érdekében, különös segítséget és odafigyelést fordítanak a német nemzetiségi 

nyelvoktatásra, a németországi cserekapcsolat (nyelvgyakorlás) fenntartására. 

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

A kapcsolat alapja az iskolánkban folyó német nemzetiségi nyelvoktatás. Ennek megvalósításához 

anyagi támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzat. Támogatja programjainkat, versenyeinket, 

kirándulásainkat, a neckartenzlingeni cserekapcsolatunkat. A Német Klubbal karöltve programokat 

szervez, amelyeken tanulóink ismerkedhetnek a sváb hagyományokkal. Programjaikat színesítik 

tanulóink fellépései. Munkatervünk igazodik a Német Nemzetiségi Önkormányzat éves programjához. 

Komló Városi Óvoda 

Az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése érdekében különböző közös programokkal, ünnepségekkel, 

hagyományokkal segítjük a gyerekek iskolába való belépését.  

Biztosítjuk a sikeres óvoda–iskola átmenetet támogató fejlesztések strukturális garanciáit. 

(Óvodásváró, szülői értekezlet, konzultáció az óvónőkkel, Rausschmeißen) 

Komlói és pécsi középiskolák 

Az iskola-középiskola átmenet megkönnyítése érdekében különböző közös programokkal, 

ünnepségekkel, pályaorientációs programokkal segítjük a tanulók középiskolai tovább haladását. 

Biztosítjuk a sikeres iskola-középiskola átmenetet támogató fejlesztések strukturális garanciáit. 
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(Közösségszolgálati lehetőségek biztosítása rendezvényeinken volt diákjaink számára. Pályaválasztási 

ütemterv készítése, középiskolai nyílt napokon, programokon való részvétel.) 

További külső kapcsolatok: 

• Pécsi Tankerületi Központtal, mint az intézmény fenntartójával 

• Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetével, a gyermekétkeztetés 

biztosításának érdekében 

• Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal a tanulók veszélyeztetettségének 

megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményes ellátása érdekében 

• Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsággal 

• Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Komlói Járási Szakértői Bizottsággal 

• Tanodákat működtető egyesületekkel 

• Komlói Rendőrkapitánysággal (D.A.D.A. program) 

• Civil szervezetekkel 

• Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségével nemzetiségi programjaink megvalósításáért 

• Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjával 

• Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával 

• Az iskolákban hitoktatást tartó egyházak képviselőivel 

• Pécsi Pedagógiai Oktatási Központtal 

• Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány kuratóriumával 

• Komlói közművelődési intézményekkel 

• Az iskolaorvossal és a védőnővel 

• Neckartenzlingeni testvériskolákkal 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei 

 

A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Pedagógiai Program 

1. számú melléklete tartalmazza. 
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1.9.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek 

számonkérésének rendje 
 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

• A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban lehet letenni, azzal, hogy az 

intézményvezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet. 

• A vizsga időpontjait az intézményvezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon. 

• A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem száma) a 

vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 

10 munkanappal tértivevényes postai értesítést kap. 

• A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi 

tantárgyra vonatkozik. Ez alól felmentést csak a Szakértői Bizottság szakvéleményében 

foglaltak alapján engedélyezhet az intézményvezető. 

A vizsgaszabályzat célja, általános szabályok 

A vizsgaszabályzat célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi 

osztályzatait évközi teljesítményük alapján nem lehet meghatározni, illetve rövidebb idő alatt szeretné 

a követelményeket teljesíteni, a 20/2012. EMMI rendelet ide vonatkozó paragrafusainak (64-78. §) 

figyelembevételével. 

A vizsgaszabályzat vonatkozik: 

• osztályozóvizsgákra, 

• különbözeti vizsgákra, 

• javítóvizsgákra, 

• pótló vizsgákra. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára, akit a nevelőtestület határozatával 

osztályozóvizsgára, javítóvizsgára utasít, illetve aki különbözeti vizsgára, pótló vizsgára jelentkezik. A 

vizsga a vizsgázó számára díjtalan. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a 

vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

Osztályozóvizsga 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott tantárgyból 

félévi vagy év végi osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha 

• a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet (összesen 250 órát meghaladó hiányzás; az adott tantárgyból a 

hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-át), 

• külföldi tartózkodás, egyéni tanrend, illetve egyéb ok miatt az intézményvezető engedélyezte 

számára az osztályozóvizsga letételét, 



 
 

25 

• tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték, illetve más iskolából lépett át, és az 

előzőekben nem tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv) vizsga letételére kötelezték. 

Az osztályozóvizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni: 

• Osztályozóvizsga a félévi és év végi osztályzatok megállapításához januárban és júniusban 

tehető. Az intézményvezető ettől – egyéni elbírálás szerint – eltérő időpontot is kijelölhet. A 

vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt 10 munkanappal 

értesítést kap. 

• Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

Különbözeti vizsga 

Csoportváltoztatás, osztályváltás, iskolaváltoztatás, külföldi tanulmányok magyarországi folytatása 

feltételeként előírhatja az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy 

tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet iskolánkban a megkezdeni 

tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanítunk, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele 

a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. 

A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg. Alapesetben az osztályozóvizsgák 

számára kijelölt időpont. 

Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

• a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

• az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, illetve legfeljebb 3 tantárgyból sikertelen vizsgát 

tesz. 

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető. Különleges esetben, ettől eltérő 

időpontot az intézményvezető – a tanuló kérésére – kijelölhet. 

A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni: 

• A javítóvizsgára utasított tanuló az intézményvezető által megállapított napon javítóvizsgát 

tehet. 

• A javítóvizsga követelményeiről, témaköreiről a tanuló a vizsgára utalást követő két héten 

belül, de legkésőbb július 5-ig írásbeli tájékoztatást kap. A tájékoztatás formája lehet 

elektronikus vagy papír alapú. 

• A vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel 

értesítést kap. 

• A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása évfolyamismétlést jelent. 

• A tanuló bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság előtt a vizsga megkezdése előtt 

legalább 15 perccel. 
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• A rendkívüli okból, intézményvezetői engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő tanulónak 

részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, mulasztásait 

szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell elbírálni. A javítóvizsga 

sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja lesz, sikertelen vizsga esetén az előző 

osztályt kell megismételnie. 

Pótló vizsga 

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

vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből – kérelmére – 

pótló vizsgát tehet. A pótló vizsga időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöli ki. 

Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga 

A köznevelésről szóló törvény 46. § (6) bekezdés ’m’ pontja a tanuló alapvető jogaként mondja ki, hogy 

tanulmányai során tehet az intézménytől, annak pedagógusaitól független tanulmányok alatti vizsgát, 

amely osztályozóvizsga és javítóvizsga lehet. A vizsgára való jelentkezés szabályait a 20/2012. EMMI 

rendelet 73. §-a szabályozza. 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig, a rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását 

követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság 

előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván 

vizsgát tenni. Az intézményvezető a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, 

amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. A tanuló – kiskorú 

tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben 

bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az 

iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek 

a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói 

jogviszonyban áll. 

Akkor is, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról, magasabb évfolyamra 

jutásáról – a vizsgabizottság által adott osztályzat figyelembevételével – az intézmény dönt. 
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Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

Az egyes tantárgyak vizsgarészeit a következő táblázat tartalmazza. 
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Szóbeli x x x x x  x      x   x   x x x 

Írásbeli x x x x  x x x x x x x x       x  

Gyakorlati              x x  x x x   

*Megjegyzés: Elsődlegesen írásbeli vizsgát tesznek a tanulók. A szóbeli vizsga az írásbeli elégtelen 

eredményének, illetve a tantárgy követelményrendszerének függvénye. 

 

Az írásbeli vizsgák általános szabályai 

Egy vizsganapon három írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10-15 perc pihenőidőt kell biztosítani. 

A lebonyolítás szabályai a következők: 

• Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként maximum 45 perc, 10 perces 

szünetekkel. 

• A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet. 

• A tanuló csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron, feladatlapon dolgozhat. A feladatlapon 

fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a vizsga dátumát, a tanuló nevét, osztályát, az 

évfolyamot, melynek tananyagából vizsgázik a tanuló. 

• A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza 

magával 

• Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 

jegyzőkönyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra és jelenti az intézményvezetőnek. 

Az írásbeli vizsga javítása: 

• Az intézményvezető által megbízott javítótanár az írásbeli dolgozatot piros tollal kijavítja, a 

tanuló hibáit jelöli. 
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• Ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket 

használt, – rávezeti a feladatlapja és értesíti az intézményvezetőt. 

 

A szóbeli vizsgák általános szabályai 

• A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsgabizottság legalább háromtagú, s amennyiben lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két 

olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

• A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. 

• Az elnöki teendőket az intézményvezető vagy megbízottja látja el. 

A legfontosabb szabályok a következők: 

• Egy napon legfeljebb három szóbeli vizsga tehető le. 

• A vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

• Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a kérdező tanár 

gondoskodik  

• A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

• A felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja. 

• A feleletek alatt legalább három vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. 

• Két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet. 

• A szabálytalanság elbírálásában a 20/2012. EMMI rendelet 69. § (6-7), illetve 71.§ (6) 

bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 

A vizsga értékelése 

• A vizsga nem ismételhető meg. 

• A tanulmányok alatti vizsgán sajátos nevelési igényű tanulónál a vizsga során lehetővé kell 

tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő 

vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. 

• A vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. 

• A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni. 

Az eredményhirdetés 

• javítóvizsga esetén a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az adott vizsgaidőszak 

utolsó szóbeli vizsgáját követő napon, 

• egyéb vizsga esetén legkésőbb az utolsó vizsgát követő napon az intézményvezető vagy 

megbízottja hirdeti ki az eredményt. 
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1.9.2. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételeit 
 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről. 

Feltételek 

• a tanuló minden tantárgyból teljesítette a minimum követelményeket,  

• maximum három tantárgyból sikeres javítóvizsgát tett,  

• hiányzásai nem lépték át a törvényben foglalt mértéket,  

• sikeres osztályozóvizsgát tett. 

 

1.10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 

A tanuló - beleértve az egyéni munkarendű tanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. Az általános iskola első évfolyamára történő 

beiratkozáskor, illetve átiratkozáskor be kell mutatni a gyermek anyakönyvi kivonatát, a tanuló 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt, az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, az előző iskola által kiadott 

átjelentkezési lapot 

 

A felvétel, átvétel szabályai 

• Általános iskolában nem szervezhető felvételi vizsga. 

• A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.  

• A felvételről vagy átvételről az intézményvezető dönt. Az intézményvezető köteles értesíteni 

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

fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző intézmény vezetőjét 

is. 

• A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait 

ettől az időponttól kezdve gyakorolhatja. 

 

A felvétel szempontjainak sorrendje 

1. Az első évfolyamon indítható osztályok száma. 

2. Az osztályonként engedélyezett maximális létszám. 

3. Ha a tanuló az iskola felvételi körzetéből jelentkezik. 
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4. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

5. SNI-s tanulók száma osztályonként lehetőség szerint maximum 4 fő lehet. 

6. Testvére az adott intézmény tanulója. 

7. Munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola körzetében található. 

8. Szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő. 

9. Ha a tanuló német nemzetiségi nyelvoktatásra jelentkezik és (gondviselője) vállalja a képzés 

többletterhelését.  

10. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell 

részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. 

 

Az átvétel szempontjai: 

• A tanuló átvételére - kivétel, ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az 

iskolatípus változtatásával is jár- a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az iskolába felvett 

tanulót - beleértve az egyéni munkarendű tanulót is - az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele 

tanulói jogviszonyban álló tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát 

változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata. Az 

iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya - kérelmére - a 

tankötelezettség megszűnését követően megszűnik.  

• Az átvétel során alkalmazott eljárás: elbeszélgetés a tanulóval, a tanuló szüleivel, tájékozódás 

a tanuló előzetes tanulmányairól. 

• Az átjelentkező tanulónak – ha a helyi tantervtől eltérő oktatásban vett részt - azokból a 

tantárgyakból melyeket az előző iskolában a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult, 

különbözeti vizsgát kell tennie. A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza 

meg. A német nemzetiségi nyelvoktató programba szóbeli és írásbeli szintfelmérés eredménye 

alapján lehetséges az átvétel. 

 

Az intézményünket elhagyó tanulóra a következő szabályok vonatkoznak: 

• az átvevő iskola befogadó nyilatkozatát bemutatja, 

• könyvtári tankönyveit az osztályfőnöknek leadja, 

• bizonyítványát és egyéb személyes dokumentumait átveszi, és aláírásával ezt igazolja. 
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1.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

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

hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérkezése előtt. 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Az ismeretek elsajátítására elsősorban osztályfőnöki és biológia órákon, valamint egyes szakkörökön 

van lehetőség. Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti 

szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

A tanév első napján, illetve az első szaktárgyi órákon baleset-megelőzéssel kapcsolatos oktatáson 

vesznek részt a tanulók, ahol kiemelt hangsúlyt kap a tantárgy jellegéből adódó speciális tartalom. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

• ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

• sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok 

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

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

• a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit; 

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását szolgáló tevékenységformák  

Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításának színterei: 

1. a NAT tantárgyi rendszerébe épülve, 

2. egyéb iskolai foglalkozások keretében, 

3. egyéb iskolán kívüli rendezvényeken. 
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2. Az iskola helyi tanterve 
 

2.1. A választott kerettanterv megnevezése 

 

A 2020/21-es tanévtől kivezetésre kerülő 2012-es kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat B változat 

 

A 2020/21-es tanévtől felmenő rendszervben bevezetésre kerülő 2020-as kerettantervek közül az 

alábbit alkalmazzuk: 

Technika és tervezés B változat 

 

2.2. Tanulók heti óraszáma 

 

A 2020/21-es tanévtől kivezetésre kerülő tanulói óraszámok 

 

Tantárgy 
1.évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Ált. N.n. Ált. N.n. Ált. N.n. Ált. N.n. 

Magyar nyelv és irodalom 8 7 8 7 8 7 8 7 

Német nemzetiségi nyelv - 5 - 5 - 5 - 5 

N. nemz. hon-és népism. - 1 - 1 - 1 - 1 

Idegen nyelv - - - - - - 2 - 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 0 0 1 1 1 1 2 2 
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Ének-zene 2 1 2 1 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 2 1 

Informatika - - - - - - 1 1 

Technika 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 

Tanuló heti óraszáma 23 26 24 27 24 27 27 29 

Rendelkezésre álló 25 27 25 27 25 27 27 29 

 

Tantárgy 
5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Ált. N.n. Ált. N.n. Ált. N.n. Ált. N.n. 

Magyar nyelv és irodalom 5 5 4 4 4 4 4 4 

Német nemzetiségi nyelv - 5 - 5 - 5 - 5 

Német nemz. hon- és népism. - 1 - 1 - 1 - 1 

Hon- és népismeret - - 1 1 - - - - 

Idegen nyelv 3 - 3 - 3 - 3 - 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 2 2     

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

Kémia     1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia     1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 1,5 1,5 

Ének 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika 1 1 1 1 1 1 - - 

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Média       0,5 0,5 

Tanuló heti óraszáma 27 30 27 30 30 33 29,5 32,5 

Rendelkezésre álló 28 30 28 33 31 33 31 33 

 

A 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanulói óraszámok 

 

  1. évf. 2. évf. 

Tantárgyak Ált. N. nemz. Ált. N. nemz. 

Magyar nyelv és irodalom 8 7 8 7 

Német nemzetiségi nyelv 
 

5 
 

5 

Német nemzetiségi hon-és népismeret 
 

1 
 

1 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Ének-zene 2 1 2 1 

Vizuális kultúra 2 1 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Tanuló heti óraszáma 23 26 23 26 

Maximális órakeret 24 27 24 27 

 

 

  3. évf. 4. évf. 

Tantárgyak Ált. N. nemz. Ált. N. nemz. 

Magyar nyelv és irodalom 7 6 7 7 

Német nemzetiségi nyelv 
 

5 
 

5 

Német nemzetiség hon-és népismeret 
 

1 
 

1 

Élő idegen nyelv/Német nyelv 
  

2 
 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 1 2 1 

Vizuális kultúra 2 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Tanuló heti óraszáma 24 27 25 28 

Maximális órakeret 24 27 25 28 
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  5. évf. 6. évf. 

Tantárgyak Ált. N. nemz. Ált. N. nemz. 

Magyar nyelv és irodalom 5 5 4 4 

Német nemzetiségi nyelv 
 

5 
 

5 

Német nemzetiség hon-és népismeret 
 

1 
 

1 

Hon- és népismeret 
  

1 1 

Élő idegen nyelv/ Német nyelv 3 
 

3 
 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Természettudomány 2 2 2 2 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tanuló heti óraszáma 28 30 27 30 

Maximális órakeret 28 31 28 31 

 

  7. évf. 8. évf. 

Tantárgyak Ált. N. nemz. Ált. N. nemz. 

Magyar nyelv és irodalom 3 3 4 4 

Német nemzetiségi nyelv 
 

5 
 

5 

Német nemzetiség hon-és népismeret 
 

1 
 

1 

Dráma és színház 1 1 
  

Élő idegen nyelv/ Német nyelv 3 
 

3 
 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek 
  

1 1 

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

Kémia 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia 1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 
  

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Tanuló heti óraszáma 30 33 30 33 

Maximális órakeret 30 33 30 33 
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2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes 

igénybevétele biztosításának kötelezettségét 

 

A pedagógusok a tankönyvrendelést a szabályzatában foglaltak alapján végzik. Minden tanévben az 

OH adott tanévre vonatkozó tankönyvjegyzéke megjelenését követően történik a tankönyvek 

kiválasztása, melyekről a munkaközösségek, szakmai csoportok egyeztetés alapján döntenek. A tanuló 

számára a tankönyvek térítésmentesen állnak rendelkezésre. 

A kiválasztásnál figyelembe kell venni: 

• Tartalmilag megfelel-e az adott évfolyam tantervi témaköreinek, és a követelményeinek? 

• A tantárgyon belül az évfolyamonkénti egymásra épülés feltételeinek megfelel-e? 

• Illusztrációi a szemléltetés mellett a megértést is szolgálják-e? 

• Az adott évfolyamon tanítandó tantárgyak témaköreivel, követelményeivel összhangban van-

e? 

• Alkalmas-e differenciálásra, önálló tanulásra? 

• Motiválja-e a tanulót? 

• A könyv alkalmas-e tartós használatra (lapok fűzése)?  

• A tankönyv ára. 

A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanulmányi 

segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a 

nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, 

taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani 

a szülői kiadások csökkentéséhez. 

Az iskolai könyvtár számára a tartós tankönyvek (legalább négy éven keresztül használható 

tankönyvek, szótárak, albumok, atlaszok, ajánlott irodalmak, feladatgyűjtemények stb.) beszerzése és 

pótlása folyamatosan történik. Törekszünk arra, hogy a tanulást segítő kiadványok az iskolai 

könyvtárban is rendelkezésre álljanak. 

A testnevelés tantárgyhoz szükséges felszerelés:  

Sötét színű rövidnadrág, fehér póló, fehér zokni és tornacipő. 

Lehetőség szerint a 2-6. évfolyamon, órarendbe beépítve úszásoktatást szervezünk. A diákok fél évig 

heti egy alkalommal uszodában teljesítik a kötelező testnevelési órát. Ehhez szükséges felszerelés: 

fürdőruha, úszósapka, törölköző, vízhatlan papucs.  

A német nemzetiségi nyelv tantárgyhoz szükséges felszerelés:  

A német nemzetiségi nyelvoktatáshoz 3. osztálytól az otthoni feladatok megoldásához is szükséges 

nyomtatott német-magyar, magyar-német középszótár. A Grimm Könyvkiadó Német-magyar, Magyar-

német tanulószótárát javasoljuk. 
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2.4. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

 

Az iskolai élet egésze a személyiség sokoldalú fejlesztésének az alapja. Ezért mindenkor figyelembe 

vesszük a gyermek fejlődés-lélektani jellemzőit, az életkori sajátosságokat. 

2.4.1. A tanulási-tanítási tevékenység 

 

Az iskolának célja képességek, készségek fejlesztése, az ismeretek elsajátíttatása.  

Feladatunk: 

• A szilárd alapok megteremtésével tanulóinkat nyitottá, fogékonnyá tenni az értékek 

befogadására és kreatívvá tenni a szerzett képességek alkalmazásában. 

• Fejleszteni az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákat. Az értelem 

fejlesztéséhez sajátos motívumokat (pl. érdeklődés), ismereteket (pl. fogalmak), készségeket 

(pl. íráskészség) és képességeket kell felhasználnunk, de nem nélkülözhetjük a tartalmas 

információkat, a tárgyi tudás használatát és elsajátítását. 

• A gyermekek tanulását elsősorban a pozitív megerősítés segíti, amely sikerélményhez juttatja 

őket, az pedig kitartó tevékenységre buzdít.  

• Törekszünk arra, hogy a tevékenységeket a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló 

munkáltatás és differenciáltság hassa át.  

 

A speciális tanulási tevékenységek körét, feladatait alsó- és felső tagozat, gyermekkor, a serdülőkor 

sajátosságait figyelembe véve, a helyi tanterv követelményrendszere alapján határozzuk meg. 

1-4. évfolyam: 

A tanulási motívumok kialakítása, erősítése 

• Helyes tanulási szokások kialakítása. Rendszeres, megfelelő nehézségi fokú, sikeresen 

teljesíthető feladatok adása, ellenőrzése, értékelése. Esztétikus, pontos füzetvezetés, nevelői 

minta alapján önellenőrzés, önjavítás kialakítása. 

• A munkavégzés, a kötelességtudat kialakítása, erősítése. Életkori sajátosságok 

figyelembevétele, tehetségfejlesztés-felzárkóztatás, sikerélményhez jutás lehetőségével. 

• Együttműködés kialakítása, megerősítése a szülőkkel mindkét fél részéről.  

• Egészséges életvitel kialakítása. 

• A közösségek kialakítása és az individuum szerepe. Kapcsolatuk, egyensúly. 

• Népünk kultúrájának megismerése. 

• Az interkulturális jelleg fejlesztése, egymás kölcsönös megismerése, elfogadása. 
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Az értelmi képességek fejlesztése 

• Megismerési képesség. A szemléltetés, a megfigyeltetés lehetőségével biztosítani a 

cselekvéshez kötött tapasztalatok megfogalmazását, ezzel bővíteni a szókincset.  

• Gondolkodási képességek fejlesztése tapasztalással, tárgyakkal, játékokon keresztül is. 

• A számosság kialakítása, a logikus gondolkodás alapjainak megteremtése. 

• Kommunikációs képesség fejlesztése, különös tekintettel a nyelvi hátrányokkal érkező 

tanulókra. A szókincsbővítés, szövegértés fejlesztése mellett a nyelvhelyesség javítása. 

• Az olvasás, írás, beszédkészség kialakítása, megfelelő szintű, folyamatos fejlesztése. A 

szövegértés kialakításával a tanulás-tanítását megalapozni. 

• Informatikai készségek megalapozása. Kézikönyvek, lexikonok, szótárak használatának 

megismertetése. 

• A német nemzetiségi nyelvet tanulók beszédkészségének fejlesztése, íráskészség kialakítása 

játékos formában is (szituációk, párbeszédek). 

• Idegen nyelv bevezetése 4. osztálytól. 

 

5-8. évfolyam: 

Tanulási motívumok fejlesztése 

• Az alapozó szakaszban továbbra is hangsúlyt kap a képességfejlesztés, kompetenciafejlesztés. 

• Az életkor előre haladásával a tanulás egyre inkább szándékos, céltudatos tevékenység, mely 

tudáshoz vezet. A tudás pedig mindenkor érték. Erre és a megfelelő önismertre van szükség a 

pályaválasztáshoz. 

• Önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés fejlesztése elsősorban tréningfoglalkozásokon, 

osztályfőnöki órákon, és minden iskolai tevékenység során. 

• Önművelés igényének kialakítása (élethosszig tartó tanulás megalapozása). 

• A kötelességtudat, pontosságra törekvés igényének fejlesztése. 

• Tanulási technikák fejlesztése. 

• Népünk kultúrájának megismerése. 

• Interkulturális jelleg fejlesztése, egyének, csoportok kölcsönös megértése. 

• Más népek (népcsoportok) megismerése. Együttérzés és segítőkészség fejlesztése, tolerancia 

erősítése. 

Értelmi képességek fejlesztése 

• Kommunikációs képességek fejlesztése, különös tekintettel a mondattani és lexikális 

fejlesztésre. A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése írásban (helyesírás fejlesztésével) és 
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szóban. Áttekinthető, igényes külalak. Irodalmi alapismeretek elsajátítása, élet közeli témák 

beépítése. 

• Megismerési képesség fejlesztése. A megfigyelések lejegyzése, a szabályszerűségek 

felismerése, törvények megismerése, értelmezése, elemzése, alkalmazása. 

• Gondolkodási képességek fejlesztése. Analógiai, analízis, szintézis problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése. Elvont gondolkodási módok fejlesztése, kreativitás.  Szellemi 

teljesítőképesség növelése. 

• Informatika. A könyvtár, a digitális eszközök helyes használata az individuális tanulásban. A 

számítógép működésének és kezelésének alapismeretei, eszközszintű használata. 

• Az idegen nyelv alapjainak elsajátítása.  

• Német nemzetiségi nyelvet tanulók beszédkészségének, íráskészségének, nyelvtani 

ismereteinek fejlesztése, nemzetiségi ismeretek beépítése, német nyelvű könyvtár 

használatával. Diákcsere kapcsolat német nyelvterületen, Neckartenzlingenben. 

• A tanórai tevékenység célja, hogy a tanulók egyéni képességeikhez mérten minél több 

ismeretet sajátítsanak el, képesek legyenek ezeket alkalmazni az önálló tanulásuk során. Ehhez 

a pedagógusnak különféle eszközök állnak a rendelkezésére: szemléltetőeszközök, 

taneszközök, módszerek, és maga a személyisége. Felkészültsége, módszertani kultúrája, 

személyisége példa értékű a tanulók előtt. A pedagógus szabadon választhat a módszerek és 

eszközök között, de döntése felelősséggel jár. 

• A pedagógus ismerje a gyerekek fejlődési szintjét, érdeklődésüket, pillanatnyi érzelmi-értelmi 

állapotukat, személyiségüket, szocializációjuk szintjét. Tudja, hogy az adott képesség-készség 

kialakulásához, fejlesztéséhez milyen feladatra, foglalkozásra van szükség. Ezek ismeretében 

teremtsen lehetőséget – az életkori sajátosságok figyelembevételével – érdeklődésük 

kielégítésére, megfelelő fejlődésre, az anyagi-tárgyi lehetőségeken belül, kellő motiválással és 

az egyéni aktivitásra építve, juttassa őket teljesítményképes tudáshoz. 

 

Tanulásszervezési eljárások 

A tanulásszervezési eljárások közül a kreativitást fejlesztő, munkáltató módszereket és szervezeti 

formákat részesítjük előnyben. A tanároktól a motiváló, aktivitásra ösztönző, cselekedtető technikák 

alkalmazását várjuk. A verseny helyett az együttműködést helyezzük előtérbe. 

Ösztönözzük a csoportmunka alkalmazását. Folyamatosan szoktatjuk a gyermekeket saját munkájuk 

értékelésére. 

A tanórákon szorgalmazzuk a hagyományos keretek közötti, rendszeresen alkalmazott differenciált 

oktatást. 

Kooperatív technikák alkalmazásával fejlesztjük a gyermekek együttműködő készségét és igényét, 

ezért rendszeres használatukat fontosnak tartjuk. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a helyi tantervekhez használt tanmenetek jól igazodjanak az egyes 

osztályok összetételéhez és tudásszintjéhez. 
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A fent felsoroltak megvalósulása érdekében: 

• hangsúlyt fektetünk a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztésére,  

• kellemes környezet, feszültségmentes, kedvező légkört alakítunk ki az iskolai foglalkozásokon, 

• előnyben részesítjük a problémafelvető, feladatmegoldó tanulásszervezési eljárásokat, 

• támogatjuk az önálló ismeretszerzést. 

A minőségi ellenőrzés megvalósítása érdekében folyamatosan működtetjük a helyi önértékelési 

rendszerünket. 

 

2.4.2. Tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységek 

 

Feladataink közé tartozik a tanórán kívüli tevékenységek biztosítása. Tanulóink igényeit elégítjük ki a 

szabadidő változatos, hasznos eltöltésének lehetőségével. 

A tanulók érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet választhatnak, ahol képességük, személyiségük 

fejlődhet, ahol sikerélményhez juthatnak. A szabadidős tevékenységek körét az éves munkatervben 

rögzítjük. Évente működnek foglalkozások, ahol a tehetséges tanulók fejlesztését is biztosítjuk. A 

lassabban haladók felzárkóztatása is megtalálható tevékenységeink között. 

 

Napközi 

A napközi a tanulási tevékenység speciális területe. 4. osztályig van lehetősége a tanulóknak napközibe 

járni. Igény szerint bontunk csoportokat (létszám és osztályok összetételének függvénye). Az 

étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

Feladata: 

• Tanórai foglalkozás biztosítása. Segítségnyújtás a tanulásban, házi feladat elkészítésében. 

Feladatok ellenőrzése. Lehetőség szerint gyakorlás. 

• Tanítás előtti és utáni időben a gyerekek kulturált körülmények között, felügyelet mellett, 

gyermekközösségben töltsék a délutánt.  

• Étkeztetés biztosítása (háromszori). Kulturált étkezési szokások kialakítása (kézmosás, 

evőeszközök használata). 

• Naponta a szabad levegőn tartózkodás.  

• Gyerekek viselkedésének, magatartásának fejlesztése dicsérettel, jutalmazással. 

Tanulószoba 

Tanulószobát az 5-8. osztályosoknak indítunk, akik segítséget igényelnek a tanulásban.  Az évismétlő 

és az előző tanévben javítóvizsgázó tanulók számára a tanulószoba kötelező. 

Feladata:  
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• Írásbeli feladatok elvégzése.  

• Szóbeli tanulás segítése. 

• Gyakorlás (lehetőség szerinti szakkorrepetálás). 

Könyvtár 

Iskolánk tanulói a délutáni kölcsönzési időben látogathatják a könyvtárat. A könyvtár használata 

ingyenes. Az elvesztett, megrongált könyvekért anyagi felelősséggel tartoznak. 

Szakkönyvek, szépirodalom áll az olvasók rendelkezésére. Kötelező irodalom, és tartós tankönyvek 

szintén megtalálhatók. Tartós tankönyvek egy részét tantermekben kihelyezve, elsősorban tanítási 

órákon használják. Másik részüket tanévre kapják meg használatra a diákok. A tartós tankönyvek 

használatáról a tankönyvszabályzat rendelkezik.  

 

2.4.3. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 
 

• Egyik tanítási óráról a másikra házi feladatot kaphatnak a diákok. 

• A feladat írásbeli és/vagy szóbeli tanulással végezhető el. Mennyisége feleljen meg az életkori 

sajátosságoknak. Tantárgyanként átlagosan 20 perc időtartam alatt elvégezhető legyen. 

Témazáró dolgozatra történő felkészülés ennél időt vehet igénybe. 

• Az írásbeli feladat a tanult ismeretek gyakorlását, rögzítését, alkalmazását szolgálja. A tanóra 

végén pontosan a diák számára egyértelműen kell meghatározni a házi feladatot. A tanuló 

feladata, hogy lejegyezze a házi feladatot. 

• A szóbeli tanulni való: a tanórán feldolgozott tananyagot a következő órára meg kell tanulni. 

Ez új fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, vagy események leírását jelenti. Magyar és 

német nyelvből a hosszabb terjedelmű memoritereket a tanulókkal egyeztetett időpontig 

(német nemzetiségi nyelv, magyar nyelv legalább 1 hét) kell elsajátítani. 

• A tananyag ellenőrzésére házi dolgozat is adható. 

• Csak a tanítási órán feldolgozott tananyag kérhető számon. 

• Referátum, kiselőadásra felkészülés vállalható feladat. 

• Szünetekre nem adható többlet feladat. A következő tanév kötelező olvasmányát nyáron 

javasoljuk elolvasni.  

 

2.4.4. Iskolán kívüli tevékenységek 

 

Színház- és múzeumlátogatások, kiállítások, versenyek, egy- és többnapos kirándulások, erdei iskolai 

programok. Az előre tervezhető programok az éves munkatervekben, tanmenetekben kerülnek 

rögzítésre. 
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Korszerű pedagógiai módszerek kísérleti megvalósítása 

Az intézmény 2017-ben bekapcsolódott a Pécsi Tankerületi Központ EFOP-3.3.5-17-2017-00051 – 

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása 

című projektbe. 

A projekt 2018. június 3-4. hetében és 2019. június 3-4. hetében megvalósuló témahetek céljai: 

• a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése, a tanulók NAT-ban foglalt 

kulcskompetenciáinak, különösképpen a szociális kompetenciáinak fejlesztését célzó, kísérleti 

jellegű tematikus programok megvalósítása által;  

• kidolgozott modellprogram tesztelése, az informális és non-formális tanulási lehetőségekhez 

való hozzáférés javítása;  

• a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és 

kifejlesztett tartalmak, tesztelése;  

• az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása;  

• újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése;  

• a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése;  

• heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív nevelés 

szakmai támogatása;  

• tanulói közösségépítés. 

Az intézmény pedagógusai a projekt keretében pedagógus-továbbképzésekben vettek részt, az 

intézmény a képzések során megismert, a program megvalósításához illeszkedő új módszertani 

fejlesztéseket, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, ill. a lemorzsolódás megakadályozását 

támogató pedagógiai módszertani eszközöket beépíti az oktató-nevelő munkájába. 

Az Oktatási Hivatallal történő együttműködés alapja a 2018-ban megkötött EFOP 3.2.15/20-23/2017. 

számú együttműködési megállapodás. 

 

Lázár Ervin Program (LEP) 

 

Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozata a nemzeti identitás erősítését célzó programokról 

A Kormány egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő 

nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális 

fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam 

kiemelt felelőssége. E kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan létrehozza a Lázár Ervin Programot (LEP), 

amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános 

iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi 

előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának 

élményét.  
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A kiíró EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az egyes évfolyamok esetében a 

lehetséges programelemek körét: 

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben 

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyén (a Pécsi Tankerületi Központ esetében a 

Pécsi Nemzeti Színházban) 

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben vagy 

koncerttermekben 

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyén (a Pécsi Tankerületi Központ esetében a 

Pécsi Nemzeti Színházban) 

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyén (minden esetben a Fővárosi 

Nagycirkuszban)  

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten 

 

2.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 

• Tanulóink számára a mindennapos testnevelést heti három testnevelésóra, és két kötelezően 

választható sportfoglalkozás keretében szervezzük meg. 

• Lehetőség szerint a testnevelés órákat egyenletesen elosztva, az egyenletes tanulói terhelés 

szempontjait figyelembe véve szervezzük meg. 

• A versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanulók kérelmük alapján az öt testnevelés 

órából kettőt a tanévre érvényes versenyengedély és a sportszervezete által kiállított igazolás 

birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel válthatnak ki. 

A tanulók érdeklődésüknek megfelelő sporttevékenységeket választhatnak, melyek listáját az éves 

munkatervben rögzítjük. 

 

2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógus 

választás szabályai 

 

A tanuló joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, 

foglalkozások, továbbá pedagógusok közül az alábbi feltételek megléte esetén: 
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A választható tantárgyak esetén: 

• Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon 

részt venni. A tanulót, kiskorú szülőjét erről írásban tájékoztatni kell. 

• A szabadon választott tanórai foglalkozást, ideértve a mindennapos testnevelés választott 

sportfoglalkozását, az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra 

lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak, kiskorú esetén 

szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő 

jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

• Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 

teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába 

történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. 

• A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, 

továbbá, ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

• Az iskolának május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló 

o milyen szabadon választott tanítási órán, sportfoglalkozáson, szakköri foglalkozáson 

kíván részt venni, 

o továbbá, ha az első évfolyamon választott etika/hit- és erkölcstan csoportján 

módosítani kíván. 

A pedagógusválasztás lehetőségét minden évben a személyi feltétel határozza meg. Amennyiben a 

választás lehetősége adott, azt a választható tantárgyak mellett soroljuk fel. 

 

2.7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban, vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív fejlesztő formái, 

valamit a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 

2.7.1. A tanuló tanulmányi munkájának értékelése 

 

Célja 

Segíteni a tanulót és a pedagógust a folyamatos fejlődésben, megtalálni a leghatékonyabb pedagógiai 

eljárásokat a személyiségfejlesztéshez, és az egyénhez mért optimális teljesítmények eléréséhez. 

Feladata 

• a jó megerősítése,  

• a hiányosságok feltárása és megszüntetése,  

• motiválás a képességhez mért legnagyobb teljesítményre,  
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• a fejlesztés irányainak kijelölése,  

• a tanulásra való ösztönzés legkedvezőbb módszereinek keresése és alkalmazása,  

• a helyes önértékelés alakítása, a reális önismeret kialakításának segítése, 

 

Szöveges értékelés  

Az első évben félévkor, év végén és a második évben félévkor szöveges értékelést kapnak a tanulók, 

amely figyelembe veszi a gyermek adottságait, képességeit, ismereteit és fejlődési ütemét. 

Információkat ad a szülőknek a tanuló előrehaladásáról, szorongásmentes tanulás-tanítást biztosít. 

A szöveges értékelésre vonatkozó elvárások: 

• Érvényesüljön a fejlődésközpontúság, a tanuló önmagához mért fejlődését helyezze a 

középpontba. 

• Személyre szóló és ösztönző jellegű legyen. 

• A tanítási-tanulási folyamatban megerősítő, korrigáló és fejlesztő szerepet töltsön be. 

• Szolgálja a Pedagógiai Programban megfogalmazott, a személyiségfejlesztésre vonatkozó 

célok megvalósulását. 

• Legyen összhangban a helyi tantervi rendszerrel. 

• Érvényesüljenek a következő szempontok: 

o ismeretszerzésben, alkalmazásban elért eredmények, 

o munkavégzés rendezettsége,  

o munkafegyelem,  

o önállóság,  

o érdeklődés, aktivitás, 

o odafigyelés, összpontosítás, 

o munkatempó, hatékonyság, 

o együttműködés a társakkal és tanítókkal. 

 

A minősítés kategóriái: 

• kiválóan teljesített 

• jól teljesített 

• megfelelően teljesített 

• felzárkóztatásra szorul 
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A „felzárkóztatásra szorul” minősítés esetén a szülők bevonásával értékeljük a tanuló teljesítményét, 

feltárjuk a fejlődését akadályozó tényezőket. Megbeszéljük a szülőkkel, milyen segítségre lenne 

szüksége a gyermeknek. 

A tanuló részére engedélyezhető az iskola első évfolyamának a megismétlése abban az esetben is, ha 

egyébként felsőbb évfolyamba léphetne, de a szülő kéri az első év megismétlését. 

Az iskola által alkalmazott szöveges értékelésről a második évfolyam második félévében térünk át a 

hagyományos érdemjeggyel való értékelésre. A második évfolyam végén és a további évfolyamokon 

már osztályzatokkal minősítjük a tanuló teljesítményét. 

 

Érdemjegyekkel, osztályzatokkal történő értékelés 

Tantárgyi jegyben értékeljük 

• a tantárgyi képességek fejlettségét, az alapkészséget, 

• a tantárgyi ismereteket, tájékozottságot, 

• az alkalmazást, logikus gondolkodást, kreativitást, 

• az órai munkát, házi dolgozatot, külalakot, 

• a verseny- és pályázati eredményeket,  

• egyes tantárgyakhoz kapcsolódó kiemelkedő szakköri munkát, 

• az önfejlődést. 

Tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük, a tantárgyi érdemjegyekbe, osztályzatokba az órai 

viselkedés nem számítható be. 

A szaktanár feladata 

• Az érdemjegyek megállapítása, melyet az adott témakör követelményszintjei alapján határoz 

meg. 

• A szóbeli és írásbeli számonkérések helyes arányának fenntartása, az SNI-s tanulóknál a 

Szakértői Bizottság ajánlásának figyelembevételével. 

• Az írásbeli számonkérésnél ügyelni kell arra, hogy a feladatlapok fokozatos nehézségi fokúak 

legyenek. Így minden tanuló a saját szintjéig képes teljesíteni. 

• Az érdemjeggyel történő értékelést szöveges értékeléssel is szükséges kiegészíteni. 

• Az osztályzatokról a szülőt az ellenőrzőn és digitális naplón keresztül tájékoztatja. 

• A gyermek tantárgyi fejlődéséről fogadóórán tájékoztatni a szülőt. 

 

Az értékelés eszközei 

• különféle jelölések, ábrák, képek jutalmak, 
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• érdemjegyek, osztályzatok, 

• szöveges értékelés, százalékos értékelés,  

• tárgyi jutalmak (versenyek, tanév végén) 

 

A tanulók félév végi és tanév végi osztályzatai  

• A minősítő osztályzat jeles (5) akkor, ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul 

eleget tesz, ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes A tanév közben kapott 

érdemjegyeinek átlaga is ezt tükrözi. 

• Jó (4) a minősítés akkor, ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget, a tanév közbeni teljesítményére kapott osztályzatok átlaga is 

ezt tükrözi. 

• Közepes (3) az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek pontatlanul, hibákkal tesz eleget, 

ismeretei hiányosak, önálló munkára csak nevelői segítséggel képes. 

• Elégséges (2) az osztályzat, ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal 

tesz eleget, nem dolgozik önállóan, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

jártasságokkal rendelkezik. 

• Elégtelen (1) az osztályzat, ha a tanuló a tantervi követelményeknek a nevelő segítségével sem 

tud eleget tenni, a minimumot nem tudja teljesíteni. 

 

Az értékelés gyakorisága 

• Naponta szóbeli értékelés ösztönzés céljából. 

• Témakörönként írásbeli és szóbeli feleletek, diagnosztizáló értékelés írásban. Témazáró 

dolgozatok általában írásban. A hiányzás miatt elmaradt témazáró dolgozatot írásban vagy 

szóban be kell pótoltatni. Az írásbeli munkák értékelése – annak jellegéből adódóan – a 

szaktanár döntése alapján történhet pontozással, vagy más szempontsor alapján. 

• Tanév elején diagnosztizáló felmérés. 

• Félévkor és tanév végén tantárgyi diagnosztizáló felmérések (az éves munkatervben 

meghatározott tantárgyakból). 

• Tantárgyanként átlagosan legalább egy osztályzat havonta. 

• Magatartás, szorgalom értékelése havonta az osztálynaplóba az osztályközösség véleménye 

alapján történik. 

• Tantestületi értékelés félévente osztályozó értekezleten. 

A követelményrendszert az osztályfőnöknek, szaktanárnak meg kell ismertetni a tanulóval, szülővel 

tanév elején, tanórákon, szülői értekezleteken, fogadóórákon.  
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Az érdemjegy témáját az ellenőrző könyvben, és a digitális naplóban jelölni kell. Az érdemjegyeket a 

szaktanár a digitális naplóba való bejegyzéssel egyidejűleg az ellenőrző könyvbe beíratja, és aláírja.  

Német nemzetiségi nyelvből elégtelen év végi osztályzat esetén a tanuló javítóvizsgát tehet. 

Amennyiben a javítóvizsga sikertelen, és más tantárgyból nem köteles a tanuló ismételni, a szülő 

kérésére német nyelv osztályozóvizsga letétele után haladhat tovább az évfolyamával, a német 

nemzetiségi nyelv lemondásával, a németet, mint idegen nyelvet tanulva tovább. 

 

2.8. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Iskolánkban az osztályok heti időkeretének mértékéig, a tanulói óraterhelés figyelembevételével 

lehetőleg csoportbontásban tanítjuk a német nemzetiségi nyelvet, a német nemzetiségi hon-és 

népismeretet, a digitális kultúrát, a testnevelést és a technika és tervezést. Célunk ezzel, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 

megalapozására.  

A német nemzetiségi nyelv csoportbontás szempontjai: 

• általános tanulmányi eredmény, 

• munkához való hozzáállás, 

• otthoni támogatás, rendszeres tanulás megléte. 

7-8. évfolyamon a testnevelés tantárgyat fiú-lány bontásban oktatjuk, amennyiben ez évfolyamszinten 

a létszámok alapján lehetséges. 

A foglalkozások szervezésénél érvényesítjük a méltányos és befogadó tanulási környezet és 

kommunikáció fenntartását. Olyan stimuláló környezetet kívánunk nyújtani a gyerekeknek – akiknek 

ez otthon nem adatik meg –, amely a továbbtanulás fontosságára inspirálja őket, és hatására a tanulás 

érdekessé, fontossá válik számukra. 

 

2.9. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

Településünket nemzetiségi sokszínűség jellemzi. Egymás nemzetiségi kultúrájának megismerése, a 

másság elfogadása, az identitás erősítése több síkon történik.  

A nemzetiségekről szóló oktatás színterei  

Tanítási órákon: történelem, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, földrajz, hon- és népismeret, német 

nemzetiségi hon- és népismeret és osztályfőnöki órán.  

Tanórán kívüli tevékenységeken: részvétel, szereplés a nemzetiségek által szervezett nemzetiségi 

napokon, hagyományőrző rendezvényeken, szabadidős programokon.  
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A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben lehetőség nyílik a toleranciára való nevelésre, a 

másság megismerésére, tiszteletben tartására. 

 

2.10. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 

 

2.10.1. Egészségnevelési elvek, programok, tevékenységek 

 

Egészségnevelési elvek 

• az egészség pozitív, cselekvő, aktív megközelítése, 

• testi jólét, a szellemi épség és az egészséges lelkivilág összehangolása 

• a társadalomba, a közösségbe való beilleszkedés, 

• a harmonikus személyiségfejlesztés, 

• egyéni felelőségvállalás fontossága. 

Egészségnevelési programok, tevékenységek 

• Az aktív szabadidő eltöltésének biztosítása a mindennapos testnevelés foglalkozásainak 

keretében. 

• Úszásoktatás biztosítása 2-6. évfolyamig a testnevelés órák keretében. 

• Iskolai és iskolán kívüli sportrendezvények szervezése, azokon való részvétel. 

• Az egészséges testtartás, a mozgás fontosságának tudatosítása testnevelés órák, 

sportfoglalkozások keretében. 

• Önmagunk és egészségi állapotunk megismerése osztályfőnöki órák, védőnői foglalkozások 

keretében. 

• Betegségek kialakulása, kezelésének módjával történő ismerkedés iskolaorvosi szűréseken, 

védőnői foglalkozásokon. 

• Idővel való gazdálkodás tanulása tanórákon, napköziben, tanulószobán. 

• Az egészséges táplálkozás megismerése, igényének kialakítása környezetismeret, biológia 

technika órák és projektnapok keretében (Sportnap, Egészségnap). Az almaprogram és 

iskolatej program népszerűsítése a tanulók körében. 

• A lelki egészség megőrzésének fontossága osztályfőnöki órák és védőnői foglalkozások 

keretében. 

• D.A.D.A. foglalkozások alsó tagozat 3-4., felső tagozat 6-7. évfolyamain együttműködési 

megállapodás szerint a Komlói Rendőrkapitányság szervezésében 

•  
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2.10.2. Környezeti nevelési elvek, programok tevékenységek 

 

A környezeti oktatás és nevelés átfogó célja, hogy elősegítse minden korosztály környezettudatos 

szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását. A környezeti oktatás és nevelés feladatai 

csak úgy teljesíthetők eredményesen, ha azok szerves részét képezik a fenntartható fejlődéssel, a 

fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek átadásának. 

 

Környezeti nevelési elvek 

• 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.  

Célunk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink, melynek érdekében diákjainkban 

ki kell alakítani: 

• a környezettudatos magatartást és életvitelt; 

• a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt; 

• a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát; 

• a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését; 

• a rendszerszemléletet; 

• tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését. 

 

Környezeti nevelési programok, tevékenységek 

Az iskola és környéke kellemes környezetet kell, hogy nyújtson az iskolai programokhoz és a szabadidő 

eltöltéséhez.  

Ennek érdekében feladatok: 

• az iskolai környezet alakítása (festés-mázolás, külső-belső díszítés, természetes anyagok 

használata, a zöldterület gondozása), 
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• az iskola energiatakarékos működtetése (megfelelő fűtés, nyílászárók, világítás), 

• a tanulók aktív bevonása az esztétikus környezet kialakításába, 

• az iskola épületének tisztán tartása és tartatása a tanítási idő alatt, 

• a rongálók felelősségre vonása. 

 

Programok, tevékenységek 

• környezeti nevelés a tanórán, osztályfőnöki órán, napköziben és szakkörökön, 

• környezetvédelmi, természetvédelmi, természetismereti és tanulmányi versenyek (iskolai, 

városi, kistérségi, megyei, országos), 

• pályázatok, rajzpályázatok (iskolai, városi, kistérségi, megyei, országos, 

• iskolai rendezvények, környezetvédelmi projektnapok, 

• Komlóval, ill. Baranya megyével kapcsolatos környezetvédelmi kérdések figyelemmel kísérése 

(faliújságon, tanórákon, osztályfőnöki órákon). 

• tanulmányi séták, 

• kiállítóhelyek, múzeumok felkeresése, 

• tanulmányi kirándulások a természeti és az épített környezet tanulmányozására, 

• erdei iskolai programok, 

• nyári táborok, 

• részvétel megyei, országos akciókban. 

 A tanév környezeti nevelési programjai a munkaterv programnaptárjában kerülnek megnevezésre. 

 

2.11. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Intézményünkben integráltan nevelünk-oktatunk különleges bánásmódot igénylő tanulókat. A 

hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, és a BTMN-es tanulók mellett a szakmai 

alapdokumentumunkban meghatározott sajátos nevelési igényű tanulókat látunk el. Kiemelt 

feladatunk számukra az esélyegyenlőség biztosítása. 

Az esélyegyenlőség biztosításának területei: 

• a felvételi, átvételi kérelmek elbírálása,  

• az osztályba, csoportba sorolásnál az érvényes jogszabályi rendelkezések betartása, jogellenes 

elkülönítés elkerülése,  

• a követelmények megállapítása, a teljesítmények egyéni, képességek szerinti értékelése, 
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• az intézményben nyújtott szolgáltatások egyenlő biztosítása és igénybevétele, 

• a juttatásokhoz való hozzáférés biztosítása, 

• a megszerezhető bizonyítványok, oklevelek kiadása, 

• a pályaválasztási tanácsadáshoz való egyenlő hozzáférés,  

• a tanulói jogviszony megszűntetésekor. 

 

Célrendszerünk 

• Arra törekszünk, hogy az iskola természetes közege legyen minden tanulónak, függetlenül 

egyéni adottságaitól, képességeitől, fejlődési ütemétől. Olyan körülményeket kell kialakítani, 

hogy megvalósuljon a megkülönböztetés megszüntetése, az egyenlő bánásmód, az emberi 

méltóság tiszteletben tartása, valamint a társadalmi szolidaritás. 

• Elsődleges feladatunk a bevezető, a kezdő és az alapozó szakaszban a biztos alapkészségek 

kialakítása.  

• A tanulók számára annyi és olyan jellegű tevékenységet biztosítunk, amennyire és amilyenre a 

gyermekeknek szükségük van egy-egy ismeret vagy képesség elsajátításához. Ehhez 

figyelembe kell vennünk a tanulók előzetes tudását, annak erősebb és gyengébb területeit, a 

tanulók igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait. 

• Az iskolai előmenetel szempontjából felmerülő hátrányokat kompenzáljuk. 

• A továbbtanulás szempontjából reális elképzelések váljanak valóra. 

 

 

A fenti célok megvalósítása érdekében figyelemmel kísérjük 

• az intézmény körzetében élők szociális helyzetét  

• a közszolgáltatások elérhetőségét  

• a kiemelt figyelmet igénylő tanulók eloszlását az egyes iskolai osztályokban  

• a lemorzsolódási és a továbbtanulási mutatókat, a kompetencia mérések eredményeit 

• az iskolai és iskolán kívüli programokon való részvételt 

• a pedagógusok módszertani továbbképzését 

• partneri kapcsolatokat, együttműködéseket  

 

Intézményi esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 
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• Az iskolába lépő 1. osztályosokat a fejlesztő pedagógus Difer mérőeszközökkel méri. Ezt a 

mérést a tanító véleménye és az esetleges a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján tervezi 

meg a fejlesztő pedagógus.  

• Az iskolába lépő tanulók kommunikációs készségfejlesztése alapvető feladat. Hetente egy 

alkalommal a beszédhibás tanulókkal beszédfejlesztő pedagógus foglalkozik. 

• Iskolai szocializáció, a szabályok elfogadásának segítése. 

• Jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel az eredményes együttműködéshez, a hiányzások 

csökkentése, a tanulók teljesítményének javulása érdekében. 

• Pályázatokból segítjük csökkenteni a szülők iskolával kapcsolatos költségeit. 

• Alsó tagozaton napközi, felső tagozaton tanulószoba segíti a délutáni felkészülést. 

• Internethozzáférés biztosítunk a tantermekben, így is csökkentjük azok hátrányait, akiknek 

otthon nincs számítógépe.  

• Felső tagozaton egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk. Ezek a 

foglalkozások biztosítják a felzárkóztatást és s tehetséggondozást, segítik a középiskolára 

felkészülést. 

• Tanulóink igényeinek megfelelően többféle délutáni szakkört, sportfoglalkozást biztosítunk 

költségtérítés nélkül. Ezek a foglalkozások hasznos szabadidő eltöltésen túl sikerélményt is 

nyújtanak diákjainknak. 

• Könyvtárunkban megtalálhatóak kötelező és ajánlott irodalmak, tartós tankönyvek, 

szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek, szótárak, melyeket tanulóink kölcsönözhetnek. 

• Biztosítjuk az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, kiemelten: a tanulószobai 

és napközis foglalkozás, a szakkörök és a diákkörök, a szervezett kulturális/ szabadidős és szülői 

programok, könyvtár/ informatikai eszközök használata esetében. Minden tanuló lehetőséget 

kap rá, hogy részt vegyen iskolán kívüli tevékenységekben. A közösségfejlesztő, közösségépítő 

programok, a gyermeki személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka, a nevelők és 

a tanulók közvetlen, személyes kapcsolatán, illetve a tanulói közösség hatásán keresztül 

valósul meg. Ezért alapvető feladatunk a tanulók közösségben és a közösség által történő 

nevelésének megszervezése, irányítása. 

 

Együttműködések, partneri kapcsolatok 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

A hátrányos helyzetű, nemegyszer veszélyeztetett gyermekek oktatása-nevelése, az esélyegyenlőség 

biztosítása a szülők aktív közreműködése nélkül nagyon nehéz. Fontos feladatunknak tekintjük a 

szülőkkel a bizalmi, partneri kapcsolat kiépítését. 

Ehhez rendszeresen tartunk: 

• szülői értekezletet, rendkívüli szülői értekezletet, fogadóórát,  
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• egyéni elbeszélgetést, alkalmanként családlátogatást, 

• szülői fórumokat, családi napokat, nyílt napokat. 

A pedagógusoknak a szülőkkel történő kötetlen beszélgetései nagyobb lehetőséget kínálnak az iskola 

és a családi ház kapcsolatának erősítésére a tanulók iskolai sikeressége érdekében. A családokkal való 

jó kapcsolat kiépítése érdekében mind több szülőt vonunk be az iskolai programokba.  

Várható eredmény: az iskola és a családi ház kapcsolatának erősödése a tanulók iskolai sikerességének 

érdekében. A pedagógusok és a szülők megtapasztalhassák az egymás iránti tolerancia szükségességét 

és megtalálják a konfliktusok közös megoldásának lehetőségét. 

 

Tanodákkal való kapcsolattartás: 

• Az intézménynek együttműködési megállapodása van a tanodákkal. 

• Ismertetjük, támogatjuk programjaikat. 

• Rendszeresen megbeszélik az osztályfőnökök a tanoda képviselőjével a tanuló előmenetelét, 

fejlesztését, eredményeit. 

 

Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás: 

A Gyermekjóléti Szolgálattal az ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnökök és a szaktanárok tartják a 

kapcsolatot. 

• Az ifjúságvédelmi felelős hetente egyeztet a szolgálat munkatársaival. 

• Esetkonferenciákon veszünk részt. 

• Intézményünkben heti egy alkalommal szociális segítő támogatja az osztályfőnökök munkáját.  

A várható eredmény: a szülői felelősség erősödik, csökken az igazolatlan hiányzások száma. Segítenek 

a szülőkkel történő együttműködés terén. 

 

Szakértői Bizottságokkal való kapcsolattartás: 

A BTMN-es és SNI-s tanulók érdekében szoros kapcsolatot ápolunk a Szakértői Bizottságokkal. A 

tanulók fejlesztésénél figyelembe vesszük a szakértői véleményben tett javaslataikat.  

 

A középfokú oktatási intézményekkel való kapcsolattartás: 

• Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése, továbbtanulási lehetőségek megismertetése. 

• Középiskolai nyílt napok megtekintése 

• Pályaválasztási kiállításon részvétel. 

• A középiskolába felvett tanulók első félévi eredményeinek megismerése. 
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• Országos, megyei, városi szakmaismertető rendezvények figyelemmel kísérése, azokon való 

részvétel 

Várható eredmény: a tanulók pályaválasztása megalapozottá válik, képesek vállalni a választott pálya 

követelményeit és elvárásait, pályaválasztási döntésük felelősségét.  

 

Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás: 

• Tájékoztatjuk a szülőket a programjaikról. 

• Helyet adunk a fogadóóráinak. 

• Részt veszünk szervezett üzemlátogatáson. 

• Pályázati úton mentortanárt alkalmazunk. 

 

2.12. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

Az értékelés célja 

• visszajelzés tanulónak, pedagógusnak és szülőnek egyaránt, 

• diagnosztikus jellege van, 

• információ a középiskolának a továbbtanulásnál, 

• személyiségfejlesztés eszköze, 

• motiváló hatású, 

Az értékelés alapelvei 

• az értékelés legyen igazságos és objektív, vegye figyelembe az egyéni fejlődést, 

• feleljen meg az életkori sajátosságoknak és legyen egyértelmű, 

• legyen rendszeres és következetes, történjen megfelelő stílusban, 

• legyen a célnak megfelelően személyre szóló vagy közösségre irányuló fejlesztő hatású. 

Az értékelés területei 

• a tantárgyi követelményekhez viszonyítva a képességfejlődés szintje, tantárgyi ismeretek és 

alkalmazásuk szintje, 

• tájékozottság, otthoni munka /házi feladat, gyűjtőmunka/, 

• tantárgyhoz való viszony, szorgalom, órai munka, 

• esztétikus forma /külalak, munkadarab/, 
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• önfejlődés, 

• szereplés, verseny, 

• közösséghez való viszony, 

• viselkedés /az iskola által közvetített értékkel történő összehasonlítás/. 

 

A tanuló magatartásban értékeljük 

• Viselkedést a közösségben, társakkal szemben, felnőttekhez való viszonyban, munkában, az 

egyén viszonyát önmagához /önkontroll, önmagáért való felelősség/. 

• Közösségi munkát, /együttérzést, segítést, szereplést/, közösségi vagyon védelmét. 

• Munkafegyelmet, együttműködést. 

A magatartás értékelése az életkori sajátosságokat figyelembe véve fejezi ki az egyén viszonyát 

önmagához és másokhoz. Az értékelésnél a közösségnek is van kötelessége az egyénnel szemben. 

Az igazolatlan mulasztások 3 óránként egy jegyet rontanak a tanuló magatartásának félévi és év végi 

értékelésekor. 

Példás magatartás 

• Példamutató viselkedés társakkal, felnőttekkel szemben. Példás felelősségérzet saját 

cselekedetei iránt /megfelelő önkontroll, kötelességtudás /.  

• Együttműködés tanórán és tanórán kívül is, kezdeményezőkészség, szereplések /iskola 

hírnevének öregbítése /. 

Jó magatartás 

• Felnőttekkel tisztelettudó, társakhoz való viszonya jó, a közösségben /tanórán és tanórán kívül 

is / együttműködésre törekszik. 

• Feladatait ellátja, de nem kezdeményező, munkához való viszonyában pozitív.  

• Felelősségtudata fejlesztést igényel. 

Változó magatartás 

• Felnőttekkel, társaival való viselkedése kifogásolható, könnyen befolyásolható negatív 

irányba. 

• Önfegyelme változó. 

• Feladatait többé-kevésbé látja el. Gyakran előfordul, hogy társait zavarja az órai munkában, 

együttműködése változó. 

• Megsértette a házirendet. 

Rossz magatartás 
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• A házirend ellen súlyosan, gyakran, tudatosan vét. 

• Felnőttekkel, társakkal szemben tiszteletlen, durva. Nem mutat felelősséget a cselekedetei 

iránt. Általában rossz példát ad. 

• A közösség munkáját gátolja, rombolja. 

• Társait zavarja a munkavégzésben. 

 

A tanuló szorgalmában értékeljük 

• A feladatok elvégzéséhez való hozzáállást. 

• A munkavégzés pontosságát, következetességét, amely az életkornak és saját képességeinek 

megfelelő önállósággal, munkatempóval történik. 

• Önfejlődést. 

• Gyűjtőmunkát, pályázatokat, versenyeket, szerepléseket. 

• A közösségben való együttműködést /figyelmes, segítő, megbízható /. 

• A szorgalom értékelésekor figyelembe vesszük a gyermek családi környezetét. 

 

Példás szorgalom 

• Ha a tanuló iskolai munkáját /képességeihez, körülményeihez képest / kifogástalanul, 

példamutatóan ellátja. 

• Tanszereit mindig magával hozza és vigyáz rájuk, házi feladatai készek, írásbeli munkája 

igényes. 

• Rendszeres, pontos, tanulni vágyó, önálló ismeretszerzésre képes. 

 

Jó szorgalom 

• Ha iskolai munkáját – képességeihez és körülményeihez képest – apróbb hiányosságokkal látja 

el. 

• A feladatai készek, felszereléseit magával hozza, rendben tartja. 

• Rendszeres, megbízható. 

• Önálló ismeretszerzésre törekszik. 

 

Változó szorgalom 

• Ha iskolai munkája – képességeihez és körülményeihez viszonyítva – ingadozó színvonalú, 

többször figyelmeztetésre szorul, törekvést csak időnként tanúsít. 
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• Házi feladata gyakran hiányos, pontatlan, tanszereit elhanyagolja, időnként otthon felejti. 

• Többnyire figyelmetlen, pontatlan. 

• Eredményei elmaradnak képességei mellett, ront eredményén, felkészültsége változó. 

• Kötelességeit hiányosan teljesíti. 

 

Hanyag szorgalom 

• Iskolai munkáját – képességeihez és körülményeihez képest – többszöri figyelmeztetés után is 

hanyagul végzi. 

• Feladatait nem látja el. 

• Iskolai felszereléseit rendszeresen (tudatosan) nem hozza magával, nem tartja rendben. 

• Megbízhatatlan. 

• Egy vagy több tantárgyból megbukik. 

• Kötelességeit gyakran elmulasztja. 

• Jellemzője az érdektelenség, közöny. 

• Keveset tesz fejlődése érdekében. 

 

A dicséret elvei, formái, alkalmai 

A szorgalmi időszak folyamán adható dicséretek: 

• osztályfőnöki dicséret: az osztályközösségért végzett példamutató tevékenységért, az iskolai 

rendezvényeken, vetélkedőkön való sikeres részvételért, esetleg ezek megrendezésében, 

lebonyolításában vállalt közreműködésért, valamint az osztályfőnök által megítélt egyéb 

tevékenységért adható. Formája: ellenőrző könyvbe és a naplóba való bejegyzés. 

• szaktanári dicséret: kiemelkedő tanórai munkáért, vetélkedőkön, pályázatokon való sikeres 

részvételért, színvonalas szereplésért, valamint a szaktanár által megítélt egyéb 

tevékenységért adható. Formája: ellenőrző könyvbe és naplóba történő bejegyzés. 

• igazgatói dicséret: iskolánk hírnevét jelentősen növelő tanulmányi, sport vagy művészeti 

tevékenységért, valamint minden iskolánkért végzett, a diákság egésze elé példaként állítható 

tevékenységért adható. Formája: ellenőrző könyvbe és naplóba történő bejegyzés. 

 

A félévi, illetve az év végi osztályozó értekezlet alkalmával adható dicséretek: 

• tantárgyi dicséret: kiemelkedő szaktárgyi teljesítményéért adható a szaktanár döntése 

alapján. 
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Formája: félévkor az ellenőrző könyvbe és a naplóba, év végén a bizonyítványba, a naplóba és 

a törzslapba történő bejegyzés. 

• nevelőtestületi dicséret: a nevelőtestület döntése alapján az a 7-8. osztályos tanuló kaphatja, 

aki legalább 5 tantárgyból tantárgyi dicséretet kapott. 

Formája: bizonyítványba és törzslapba történő bejegyzés. 

 

A fegyelmezés elvei 

A fegyelmezés nevelési eszköz, amely a vétség helytelen voltának felismerésére készteti, és újabb 

vétségtől visszatartja a tanulót, esetleg tanulócsoportot. Büntetéskor figyelembe kell venni a 

kötelezettség megszegésének, a szabályok megsértésének mértékét, a cselekménynek a tanuló 

szűkebb és tágabb környezetére gyakorolt hatását. A büntetés nem lehet megalázó és megtorló 

jellegű, a testi fenyítés alkalmazása tilos. 

A fegyelmezés fokozatai 

• A szorgalmi időszak folyamán adható írásbeli figyelmeztetések 

o osztályfőnöki figyelmeztetés 

o osztályfőnöki intés 

o osztályfőnöki megrovás 

o szaktanári figyelmeztetés 

o szaktanári intés 

o szaktanári megrovás 

o igazgatói figyelmeztetés 

o igazgatói intés 

o igazgatói megrovás 

Formája: ellenőrző könyvbe és a naplóba való bejegyzés. 

• Fegyelmi eljárás 

 

2.13. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

 

2.13.1. Projektnapok, projekt hetek szervezése az intézményben 

 

• Környezeti neveléssel kapcsolatos projektnapok (évente váltakozva) 

o Föld Napja 

o Víz Világnapja 

o Madarak és Fák Napja, stb. 



 
 

60 

• Egészségneveléssel kapcsolatos projektnapok (minden tanévben) 

o Egészségnap 

o Sportnap 

• Német nemzetiségi oktatással kapcsolatos projektnapok  

o Német nemzetiségi kirándulás (3-4. évfolyam) minden évben 

o Német nemzetiségi kirándulás (felső tagozat) 

• Német nemzetiségi nyelvoktatással kapcsolatos projekthetek 

o németországi diákcsere program (10 nap Németországban) 

o németországi diákcsere program (1 hét, német diákok visszafogadása) 

• Egyéb alkalom adta, a munkatervben tervezett projektnapok 

 

2.13.2. Arizona program 

 

Források 

Edward E. Fox vezette be 1994-ben egy phoenixi iskolában, Arizonában, innen az elnevezés. 

Magyarországon először 2006-ban került bevezetésre. 

Adaptáció: Magyarmecskei Általános Iskola 

A program bevezetésének dátuma: 2016. szeptember 25. 

 

A program bevezetésének okai 

• fokozódó magatartási problémák száma, 

• tanulói érdektelenség, agresszió, 

• a trágár, durva beszéd, 

• a tanórai fegyelmezetlenség, 

•  a házirend semmibe vétele, 

• a tanóra védelme, 

• a tanuló és tanár védelme. 

 

A program alapgondolatai = alapelvei 

• Egymás iránti tisztelet és felelősségvállalás. 

• A tanóra védelme. 

• Nem kiküldő program, a tanulóé a választás. 

• Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 

Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 
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Mások jogait tiszteletben tartom.  

• Rendbontó tanulókat kiemeljük a helyzetből, de soha nem indulatból, vagyis a tanár 

felelőssége, hogy a tanulni vágyók tanulhassak. 

• A tantestület részéről követelmények: egységesség, következetesség, türelem. 

  

Célok 

• Nyugodt, a közös munkához alkalmas légkör megteremtése és fenntartása a tanórán. 

• Nem a büntetés a cél, hanem a felelősségvállalás, tudatosság kialakítása (az elkövetett tett 

következményeinek felvállalása) a cél, hogy tudatosuljanak bennük jogaik mellett 

kötelességeik is. 

• Kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés tanár-diák között. 
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A működés, működtetés elve 

Az "Arizona program" működése 

 

 

• A program megismerése 

• Az Arizona csoport tagjainak kiválasztása, feladatok kiosztása 

• Az alapszabályok ismertetése és elfogadtatása a tanulókkal és a tantestülettel 

• Az alapszabályok kifüggesztése a tantermekben 

• A program elindítása 
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• Működés a hétköznapokban 

o Renitens tanuló 

o Tanár 1. figyelmeztetése (ha a tanuló már most úgy érzi, képtelen változtatni a 

viselkedésén, akkor már most távoznia kell, ha mégis igennel válaszolt most még, a 2. 

figyelmeztetésnél már nincs választás.) 

o Renitens tanuló 

o Tanár 2. figyelmeztetése + Melyik szabály ellen vétettél a három közül? Ezzel a 

viselkedéssel eldöntötte a tanuló, hogy az Arizona szobába kerül. 

 

Tanórai szabályok  

• Az órákra pontosan érkezem, a szükséges felszerelést előkészítem.  

• Követem a tanárom utasításait, együttműködöm.  

• Társaimat nem zavarom.  

• Jelentkezem, megvárom, míg felszólítanak.  

• Engedély nélkül nem hagyom el a helyem.  

• Sértő, trágár szavakat senkivel szemben nem használok.  

• Az iskolai eszközökre, felszerelésekre, berendezési tárgyakra vigyázok. 

• A tanórákon társaimmal nem beszélgetek, és nem hangoskodom. 

 

A tanterem elhagyásának módja 

• A távozás az „információs lappal” történik, amelyet a tanár értelemszerűen tölt ki.  

• A diáknak a kitöltött lappal jelentkeznie kell a tréningszobában, az ott tartózkodó nevelőnél, 

akinek segítségével „visszatérési tervet” kell készítenie.  

• A tanuló nem hagyhatja el távozás helyett sem az iskola területét. Amennyiben ez mégis így 

történik az igazolatlan mulasztásnak számít. 

 

A tréningszoba 

• Egy olyan terem, ahol mindig tartózkodik egy felügyeletet ellátó tanár, aki nyugodtan, 

higgadtan fogadja az odaérkező gyereket (gyerekeket) 

• 1 személyes padok a fallal szembe fordítva, felette a falon a 3 alapszabály 

• Kopogás, köszönés 
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• A szobában az iskola házi rendjének megfelelően kell viselkedni. A tanuló kötelessége, hogy 

betartsa a felügyelő utasításait. Lap átadása az ott tartózkodó tanárnak 

• Gyerek leül, kitölti a nyomtatványt = cselekvési terv, végig gondolja melyik szabály ellen vétett, 

segítséget kérhet ebben 

• A jelen levő tanáron kívül nem kommunikálhat senkivel 

• Ha kér későbbi segítséget bármelyik tanártól, meg kell neveznie valakit, ő lehet az a „külső” 

személy, akitől a továbbiakban az osztályfőnökön kívül segítséget kér = mentor 

• A kitöltés után (üresen nem lehet hagyni semmit, a nem tudom válasz sohasem elfogadható) 

a jelen levő tanár elolvassa, ha valamivel nem ért egyet, újabb akár közös gondolkodás 

következik 

Visszatérés a tanórára 

• Amennyiben a jelen levő tanár számára maradéktalanul elfogadhatóak a leírtak, kitölti a 

visszatérési nyomtatványt 

• Diák visszamegy, leteszi azt az asztalra, csendben leül és bekapcsolódik a munkába 

• Az elmaradt órai tananyagot azon a napon pótolni kell önállóan. A tanuló nem mentesül a 

következő órán a felelés, ill. a dolgozatírás alól. 

 

A tréningszobába kerülés következményei = a segítő megbeszélés 

Lehetséges esetek 

• Az Arizona szoba választása esetén, együttműködő az Arizona szobában 

o 3. alkalom után: Diák, a diák által választott pedagógus=mentor, az osztályfőnök, ill. a 

szülő között. 

o 6. alkalom után: Diák, a diák által választott tanár, az osztályfőnök, a szülő, ill. az 

igazgató között. 

o 10. alkalom után: a beszélgetésben résztvevők köre a ifjúságvédelmi felelős 

bevonásával bővül ki. 

o 15. alkalom után: bevonjuk a megbeszélésbe a Családsegítő Szolgálat munkatársát. 

o 20. alkalom után: a Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztályának munkatársaival. 

o 25. alkalom után: az Önkormányzat Hatósági Osztályának munkatársaival bővül ki. 

• A tanuló nem megy be az Arizona szobába, nem együttműködő az Arizona szobában 

o Hivatalos levél/ találkozás a szülőnek/vel 

o 1.levél/találkozás első alkalom után (szülő, gyermek, osztályfőnök, mentor→ ha 

választott) 

o 2.levél/találkozás második alkalom után (+igazgató, szaktanár) 
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o 3.alkalom után (+ ifjúságvédelmi felelős) 

o 4.alkalom után (+ Családsegítő Szolgálat munkatársa) 

o 5.alkalom után (+Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztályának munkatársai) 

o 6.alalom után (+Önkormányzat Hatósági Osztályának munkatársai) 

o 7.alkalom után fegyelmi eljárás lefolytatását és fegyelmi büntetés kiszabását vonja 

maga után (törvény) 

 

Arizona csoport 

Feladatok és felelősök 

• A programot az osztályfőnökök ismertetik a tanulókkal és a szülőkkel 

• Az osztályfőnökök kifüggesztik a tanteremben az alapvető jogokat és kötelességeket  

• Szükség esetén együttműködési megállapodásokat készítünk a program sikeressége 

érdekében a Családsegítő Szolgálattal, a Gyámügyi Hatósággal, az Iskolarendőrrel és az 

Önkormányzat Hatósági osztályával. 

• Kijelöljük a tréningszoba helyiségét, és elkészítjük az ügyeleti beosztást, kifüggesztjük a 

tanáriban.  

• Elkészítjük a program megvalósításához szükséges dokumentációt, mappákat, amiket a 

tantermekben és a tréningszobában elhelyezünk.  

• Az eseti megbeszélésekről feljegyzések készülnek, amelyeket a tréningszobában őrzünk. 

•  A nevelőtestületi értekezleteken megbeszéljük a program hatékonyságát. 

• Minden pénteken összegyűjti a termekből a visszatérő lapokat. 

 

Arizona verseny 

• Az osztályok között minden tanévben Arizona versenyt hirdetünk 

• a verseny osztályonkénti összesített tábla iskolai fali újságon megtekinthető 

• A legjobb eredményt elérő osztály tanév végén jutalomban részesül 

 

 

A program várható eredményei iskolánkban 

• nyugodtabb tanórai légkör 

• nyugodtabb tanulók-tanárok 
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• hatékony munkavégzés 

• dolgozni akarók védelmének erősítése 

• a szabályszegések okainak következetes feltárása és ezek feloldásához vezető utak közös 

keresése 

• erősödő tanár-tanuló-szülő kapcsolat 

 

Egyéb rendelkezések 

• 1-8. osztályig minden osztályra érvényes 

• 1-5. tanóráig érvényes 

• A szünet idején csak indokolt esetben tartózkodhat tanuló az Arizona szobában 

• Az óra vége előtt 10 perccel nem lehet gyereket küldeni az Arizona szobába 

• Ha az Arizona szoba tanóra alatt zárva van, akkor a tanuló az igazgatóhoz, igazgató-

helyetteshez megy a lapjával 
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Záró rendelkezések 
 

A Pedagógiai Programot a Kenderföld-Somági Általános Iskola tantestülete fogadja el. A programot az 

intézményvezető hagyja jóvá. 

A Pedagógiai Programmal kapcsolatban egyetértési joga van a fenntartónak. 

A Pedagógiai Programot a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményezi. 

A Pedagógiai Program hatálybalépésével érvényét veszti az intézmény eddig hatályos, jóváhagyott 

Pedagógiai Programja. 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatát a jogszabályi előírásokon túl elrendelheti a fenntartó, 

kezdeményezheti az intézmény vezetője, valamint a nevelőtestület 50%-a + 1 fő. 

Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése a program módosítása nélkül, az intézményvezető 

felelőssége. 

A Pedagógiai Program nyilvánossága: 

A Pedagógiai program egy-egy nyomtatott példánya megtalálható a Tanári szobában, a Könyvtárban. 

Elektronikus formában a www.kenderfoldiiskola.hu honlapon olvasható. 

A Kenderföld-Somági Általános Iskola Pedagógiai Programját a Nevelőtestület 2020. augusztus 28-án 

megtartott határozatképes értekezletén elfogadta. 

 

Jóváhagyta:  ____________________________ 

             Schillingerné Bázing Melinda 

         intézményvezető 

Komló, 2020. augusztus 28. 

  

http://www.kenderfoldiiskola.hu/
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A véleményezési joggal rendelkezők nyilatkozatai 

A Kenderföld-Somági Általános Iskola Diákönkormányzatának nyilatkozata: 

 

A Kenderföld-Somági Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében aláírásommal tanúsítom, 

hogy a Pedagógiai Program és mellékletei elkészítése során véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

Komló, 2020. augusztus 28. 

 

        ____________________________ 

         Diák képviselő 

 

 

 

 

A Kenderföld-Somági Általános Iskola Szülői Munkaközösségének nyilatkozata 

 

A Kenderföld-Somági Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében aláírásommal 

tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program és mellékletei elkészítése során véleményezési jogunkat 

gyakoroltuk. 

Komló, 2020. augusztus 28. 

       ____________________________ 

         SzM elnök 
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Mellékletek 

1. számú melléklet 
 

1.osztályos vizsgakövetelmények 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 A tanuló képes legyen 

– egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való 

válaszadásra; 

– meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel; 

– az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban (köszönés, 

bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás) 

– a tanult memoriterek elmondására; 

– magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására; 

– kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok – a tanuló fejlettségi szintjének 

megfelelő 

– néma és hangos olvasására; 

– másolásra: kötött és nyomtatott betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes 

leírására; 

– a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak minimum 50 %-ban 

– szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül. 

– a leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással. 

Memoriterek tanulása:  

– 2-3 mondóka, soroló, találós kérdés, népdal;  

– Legalább 3 műköltészeti alkotás, ismert költők verseiből. 

 

MATEMATIKA 

– Számok olvasása, írása 20-as számkörben. 

– Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, páratlan, 

számszomszédok). 

– Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban. 

– Összeadás, kivonás, bontás, pótlás 20-as számkörben. 

– Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs jelek 

alkalmazása. 

– Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása, válasz megfogalmazása. 
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– Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása (logikai készlet). 

 

KÖRNYEZETISMERET 

Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló: 

– tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit. 

– tudja az irányokat helyesen használni. 

– ismerje az iskola nevét, annak helységeit, s azokat rendeltetésszerűen használja.  

– tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét. 

– Ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét. 

– tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról. 

– tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent. 

– ismerje fel a növények és az állatok legfontosabb részeit. 

 

ÉNEK ZENE 

– 2-3 népi gyermekjáték, mondóka ismerete 

– magyar népdal eléneklése, az első versszakokat emlékezetből. 

– 3 komponált gyermekdal vagy megzenésített vers tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, 

Bárdos Lajos)  

– Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok.  

– Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti mozgással, tapsolással, 

ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel). 

– Negyed, nyolcadpár, negyed szünet.  

– Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és ritmushangszerekkel. Ritmusolvasás, 

ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

– A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: 

– Dallamfordulatok: sm, lsm 

 

ETIKA 

Ki vagyok én? 

– Tudjon válaszolni a következőkre:  

– Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások?   

– Hol születtem és mikor? 

– Hány éves vagyok? 

– Kik a szüleim? 

– Mit tudok magamról? 
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– Milyen voltam kisebb koromban? 

– Miben változtam?  

– Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az én dolgaimat jelölik és 

megkülönböztetik azokat a másokéitól? 

Ilyen vagyok 

– Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? 

– Hasonlítok-e valakire a családban? 

– Mit szeretek magamon? Van-e olyan, amit nem szeretek, és ha igen, miért?  

– Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? 

Ha szomorú vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a rossz érzések? 

Kapcsolatok 

– Hogyan szólítsam meg a különböző korú közeli és távolabbi ismerősöket? 

– Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb tanulóit, a tanárokat és az iskolában dolgozó többi 

felnőttet? 

– Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és gyerekektől? 

– Hogyan szólítsak meg egy ismeretlen embert, ha segítségre van szükségem? 

– Hogyan viselkedjek, ha engem szólítanak meg? 

– Hogyan illik viselkednem különböző helyzetekben? 

– Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? Kiben bízhatok meg? 

Különféle közösségeim 

– Milyen csoportokhoz tartozom? 

– Mi változott ezen a téren óvodás korom óta? 

– Melyek az én közösségeim az iskolában és az iskolán kívül? 

Család és rokonság 

– Kikből áll a mi családunk? 

– Milyen a kapcsolatom azokkal a családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? 

– Vannak-e olyan közeli családtagjaim, akikkel nem közös lakásban lakunk?  

– Hogyan tudjuk segíteni egymást? 

– Vannak-e szabályok a családban, amelyeket be kell tartani? 

– Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen a kapcsolatom? 

– Mit jelent számunkra az, hogy rokonok vagyunk?  

– Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? 

– Mi mindenben különbözhet egyik család a másiktól? 

Családi hagyományok 

– Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? 
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– Mit szeretek ezek közül és mit nem? Miért?  

– Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk meg azokat? 

– Mit szeretek közülük és miért? 

– Van olyan is, amit nem szeretek? 

 A gyerekek élete 

– Hogyan telik egy napom az iskolában? 

– Milyen a hétvégém? 

– És milyen számomra egy ünnepnap vagy az iskolai szünet egy napja? 

Növények és állatok a környezetünkben  

– Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? 

– Hogyan tudunk vigyázni rájuk és részt venni a gondozásukban? 

– Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő növényekért is? 

– Mit tudunk tenni értük? 

– Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt venni a gondozásukban? 

– Mit jelentenek számunkra a velünk élő házi állatok? 

A természet védelme 

– Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen ezeket szeretem? 

– Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az élővilág értékeinek megóvásához? 

 

RAJZ 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különleges, 

szokványos, felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt történetek 

(pl. tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy 

térbeli, plasztikai alkotásban. 

 

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy fantázia szereplőinek (pl. hősök, ártók, 

bajkeverők, segítők), természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok, vizek, bódék, 

paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyvként) emlékképek 

felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által. 

 

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási gép, óra, motor, fészek, odú, fa, 

talaj), különleges nézőpontból (belülről, fentről, alulról) való megjelenítése a fantázia és a megfigyelés 

révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes-, 

grafikai technika, mintázás, konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával). 
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Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély, boszorkány konyhája, vitorlás hajó) 

zajló mesék, elképzelt vagy valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés 

szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, kesztyű-, árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, 

díszletekkel, melyek létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 

Ezek alapján 3 szabadon választott munka beadása. 1 önálló rajz elkészítése a vizsgán.  

 

TECHNIKA 

Élet a családban 

– Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

– Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 

– Családi szerepek. 

– Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

Biztonságos otthon 

– Házimunkák számbavétele. 

– Munkamegosztás a családban. 

– Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei. 

– Otthoni balesetek megelőzése. 

– Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtóeszközök, gáz, 

elektromosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező vegyszerek, romlott ételek. 

– Veszélyt jelző piktogramok megismerése. 

Tisztaság és rend 

– Tisztaság és rend a környezetünkben. 

– Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben tartása. 

Táplálkozás 

– Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

– Étrend összeállítása képek válogatásával. 

– Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

Testápolás 

– Higiéné. 

– Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, hajmosás, intim területek 

tisztántartása) eszközei és anyagai.  

Célszerű öltözködés 

– A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi alkalmaknak megfelelő 

öltözködés. 

– Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. 
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– Szekrényrendezés.  

– Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 

Az anyagok 

– Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 

– Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 

– A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető tulajdonságaik alapján. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek alakítása 

– Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egyszerű formák alakítása 

gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 

– Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

– Faanyagok (hurkapálca) megmunkálása tördeléssel, darabolással, csiszolással 

– Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

– Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból stb.) 

– Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

– Takarékos anyagfelhasználás. 

Építés 

– Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, Lego – felhasználásával) 

utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel 

Gyalogos közlekedés szabályai 

– A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 

– A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 

– Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 

– A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

– A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések és a gyalogos 

közlekedés. 

A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

– A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

– Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek közlekedésére. 

– Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása. 

– Gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete.  

A közlekedésben rejlő veszélyek 

– A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük.  

Családi rendezvények, ünnepek, események 

– Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel kapcsolatos szokások, 

hagyományok. 
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– Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselkedés szabályai. 

 

 Iskolai és osztályrendezvények 

– Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, 

osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók, helyes viselkedés.  

Vizsgára 3 munkadarab beadása, 1 munkadarab elkészítése a vizsgán, a pedagógus által 

megnevezett anyagok felhasználásával.  

 

INFORMATIKA 

A tanuló képes legyen a tanult ismereteket önállóan alkalmazni: 

– ismerje a térirányokat (le, fel, alá, fölé, stb.) 

– ismerje a viszonyítási szavakat (alacsony, magas, ugyanakkora) 

– tudja egyszerű utasítássor alapján az útvonalat megrajzolni. 

– tudjon egyszerű szabályjátékot felismerni 

– tudja az egyszerű tevékenységek helyes sorrendjét 

– legyen képes egyszerű rajzot kiegészíteni 

– ismerje a számítógép alapvető részeit,  

– képes legyen a számítógép be- és kikapcsolására,  

– legyen képes a tanult programok indítására, bezárására, 

– a tanult billentyűk megkeresése billentyűzeten 

– legyen képes egyszerű rajzkészítésre a PC Peti programban 

 

 

2. osztályos vizsgakövetelmények 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

A tanuló képes legyen 

– ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; 

– kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; 

– a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 

– a tanult memoriterek szöveghű elmondására; 

– szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására: legalább a szavak egyben 

tartásával; 
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– olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre; 

– tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására. A felolvasott szöveg 

mondatokra tagolására: szünettartás, levegővétel; 

– 8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének 

igazolására kérdések megválaszolásával; 

– az ábécérend ismeretére, 

– hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben; 

– a hosszú hangok jelölésére az írásban; 

– Felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézi és alkalmazza a 

helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében. 

– Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

– rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére tollbamondásra, a kiejtéstől eltérőké 

másolással. 

– Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. 

Percenként 15-20 betűt ír. 

– a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben; 

– a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására; 

– a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint. 

Memoriterek: 

– Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok. Mesemondás. 

– Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...(részlet) Anyám tyúkja; 

– József Attila: Altató; 

– Szabó Lőrinc: Csiga-biga; 

 

MATEMATIKA 

– Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje. 

– A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert 

tulajdonságokkal. 

– A számok közötti kapcsolatok felismerése. 

– Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) 

értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban. 

– A kisegyszeregy biztonságos ismerete. 

– A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése. 

– Tagok felcserélhetőségének ismerete. 

– Fordított műveletek alkalmazása. 
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– A műveletek közötti kapcsolatok felismerése. 

– Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról. 

– Állítások igazságának megítélése. 

– Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése. 

– Nyitott mondat készítése ábráról. 

– Szöveges feladatok értelmezése, megoldása: 

– Lejegyzés (ábrázolás) 

– Műveletek kijelölése 

– Számolás 

– Ellenőrzés 

– Válasz megfogalmazása 

– Adott szabályú sorozat folytatása. 

– Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében. 

– Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint. 

– Gyakorlati mérések a tanult egységekkel. 

– A tanult szabványmértékegységek ismerete  

 

KÖRNYEZETISMERET 

– Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján! 

– Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel! Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről! 

– Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint! 

– Használja helyesen a napszakok nevét! Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes 

sorrendben! 

– Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit! 

– Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit! 

– Tájékozódjon jól saját testén! Ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint ezek 

arányos fogyasztását egészsége érdekében! 

– Fogadja el a másságot és a testi fogyatékos embereket! 

– Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta, 

fölötte, mellette) kifejezéseket! 

– Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, ismerje 

azok elkerülésének módját! 

– Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit! 

– Ismertessen egyet a település hagyományai közül! 

 



 
 

78 

 

ÉNEK 

– A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal 

emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, jó hangmagasságban 

énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén 

megtanulni. 

– Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást.  

– A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). A 

megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatják meg. 

– Ismerje a fontosabb hangszereket. 

 

ETIKA 

– A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában 

van legfontosabb személyi adataival.  

– Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

– Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete 

tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 

– A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

– Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

– Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. 

– Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

– Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő 

élővilágért. 

– Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli 

eszközökkel kifejezze. 

 

RAJZ 

4 rajzot hozzon magával (előzetes témakijelölés alapján), egyet a vizsgán készít el. 

– Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

– Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználat. 

– A felszerelés önálló rendben tartása. 

– A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

– A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 
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– Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, 

térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 

 

TECHNIKA 

4 munkadarabot hozzon magával (előzetes megbeszélés alapján), egyet a vizsgán készít el. 

– Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

– Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása. 

– Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

– A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

– Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

– Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

 

INFORMATIKA 

A tanuló képes legyen a tanult ismereteket önállóan alkalmazni: 

– ismerje a számítógép alapvető részeit,  

– képes legyen a számítógép be- és kikapcsolására,  

– legyen képes a tanult programok indítására, bezárására, 

– ismerje a számítógép kezdőképernyőjének és programablak felületét 

– a tanult billentyűk megkeresése billentyűzeten 

– legyen képes rajzkészítésre a PC Peti programban (mozgatás, másolás funkciók használata) 

– legyen képes egy számára ismert weboldalt elérni, azon tájékozódni, 

 

3. osztályos vizsgakövetelmények 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

– Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő 

mondattal.  

– A feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása.  

– Ismert feladattípusok szóbeli és írásbeli utasításainak megértése.  

– Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek felolvasása 

felkészülés után.  

– Öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazás írása felkészülés után, ismert témákban.   

– Egyéni tempójú, rendezett, tiszta íráskép. Az írásbeli munkák javítása tanítói segítséggel.  
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– Az igék, a főnevek és a melléknevek felismerése, megnevezése. A személynevek, 

állatnevek, a lakóhely nevének helyes leírása.  

– A begyakorolt szavak helyesírása a kiejtés szerint, a szóelemzés alapján. Egyszerű és 

összetett szavak elválasztása önállóan.  

– További 25-30 begyakorolt szóban a j/ly helyes jelölése  

 

MATEMATIKA  

Gondolkodási módszerek alapozása  

A tanuló:  

– tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;  

– ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;  

– állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,  

– tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;  

– tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok  

– igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon;  

– értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet 

készíteni.  

Számtan, algebra  

A tanuló:  

– Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.  

– Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.  

– Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.  

– Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.  

– Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.  

– Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.  

– Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, 

szorzás egyjegyűszorzóval).  

– Becslést, ellenőrzést eszközként használja.  

– Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.  

– Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.  

Geometria, mérés  

A tanuló:  

– Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.  

– Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.  

KÖRNYEZETISMERET  
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– Legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére, megnevezésére.  

– Vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani.  

– Ismerje a növényi szervek feladatát 

– Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő 

hőmérsékletre, fényre van szükség. Ismerje a növények és az állatok legfontosabb 

hasonlóságait, lássa a táplálékuk megszerzése közötti különbséget.  

– Lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez. 

– Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.  

– Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek.  

– Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.  

– Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton.  

– Ismerje a fővilágtájakat.  

– Ismerje meg lakóhelyét. 

– Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost.  

– Ismerjen fel néhányat képről Budapest nevezetességei, hídjai közül.  

– Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét.  

 

ÉNEK-ZENE 

– A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt. A népdalokat csokorba szedve is 

énekelheti.  

– Képes legyen ritmussort alkotni 2/4-es és 4/4-es ütemben.  

– A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps, kézjel, betűkotta).  

– Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról. A megismert ritmikai 

elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltassa meg.  

– A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja. 

 

RAJZ 

– Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, 5 munkadarab bemutatásával. 

– Illusztráció készítése tanítói utasításokkal a tanult technikákkal. 

– A megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos használata. 

– A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási 

módok ismerete és használata.  

TECHNIKA 

– 5 db egyszerű munkadarab bemutatása. 
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– Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel. 

– Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

– Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

– A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

 

INFORMATIKA 

A tanuló képes legyen a tanult ismereteket önállóan alkalmazni: 

– ismerje a számítógép kezdőképernyőjének és programablak felületét 

– a tanult billentyűk ismerete 

– tudjon egyszerű szöveget beírni, menteni, megnyitni 

– legyen képes rajzkészítésre a Paint programban, (mentés, megnyitás,  

– alapvető rajzeszközök használata, másolás, tükrözés, forgatás funkciójának ismerete 

– egy tanult weboldalon való eligazodás, egyszerű keresés végrehajtása 

 

 

4. osztályos vizsgakövetelmények 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

A tanuló képes legyen 

– a feladatok utasításainak önálló értelmezésére, végrehajtására; 

– érthető, helyesen tagolt megfelelő beszédre  

– a memoriterek szöveghű előadására 

– előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra az élőbeszéd  

– üteméhez közelítő tempóban és szabályos hanglejtéssel; 

– olvasmányok tartalmának elmondására néhány összefüggő, értelmes mondattal; 

– egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg önálló (néma) olvasására, a 

– szövegértés bizonyítására egyszerű feladatok megoldásával, 

– az ábécérend ismeretére; 

Készség szinten megkövetelhető tevékenységekre: 

– a hangok időtartamának jelölése a begyakorolt esetekben;  

– a j hang betűjelének helyes megválasztása 30-40 szótőben, jelölése a toldalékokban; 

– a mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése;  

– a múlt idő jelének helyes használata; 

– az igekötő és az ige leírása a három tanult esetben, 
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– -a melléknév, a számnév fokozott alakjának helyes írásmódja;  

– a keltezés egyszerű alakjának írása;  

– szavak elválasztása (kivéve az összetett szavakat és a tulajdonnevek nehezebb eseteit);  

Jártasság szinten megkövetelhető tevékenységekre:  

– szavak csoportosítása a tanult szófajok szerint, 

– a tanult szófajok toldalékos alakjainak írása;  

– a hangkapcsolati törvények helyes jelölése szóelemzés segítségével;  

– a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben,  

– záró írásjelük helyes megválasztása; 

– közös előkészítés után 8-10 összefüggő mondat terjedelmű írásbeli fogalmazás (elbeszélés, 

leírás, jellemzés) készítésére a megadott témáról a tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával, 

– írásbeli feladatok elvégzésére a kívánt helyesírási és íráshasználati normák megtartásával; 

– önellenőrzésre, hibajavításra tanítói utasításra;  

– a szövegműfajnak és a témának megfelelő szókincs használatára; 

 

MATEMATIKA 

– Biztos számfogalom tízezres számkörben.  

– Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.  

– Számok képzése, bontása.  

– Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete. 

– A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása. 

– Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása.  

– A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása 

– A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. 

– Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat megoldása. 

– Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint. 

– Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon. 

– Egyszerű szöveges feladatok megoldása.  

– Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása. 

– Adott szabály alapján táblázat kitöltése. 

– Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel 

– Számítások a kerület és terület megállapítására. 

 

KÖRNYEZETISMERET 
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A tanuló 

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és az 

egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére; 

– az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő 

helyzetekben; 

– képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslésére; 

– képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására; tapasztalatainak megfogalmazására, 

– képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül; 

– értelmezi a hagyományok szerepét, 

– képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint; 

– képes egy természetes életközösséget bemutatására, 

– képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti 

értékét; 

 

ÉNEK-ZENE 

– A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt.  

– A népdalokat csokorba szedve is énekelheti.  

– Képes legyen ritmussort alkotni 3/4-es és 4/4-es ütemben.  

– A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps, kézjel, betűkotta) 

– Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról. 

– A megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan 

szólaltassa meg.  

– A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja. 

 

RAJZ 

– Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése, 5 munkadarab bemutatásával. 

– Illusztráció készítése tanítói utasításokkal a tanult technikákkal. 

– A megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos használata. 

– A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok 

ismerete és használata.  
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TECHNIKA 

– 5 db egyszerű munkadarab bemutatása. 

– Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel. 

– Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

– Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

– A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

 

NÉMET NYELV 

Beszédkészség 

– A tanuló képes legyen egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, 

felszólításokra való reagálásra rövid válaszokkal. 

– Bekapcsolódjon és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. 

– Tudjon alkalmazni néhány egyszerű mondatot.  

– Legyen képes egyszerű párbeszédek előadására. 

– Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat, képes legyen egyszerű információkat 

adni magáról és családjáról, tudja alkalmazni a kérés, köszönet kifejezéseit. 

– Képes legyen reagálni nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt megnyilatkozásra. 

– Aktívan részt vegyen dalok, mondókák előadásában, gyermekjátékokban. 

Hallott szöveg értése 

– A tanuló tudja követni az egyszerű német óravezetést. 

– Értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó egyszerű tanári utasításokat. 

– Képes legyen megérteni kérdéseket és válaszolni rájuk. 

– Ismerje fel a szövegekben előforduló szavakat, értse a feladatok megfogalmazását. 

Olvasási készség 

– A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a német történő olvasás közti különbsége. 

– Felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az ismert szavakat és 

kifejezéseket a megértést segítő elemekre támaszkodva. 

– Az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat el tudja végezni. 

Íráskészség 

– A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget; 

– Képes különbözőnyelvi tevékenységek során rövid szavakat, mondatokat lemásolni, illetve 

leírni. 

– A tanórán közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatokat végez el. 
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5.osztályos vizsgakövetelmények 

 

MATEMATIKA 

Gondolkodási módszerek 

– Halmazok értelmezése és alkalmazása 

Természetes számok 

– Számok írása és olvasása, számegyenesen való ábrázolása milliós számkörben 

– Összeadás, kivonás, szorzás többjegyűvel, osztás kétjegyűvel milliós számkörben 

Egész számok  

– Számok helyes leírása, értelmezése, a való élethez való kapcsolata, számegyenesen való 

ábrázolása, ellentett és abszolútérték fogalma 

– Egész számok összeadása és kivonása 

Közönséges törtek  

– A számok helyes leírása, törtrész ábrázolása 

– Egyszerűsítés, bővítés 

– Egyjegyű pozitív nevezőjű törtek összeadása, kivonása 

– Egyjegyű pozitív nevezőjű törtek szorzása, osztása természetes számmal 

Tizedes törtek  

– A számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása 

– Tizedestörtek összeadása és kivonása 

– Tizedes törtek szorzása és osztása természetes számmal 

Descartes féle koordinátarendszer 

– Helymeghatározás a derékszögű koordináta-rendszerben 

Geometria, mérés 

– Körző, vonalzó, szögmérő helyes használata 

– Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása 

– Szögek mérése és rajzolása 

– Síkidomok rajzolása 

– Kerület, terület fogalma 

– Téglalap kerülete és területe 

– Hosszúság és terület mértékegységeinek ismerete, mértékváltás 

– Kocka és téglatest tulajdonságai 
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IRODALOM 

– A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni a tk. prózai és verses szövegeit.  

– Az ismert szövegeket tudja értelmezni. 

– Tudjon felsorolni néhányat az év során tanult művek közül címmel és szerzővel együtt. 

– Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét, tudja elhelyezni a korban. 

– Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez egy-egy mű 

– címét társítani (Petőfi: János vitéz, Alföld, Egy estém otthon; Arany: Családi kör; Molnár Ferenc: 

A 

– Pál utcai fiúk, stb.). 

– Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, a Tündérszép Ilona, A Pál utcai fiúk és egy mítosz 

– tartalmát. 

– Ismerje az alábbi fogalmakat, tudja azok legfőbb sajátosságait: elbeszélő költemény, népdal, 

– regény, mese, mítosz, elbeszélés, novella. 

– Tudja felsorolni a szóképeket: metafora, hasonlat, megszemélyesítés, ismert szövegben tanári 

– segítséggel ismerje fel őket. 

– Memoriterek: a tanév során a szaktanár által kijelölt versszakok. 

– Magyar nyelv 

– Írása legyen rendezett, olvasható. 

– 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 

– 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15 nehéz szót. 

 

MAGYAR NYELV 

– Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői. 

– Tudja felsorolni a beszélőszerveket. 

– Ismerje a következőket: hangok felosztása, a magán- és a mássalhangzók felosztása. 

– Ismerje a mély és magas magánhangzókat. 

– Tudja, mi a hangrend törvénye, és azt ismerje fel a szavakban, ill. maga is tudjon példákat 

gyűjteni. 

– Tudja felsorolni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány és a szóelemzés elvét. 

– Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, ezt a gyakorlatban is tudja alkalmazni. 

– Tudjon egyjelentésű és rokon értelmű szavakat gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentést a 

szavak között. 

 

TÖRTÉNELEM 
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– A zsákmányoló ember foglalkozásai és szerszámai 

– A termelő ember foglalkozásai és szerszámai 

– Az ókori Kelet nagy birodalmainak és folyóinak megmutatása az atlaszban és a fali térképen 

– A történelem korszakainak felsorolása 

– Mi fűzte egységbe a görög városállamokat? 

– Spárta, a katonaállam 

– Az athéni népgyűlés 

– Róma és a Római Birodalom térképen való elhelyezése 

– Egy történet elmondása Julius Caesarról vagy Augustusról 

– Néhány mondatos ismertetés Pannónia provinciáról 

– Jézus élete 

– Krisztus előtt, Krisztus után fogalmak helyes használata 

– Eltelt időtartam kiszámítása (Pl. Róma alapítása és bukása között) 

– A magyar nép vándorlása, állomásainak megnevezése és térképen való megmutatása 

– A honfoglalás története és időpontja 

– A hűbéri kapcsolatok jellemzése 

– Kik voltak a lovagok? 

– A jobbágyok lakóhelyének (falu) jellemzése, a jobbágyok adóinak megnevezése 

– A középkori egyházból a szerzetesek és hasznos tevékenységük 

– Kik a középkori városok lakói? Hogyan működtek a céhek? 

– Államalapító Szent István törvényei az egyházra, a vármegyék alapítása 

– A tatárjárás és IV. Béla, a 2. honalapító 

 

TERMÉSZETISMERET 

A tanuló ismerje és használja helyesen a következő fogalmakat: 

– csonthéjas termés, almatermés, bogyótermés, 

– egynyári, kétnyári, évelő növény, raktározó főgyökér, hagyma, gumó, 

– teljes átalakulás, rovar, bogár, lepke, 

– gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, 

– lágyszárú növény, fásszárú növény, fő-, és mellékgyökérzet, 

– gerinces, emlős, páratlan- és párosujjú patás, szarv, kérődzés, 

– növényevő, redős zápfog, 

– hiányos és teljes fogazat, mindenevő, gumós zápfog, 

– madár, kapirgálóláb, magevő csőr, fészekhagyó fiókák, 

– összetett szem, szívó szájszerv, 
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– ragadozó, tarajos zápfog, behúzható karmok, 

– metszőfog, szemfog, zápfog, 

– begy, zúzógyomor, 

– vonalas mérték, magassági szám, 

– alföld, dombság, hegység, középhegység, magashegység, 

– főfolyó, mellékfolyó, csatorna, folyásirány, mocsár, tó, 

– halmazállapot változások 

– fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, 

– időjárás, éghajlat és elemei, középhőmérséklet, hőingás, szél 

A tanuló tudja felsorolni: 

– a csonthéjas-, az alma-, és a bogyótermés részeit, 

– a virág részeit, 

– a növény részeit, 

– az összetett gyomor részeit, 

– az állatfajok családtagjait, 

– a tojás részeit, 

– a fő- és mellékvilágtájakat, 

– a folyóvizek fajtáit, 

– az időjárás és az éghajlat elemeit, 

– néhány csapadék fajtát, 

– a tavak keletkezésének módjait, pusztulásának lépéseit 

– Magyarország főbb folyóit, tavait 

A tanuló tudja megmutatni a térképen: 

– Magyarország nagytájait, 

– Magyarország megyéit megyeszékhelyükkel, 

– Magyarország főbb folyóit, tavait. 

 

NÉMET NYELV 

Az alábbi témakörök alapvető szókincse: 

– Megszólítás, üdvözlés. 

– Bemutatkozás, alapvető személyi adatok 

– Családtagok, rokonok 

– Iskola, tanszerek, tantárgyak 

– Ház, lakás, helységek, berendezési tárgyak 

– Városi látnivalók 
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– Szabadidős tevékenységek 

– Színek, külső tulajdonságok 

– Tőszámnevek 

– Igeragozás (jelen idő) 

– Kérdőmondatok 

 

ETIKA 

– Beszélgetés erkölcsös véleményalkotással, a saját helyünk megítélése a világban. 

– Pozitív – negatív véleményalkotás helyessége, formája, ezen tulajdonságok szétválogatása. 

– A család fontosságának felismerése, pozitív viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapokban. 

Napi helyes életvitel kialakítása (napirend összeállítás).  

– A mindennapokban való helyes viselkedés.  

– Az iskolai házirend ismerete, elfogadása. 

 

TECHNIKA 

– A munkafolyamatok során az anyag ésszerű, takarékos felhasználása. 

– A papír tulajdonságai és fajtái. (lágypapír, karton, lemez) 

– Alapvető közlekedési eszközök a különböző közegekben. (szárazföldi-légi-vízi közlekedés) 

– Papírmegmunkáló eszközök helyes használata. (olló, szike, karctű, vonalzó, körző) 

– Műveletek önálló végzése: mérés, előrajzolás, darabolás, hajtogatás, összeállítás. 

– Papírgyártás alapanyagai, félkész terméke, segédanyagai 

– Papírdarabolás fajtái, eszközei 

– Papírmegmunkálások eszközei 

– Fonalak alapanyagai, fonás fogalma, szemek felszedése, lustakötés 

– Cérnák alapanyagai, sodrás fogalma 

– Öltésfajták két fő csoportja 

– Fércöltés, előöltés, száröltés, laposöltés, keresztszemes öltés ismerete 

– Fehér terítők mosása, vasalása 

– Fenyő felületalakító eszközei 

– Otthon, lakás fogalma, feladata 

– Helyes táplálkozás szempontjai 

– Általános terítési szabályok. 

 

RAJZ 
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– A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető geometrikus 

testek) 

– ismerete. 

– Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat. 

– Ismerje a fénytani alapfogalmakat, (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés 

szabályosságait. 

– Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk) 

– Ismerje az őskori-, egyiptomi-, görög-, római-, ókeresztény és bizánci művészettörténeti 

korszakok 

– korát, főbb jellemzőit, művészeti alkotásait.  

– Ismerjen egyes nép munkaeszközöket. 

– Ismerjék a színek világos és sötét árnyalatait, és tónusozással tudják érzékeltetni az egyszerűbb 

fényárnyék viszonylatokat.  

– Képesek legyenek kikeverni adott színeket. 

– Bemutassák ismereteket a forma és szerkezet kapcsolatának különböző módozatairól. 

– Ismerjék és készítsék el a tizenkét tagú színkört, és szerezzenek jártasságot a különböző 

színátmenetek létrehozásában, valamint a színeltalálásban.  

– Színvázlataikban tudjanak egy-egy új színt kikeverni, illetve egy adott színt vagy színcsoportot 

reprodukálni.  

– Természeti és mesterséges térformák alapszintű megjelenítése. Többféle technika 

alkalmazásával, alapszintű formaelemzés és megjelenítés.  

– Munkáik tartalmazzák az adott korosztálybeli színezet-, forma-, szerkezeti- és tónusozásbeli 

színvonalát. 

 

TESTNEVELÉS 

– Ismerjék meg a növendékek az alaki formaságokat, s a többszöri előfordulás alapján 

gyakorolják be, a végrehajtást elrendelő vezényszóval együtt cselekedjenek. 

– A rendgyakorlatok szolgálják-, és járuljanak hozzá fegyelmük kialakításához. 

– Gimnasztikai gyakorlatok végzésénél törekedjenek a pontos szép kivitelezésre. 

– Tudják a gyakorlatokat zenére vezényszó nélkül végezni. 

– Tudjanak 6-8 gyakorlatot (4 ütemű) önállóan összeállítani, és bemutatni. 

– Legyenek képesek 10-12 percen át folyamatosan (állandó mozgással) gimnasztikai gyakorlatot 

– végezni. 

– Sajátítsák el a magas- és a távolugrás alapvető fázisainak, a nekifutásnak és az ugrásnak 

lényeges elemeit. 
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– Sajátítsák el a hajítás legjellegzetesebb mozzanatát, az ívképzést. 

– Tudják megválasztani a futás távjának megfelelő iramot. 

– Ismerjék a légmunka legelemibb szabályait. (távolugrás, magasugrás) 

– Sajátítsák el a hajításnál a kar és a láb mozgásának összhangját. 

– A tanuló alakítsa helyesen részmozdulataiban az egyes talajelemeket. 

– Érezze támaszhelyzetét biztonságosnak nem szokványos testhelyzetben, átfordulásokban. 

– Támaszugrásoknál a nekifutás, elugrás, támaszvétel legyen lendületes, folyamatos. 

– Alakuljon ki elugrást követően az ugrás első íve. 

– Függésben tudja végrehajtani az egyes tanult elemeket. 

– Alakuljon ki biztonságérzete függéshelyzetben. 

– Tudjon bemutatni a tanult talajelemből önállóan összeállított gyakorlatot. 

Kézilabda 

– A tanuló tegyen szert fogásbiztonságra a fej és térdmagasság között, a szemből és oldalról 

érkező labdák helyben történő megfogásában és a labdaátadásokban, 

– Tudjon 3-5 m-es távolságra pontos átadásokat végrehajtani, 

– Labdaátvételre való helyezkedésben törekedjen a védőtől elszakadni. 

Kosárlabda 

– Rendelkezzen fogás és, dobás-biztonsággal mozgás közben a társakkal végzett 

labdaadogatásban, 

– Labdaátvételre való helyezkedésben törekedjen a védőtől elszakadni, üres helyre futni. 

Labdarúgás 

– Szerezzen biztonságot az álló és szemből lassan guruló labda rúgásában, eltalálásában, a labda 

– megállításában, labdavezetésben belsővel, 

– Védekezésben a támadó fedezésében, 

– Támadásban a védőtől való elszakadásban, üres helyre helyezkedésben. 

– Megfelelő öltözékkel, felszereléssel készüljenek a tanulók a szabadban végzett mozgásokra, 

– Ismerjék meg a téli foglalkozások örömét és veszélyét, vállalják a szabadtéri tevékenységet, 

alkalmazkodjanak a növekvő terhelés elviseléséhez, 

– A szabadban végzett futás váljék számukra tudatos, örömöt adó tevékenységgé. 

 

INFORMATIKA 

– Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. 

– Értse, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk. 

– Tudjon alapszinten kommunikálni az adott programokkal. 

– Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. 
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– Tudjon mappákat és fájlokat létrehozni, másolni, törölni. 

– Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzolóprogrammal. 

 

6.osztályos vizsgakövetelmények 

 

IRODALOM 

– Fogalmak: monda, ballada, rege, elbeszélő költemény, történelmi regény, konfliktus, allegória 

– Ismerje Arany János életútját. 

– Tudjon megnevezni és felidézni két mondát. 

– Tudja felidézni Arany János A walesi bárdok című balladájának történetét. 

– Ismerje Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét. 

– Memoriterek: Arany János A walesi bárdok című művének kijelölt versszakai (minimum 6 

– versszak) 

Arany János Toldi című művéből a tanév során kijelölt versszakok (min. 6 versszak) 

 

 

MAGYAR NYELV 

– Ismerje fel a következő szófajokat különböző szövegekben, ismerje azok szabályait: főnév, 

melléknév, számnév, ige, melléknév, névmások. 

– Tudja megkülönböztetni a köznevet a tulajdonnévtől. Ismerje a tulajdonnevek fajtáit, illetve az 

egytagú tulajdonnevek helyesírását. 

– Tudjon melléknevet fokozni. (alap, közép, felső) 

– Ismerje fel a határozott és határozatlan számnevet, ismerje a rájuk vonatkozó helyesírási 

szabályokat. 

– A névmások közül ismerje a személyes, birtokos, mutató és kérdő névmást. 

– Ismerje az igével kapcsolatban a szám, személy, idő, mód fogalmát. 

 

MATEMATIKA 

Gondolkodási módszerek  

– Halmazok értelmezése és alkalmazása 

– Igaz, hamis állítások, kisebb, nagyobb 

Természetes számok  

– Oszthatósági szabályok (2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel) 

– Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása egyszerűbb esetekben 
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– Hatvány értelmezése 

Egész számok  

– Alapműveletek egész számokkal 

Racionális számok  

– Műveletek a racionális számkörben 

– Műveletek helyes sorrendje, zárójel használata 

– Arányosság Egyszerű arányossági következtetések, grafikonok leolvasása 

– Százalék fogalma, százalékérték kiszámítása 

– Egyszerű egyenletek 

Geometria  

– Tengelyes szimmetria, tengelyes tükrözés 

– A szimmetrikus háromszögek tulajdonságai  

– Háromszögek fajtái szögek és oldalak szerint 

– Szögmásolás, szögfelezés 

– Térfogat és űrmérték ismerete 

– Mértékváltás 

 

TÖRTÉNELEM 

– I. Lajos törvényeinek megnevezése 

– A törökverő Hunyadi János legfontosabb csatái, a nándorfehérvári diadal története és ideje 

– Mátyás király uralkodása néhány mondatos beszámolóban (hadseregének jellemzői és az 

adók) 

– A mohácsi csata és ideje. Magyarország 3 részre szakadása és a részek nevei 

– Amerika felfedezése és ideje. Új növények megnevezése 

– Hogyan alakult ki a protestáns egyház? 

– Várháborúk: Eger és Szigetvár ostroma és ideje 

– A Rákóczi-szabadságharc szembenállói 

– Mária Terézia és II. József rendeletei hogyan szolgálták a szegények jobb életét? 

– Napóleon császársága és bukása, néhány csatájának megnevezése 

– Az első ipari forradalom legfontosabb találmányai és feltalálói 

– A reformkor ideje, céljai, az országgyűlések vitakérdései 

– Széchenyi és Kossuth életének és munkásságának bemutatása 

– A márciusi forradalom eredményei és a szabadságharc legfontosabb eseményei, 3 katonai 

vezető megnevezése, egy csata részletes bemutatása térképpel 
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– Az első független magyar kormány miniszterelnökének és legalább 3 tagjának, az aradi 

vértanúkból 6 főnek a megnevezése 

 

TERMÉSZETISMERET 

– Hazai erdeink jellemző fafajainak tulajdonságai, az erdő szintjei 

– Gombák szerepe az erdők életközösségében, felépítése 

– Az erdő virágos és virágtalan növényeinek, nagyvadjainak, kisemlőseinek, madarainak, 

ízeltlábúinak jellemző tulajdonságai, táplálékláncok 

– Kölcsönhatások típusai, néhány jellemzőjük, 

– Az energia tanult fajtái, jellemzőik, 

– Naprendszer, a Föld és a Hold 

– Nevezetes szélességi- és hosszúsági körök, tájékozódás a földgömbön fokhálózat segítségével, 

a Föld mozgásainak következményei, éghajlati övezetek, éghajlatalakító tényezők, 

– A felszínalakító külső és belső erők, alapvető ásványok és kőzetek 

– Felszínformák és jellemzőik 

– Talaj szerkezete és jelentősége 

– Szomszédos országok, a nagytájak és természeti és gazdasági jellemzése 

– Főváros elhelyezkedése 

– A füves puszták jellemző növényeinek, növényevőinek és ragadozóinak, termesztett 

növényeinknek jellemzése, táplálékláncok, 

– A víz- és vízpart egysejtűi, többsejtű növényei, növényevői és ragadozóinak 

– jellemzése, táplálékláncok. 

 

NÉMET NYELV 

Az alábbi témakörök alapvető szókincse: 

– Napi tevékenységek 

– Ünnepek, évszámok 

– Állatok, tulajdonságok, képességek 

– Élelmiszerek, ételek, italok 

– Öltözködés, ruhadarabok 

– Vásárlás 

– Utazás; időjárás 

– Az óra-időkifejezés 

– Sorszámnevek 
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– Az elváló igék használata 

– Módbeli segédigék 

– Felszólító mód 

– Irányok megjelölése 

– Helyhatározószók 

– Birtokos névmások 

 

ETIKA 

– Beszélgetés erkölcsös véleményalkotással, a saját helyünk megítélése a világban.  

– Pozitív – negatív véleményalkotás helyessége, formája, ezen tulajdonságok szétválogatása.  

– A család fontosságának felismerése, pozitív viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapokban.  

– Napi helyes életvitel kialakítása (napirend összeállítás).  

– A család helye a világban.  

– Az értékes ember felismerése.  

– Pozitív célok az ember életének irányításában. 

–  Az iskolai házirend ismerete, elfogadása. 

 

TECHNIKA 

– A munkafolyamatok során az anyag ésszerű, takarékos felhasználása. 

– A fa sokoldalú felhasználása (természetes és mesterséges faanyagok) 

– A faipar legfontosabb termékeinek ismerete (rétegelt lemez, farostlemez, bútorlap, léc) 

– Famegmunkáló szerszámok ismerete és használata: illesztőfűrész, csiszolópapír, satu. 

– Vetületi rajz értelmezése (előlnézet, felülnézet, oldalnézet)  

– Fa kitermelése, feldolgozásának folyamata a félkésztermékig 

– Bütüs metszet felismerése 

– Illesztőfűrész, fonalfűrész használata 

– Rétegelt lemez megmunkálása 

– Szegek fajtái, szegezés 

– Műanyagok egyszerűbb megmunkálása 

– Sima, fordított szem kötése 

– Textíliák alapanyagai 

– Huroköltés 

– Színes hímzések mosása, vasalása 

– Lakáshelységek 

– Tápanyagok csoportosítása 
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– Tányérok, tálak fajtái 

 

RAJZ 

– A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető geometrikus 

testek) ismerete. 

– Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat. 

– Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés 

szabályosságait. 

– Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk). 

– Ismerje a főszínek fogalmát és a legfontosabb kontrasztokat (világos – sötét, hideg – meleg, 

komplementer, és alapvető színkontrasztot). 

– A romanika, gótika, reneszánsz, barokk, rokokó, copfstílus kormeghatározásának, emlékeinek, 

jellemzőinek ismerete. népi edények és hímes tojás készítésének jellemzői. 

– Ismerjék a nézőpont, a rövidülés fogalmát.  

– A feladatnak megfelelően tudják érvényesíteni a vonal- és levegőperspektíva alapvető 

szabályait (1- és két iránypontos rövidülés). 

– Rajzaikban legyenek képesek valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, változásait 

érzékeltetni. 

– Tudják deríteni és tompítani az egyes színeket.  

– Kép szöveg-betű összehangolása, térábrázolási konvenciók felhasználói szintű ismerete, 

használata. 

– Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése. 

– Fesse meg a 24 tagú színkört. 

 

TESTNEVELÉS 

– Gyakorlattal hajtsanak végre a növendékek: igazodást, takarást, fordulatokat, nyitódást, 

zárkózást, a menet megindítását, megállítását. 

– Tudjanak gyakorlatokat zenére, vezényszóra, (nélkül) végezni. 

– Tudjanak 8-10 (4 ütemű) gyakorlatot (önállóan) összeállítani, (esetleg saját zenére). 

– Legyenek képesek 12-15 percen át folyamatosan gimnasztikai gyakorlatot végezni.  

– Sajátítsák el a tanulók váltófutásnál, lassú mozgás közben az egy- és kétkezes váltást. 

– Tudatosuljon bennük tapasztalataik alapján az energikus kar- és láblendítés a felugrásban, 

váljon ez a mozzanat kifejezetté ugrásaikban, javuljon egyéni teljesítményük. 
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– Tudatosuljon a dobószer minél hosszabb úton való gyorsításának módja, alkalmazzák azt 

egyéni teljesítményük javítására a távolba történő dobásokban. 

– Ismerje a növendék a tanult gyakorlatelemek helyes technikájának végrehajtását, javuljon 

fordított testhelyzetekben végzett mozgása, törekedjen az ugrás során a támaszhelyzeteket 

követően második ívet létrehozni. 

– Alakuljon ki a helyes ugródeszka használata. 

– Támaszugrások esetében az elugrás és a kéztámaszból az ellökés legyen erőteljes, energikus. 

– Relatív ereje érje el azt a szintet, ami képessé teszi őt a felsorolt feladatok végrehajtására, 

lendületes-, és törésmentes legyen a feladat-végrehajtása a függésgyakorlatokban. 

– Mutasson be 5-6 gyakorlatelemből álló talajgyakorlatot. 

Kézilabda 

– Támadásban keressék a tanulók állandó mozgással a védőtől üresen hagyott helyeket 

– A védőtől igyekezzenek elszakadni 

– Védekezésben a labdát birtokló ellenfélhez legközelebb álló védő azonnal fedezze le a 

támadót, zavarja őt, a labda továbbításában, illetve a kapura lövésben. 

– Sajátítsa el a gyermek készségszinten a következő technikai elemeket: alapmozgások, egykezes 

felső átadás, kapura lövés. 

Kosárlabda 

– Tudjanak a tanulók járás és futás közben mindkét kézzel, irányváltoztatással labdát vezetni, 

egy leütés után fektetett dobást végrehajtani. 

– Ismerjék a sarkazás gyakorlati jelentőségét. 

– Induljanak azonnal tovább, amint helyzetük a labdaátvételre, vagy kosárra dobáshoz 

kedvezőtlenné válik. 

– Védekezésben tudja a labdát birtokló ellenfélhez legközelebb álló védő a támadó játékost 

kizárni. 

Sajátítsák el készség szinten: 

– kosárra dobás egy leütéssel, 

– labdával indulást, megállást, irányváltoztatást, büntetődobást, cselezést. 

Labdarúgás 

– fejlődjön speciális labdaügyességük, 

– a tanult technikai elemeket sajátítsák el, játék közben alkalmazzák, 

– ismerjék a védők, és támadók feladatait. 

 

– Megfelelő öltözékkel, felszereléssel készüljenek a tanulók a szabadban végzettmozgásokra. 

– Ismerjék meg a téli foglalkozások örömét és veszélyét. 
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– Vállalják a szabadtéri tevékenységet. 

– Alkalmazkodjanak a növekvő terhelés elviseléséhez. 

– A szabadban végzett futás váljék számukra tudatos, örömöt adó tevékenységgé. 

– Ismerjenek meg egyéb küzdősportot is. 

– Ismerjék az aerobic szabályait, jelentőségét, tudjanak bemutatni 4-5 perces aerobic 

gyakorlatot. 

 

 

7.osztályos vizsgakövetelmények 

 

IRODALOM 

– A tanuló legyen képes közepes nehézségű ismeretlen szöveg értő olvasására, az olvasott 

szöveg tartalmának elmondására. 

– Ismerje a reformkor legfőbb jellemzőit, tudja elhelyezni a korban, ismerje kulturális 

intézményeit, tudja íróit, költőit felsorolni. 

– Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk irodalomból a 7. osztályban, vagyis a tanult írókat, 

költőket irodalmi alkotásokat tudja felsorolni. 

– Tudja felsorolni az irodalmi műnemeket és műfajokat. 

– Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tankönyv szövegei alapján: Kölcsey Ferenc, 

Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán. 

– Tudja megfogalmazni a következő fogalmak legfontosabb jegyeit: dal, epigramma, óda, 

himnusz, elégia, regény, ballada, novella. 

– Tudja a következő memoritereket: Himnusz, Huszt, Szózat, Reszket a bokor, mert …, 

Szeptember végén. 

– Legyen tisztában a kijelölt kötelező olvasmány(ok) cselekményével, tudja felsorolni a 

szereplőit. 

– Ismerje és tudja elmondani A néhai bárány cselekményét. 

– Tudjon egy 7. osztályban tanult verses alkotást elemezni. 

Tematika a felkészüléshez: 

– A reformkor főbb jellemzői, kulturális intézményei, írói, költői 

– A 7. osztályban tanult írók, költők irodalmi alkotások felsorolása 

– A tanult irodalmi műnemek és műfajok felsorolása 

Memoriter: 

– Kölcsey Ferenc: Himnusz 
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– Kölcsey Ferenc: Huszt 

– Vörösmarty Mihály: Szózat 

– Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert … 

– Petőfi Sándor: Szeptember végén 

– Életrajzok, pályaképek: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai 

Mór, Mikszáth Kálmán 

Fogalmak: 

– dal, epigramma, óda, himnusz, elégia, regény, ballada, novella 

Műelemzés: 

– Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (tartalma, a szereplők neve) 

– Mikszáth Kálmán: A néhai bárány (cselekménye) 

– Választható témák: Hasonlóság és különbség a Szózat és a Himnusz között 

– Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet… Arany János: Szondi két apródja 

 

MATEMATIKA 

Gondolkodási módszerek 

– Halmazok uniója, metszete és részhalmaza 

– Logikai „és”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” 

Egész számok 

– Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás 

– Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása 

– Hatványozás, normál alak 

Racionális számok 

– Műveletek a racionális számok körében 

– Műveletek helyes sorrendje, zárójelhasználat 

Algebrai kifejezések 

– Algebrai kifejezések, helyettesítési érték kiszámítása 

– Egyszerűbb elsőfokú egyenletek megoldása és ellenőrzése 

Függvények 

– Lineáris függvények ábrázolása 

– Sorozatok folytatása adott szabály szerint 

Geometria, mérés 

– Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria 

– Középpontos síkidomok, paralelogrammák tulajdonságai 

– Háromszögek szerkesztése, belső és külső szögösszege 



 
 

101 

– Négyszögek tulajdonságai, belső és külső szögösszege  

– A kör, a kör kerülete és területe 

– Mértékváltás 

– Egyenes hasáb tulajdonságai, felszíne és térfogata 

 

TÖRTÉNELEM 

- Napóleon császársága és bukása, néhány csatájának megnevezése 

- Az első és második ipari forradalom legfontosabb találmányai és feltalálói 

- A polgári állam jellemzői 

- Mária Terézia és II. József rendeletei 

- Széchenyi és Kossuth életének és munkásságának bemutatása 

- A reformkor főbb kérdései 

- A márciusi forradalom eredményei és a szabadságharc legfontosabb eseményei, időpontjai Az 

első független magyar kormány miniszterelnökének és 3 tagjának, a 13 aradi vértanúból 

legalább hatnak a megnevezése 

- A szabadságharc legfontosabb katonai vezetőiből legalább háromnak a megnevezése, egy csat 

a részletesbemutatása térképpel 

- A kiegyezés ideje, létrejötte és az Osztrák-Magyar-Monarchia 

- A tőkés fejlődés eredménye és a polgárosodás jelei 

- Budapest egyesítése és ideje 

- Az első világháború fő frontjainak és kimenetelének bemutatása térkép segítségével Magyar 

katonák a frontokon 

 

FÖLDRAJZ 

- Ismerje a kontinenseket kialakulása és földrajzi övezetesség szempontjából vizsgálni 

- Tudja felsorolni a természetföldrajzi övezetesség fontos elemeit, jellemzőinek összefüggéseit 

- Ismerje a kontinensek tipikus tájak és országok regionális sajátosságait 

- Tudja használni a térképet információszerzésre a szemléleti térképolvasás szintjén 

- Mutassa meg a tanult topográfiai fogalmakat  

Fogalmak: 

- tagolatlan part, tagolt part, ősföld, passzát szél, kapás földművelés, ültetvényes 

- gazdálkodás, farmgazdálkodás, éghajlatok: egyenlítői, szavanna, sivatagi, tundra, tajga, nedves 

- kontinentális, száraz kontinentális, monszun, fjord, pusztuló magaspart 

Topográfia:  



 
 

102 

- kontinensek határai, partvonala, félszigeteik, szigeteik, öbleik 

- Szahara, Atlasz, Kongó-medence, Nílus, Kongó 

- Nagy-Vízválasztó-hegység, 

- Kanadai- ősföld, Mississippi -alföld, Andok, Amazonas-medence, Mississippi, Amazonas, 

Washington 

- Himalája, Kínai-alföld, Ural-hegység, Nyugat-Szibériai-alföld 

- Eurázsiai-hegységrendszer részei, Észak-, Nyugat-, Dél-Európa országai és fővárosaik 

 

 

BIOLÓGIA 

– Ismerje fel a tanuló a tanult élőlényeket kép, vagy rajz alapján és tudja legjellemzőbb 

tulajdonságaikat (pl. testfelépítés, élőhely, rendszertani besorolás). 

– Tudjon minden tanult életközösségben legalább egy táplálékláncot készíteni. 

– Ismerje a nevezetes szélességi köröket és az általuk határolt éghajlati öveket. 

– Tudjon különbséget tenni az éghajlati övek és éghajlati területek között, és jellemezni azokat. 

 

FIZIKA 

A testek mozgása 

– Egyenesvonalú egyenletes, az egyenletesen változó és a körmozgás felismerése konkrét 

példákon.  

– A sebesség jele, mértékegységei, kiszámítása mértékváltás nélkül.  

– Átlag és pillanatnyi sebesség megkülönböztetése. 

– Szabadesés jellemzése. 

A dinamika alapjai 

– Tehetetlenség törvénye. 

– Sűrűség fogalma, testek sűrűség szerinti sorba rendezése, sűrűség jele, mértékegységei és 

kiszámítása (mértékváltás nélkül) 

– Az erő fogalma. 

– Erő-ellenerő felismerése példákban. 

– Tartóerő, gravitációs erő és súly felismerése a gyakorlatban, ezek ábrázolása. 

– A súrlódás és a közegellenállás felismerése gyakorlati példákban. 

– Egyensúly. 

– A lendület jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül. 



 
 

103 

– Munka jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül. Egyszerűgépek felismerése a 

gyakorlatban (emelő, lejtő). Forgatónyomaték jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás 

nélkül. 

A nyomás 

– Nyomás jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül.  

– Szilárd, folyékony és légnemű anyagok nyomásának növelése, csökkentése gyakorlati 

példákban, eszközöknél.  

– Arkhimédész törvénye.  

– Úszás, lebegés, merülés megkülönböztetése. 

Hőtan 

– Hőterjedés és hőtágulás felismerése gyakorlati példákban. 

– A termikus kölcsönhatás 

– A fajhő jele, mértékegysége, és fogalma. 

– Halmazállapot-változások ismerete, leírása, felismerése. 

– Az olvadáspont, fagyáspont, forráspont fogalma. 

– Az olvadáshő, fagyáshő, forráshő fogalma. 

– Különféle energia fajták ismerete. 

– Az energia megmaradás törvényének ismerete. 

– A teljesítmény jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül. 

– A hatásfok kiszámítása. 

 

 

KÉMIA 

- Tudja az első 20 elem vegyjelét és nevét. 

- Értse a következő fogalmakat, tudjon példákat mondani rájuk: fizikai változás, kémiai reakció, 

egyesülés, bomlás, exoterm és endoterm folyamat. 

- Ismerje az égés fogalmát, fajtáit, tudja felsorolni az égés feltételeit. 

- Ismerjék néhány keverék szétválasztási módszereit. 

- Tudják értelmezni az oldószer, oldott anyag, oldat kifejezéseket. 

- Legyen tisztában a levegő összetételével, a levegőszennyezés okaival és következményeivel. 

-  Egyszerűbb kísérleteket tudjon felidézni, a megfigyeléseket, magyarázatokat tudja elmondani. 

(pl.: magnézium-szalag égetése, cukor hevítése stb.) 

- Ismerje az anyagmennyiség mértékegységét, a molt, tudjon mólnyi mennyiségeket számolni. 

- Legyen tisztában az atom felépítésével, ismerje az elemi részecskék jelét, töltését, tömegét. 
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- A periódusos rendszerből tudja megállapítani a rendszámot, a protonok és elektronok számát, 

az elektronburok szerkezetét. 

- Tudja felrajzolni a tanult elemmolekulák és vegyületmolekulák szerkezeti képleteit.  

- Legyen tisztában azzal hogyan keletkeznek atomokból pozitív, illetve negatív ionok. 

 

 

NÉMET NYELV 

Az alábbi témakörök alapvető szókincse: 

– Európai országok, nyelvek 

– Utazás, úticélok, közlekedés 

– Barátság, barátok 

– Külső és belső tulajdonságok 

– Testrészek 

– Egészség, egészséges életmód 

– Betegség 

– Szabadidő, szórakozás 

– Vásárlás, ajándékozás 

– Vidéki élet 

– Módbeli segédigék használata 

– Melléknevek fokozása 

– Hasonlító mondatok 

– Helyhatározók 

– Az elbeszélő múltidő (Präteritum) 

– Az összetett múltidő (Perfekt) 

– A mellékmondati szórend 

 

RAJZ 

– A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető geometrikus 

– testek) ismerete. 

– Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat. 

– Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés 

szabályosságait. 

– Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk, telített szín, telítetlen 

szín, kevert szín, tompítás, derítés, fakítás). 
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– Összeadó és kivonó színkeverés ismerete. Ismerje a főszínek fogalmát és a kontrasztokat 

(világos – sötét, hideg – meleg, komplementer, és alapvető-, minőségi, mennyiségi, 

telítettségi-, szimultán-, szukcesszív színkontrasztot). 

– A klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, szecesszió, 

eklektika, historizmus, szimbolizmus korának, jellemzőinek, képviselőinek alapfokú ismerete. 

Ismerjék a nézőpont, a 1-2-3-4 több iránypontos rövidülést.  

– A feladatnak megfelelően tudják érvényesíteni a vonal- és levegőperspektíva alapvető 

szabályait (1- és két iránypontos rövidülés). 

– Rajzaikban legyenek képesek valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, változásait 

érzékeltetni. 

– Tanulmányrajzaikban legyenek képesek a formák szerkezetét, arányait, felületi minőségeit 

érzékeltetni. 

– Tudják deríteni és tompítani az egyes színeket. Kép szöveg-betű összehangolása, térábrázolási 

konvenciók felhasználói szintű ismerete, használata. 

– Képes legyen elvont formákkal dolgozni. Tudja alkalmazni az alapvető tapasztalati távlattani 

ismereteket (pl. alagút rajzok). 

– Fesse meg a 6-os színháromszöget. 

 

TESTNEVELÉS 

Kézilabda 

- végezze a tanuló a rövid és változó irányú adogatást élénk ritmusban, 

- a védők helyezkedésének megzavarása, 

- sajátítsák el a növendékek a mozgásból végrehajtott kapura lövést. 

- tudjanak a védekezés során a kapu előtérvonal előtt szétszórtan, de egymáshoz igazodva 

helyezkedni úgy, hogy a támadó betörését megakadályozzák. 

Kosárlabda 

- a tanulók támadásban állandó mozgással szakadjanak el védőiktől a labdaátvételre, a kosárra 

dobáshoz, 

- kellő időben adja át a játékos a labdát a legkedvezőbb helyzetben lévő társnak, 

- tudjon futás közben labdát kezelni, egy leütés után fektetett dobást végrehajtani, sarkazni, - 

tudjon egy lépés után megállni két ütemben, páros lábról felugrani a lehető legmagasabbra, 

az ugrás "holtpontján" labdával kosárra dobni. 

- védekezésben tudja a labdát birtokló ellenfélhez legközelebb álló védő a támadó játékost 

kizárni. 

Labdarúgás 
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- fejlődjön technikai tudásuk a labda birtoklásában: átvétel, labdatovábbítás, labdavezetés, 

- tudják a tanulók az elmozduló társnak a labdát pontosan továbbítani, 

- labdaátvételre helyezkedjenek üres helyre, 

- védekezésben a védő azonnal fedezze le a támadót, zavarja a labdatovábbításban, a kapura 

lövésben. 

Eséseknél tanulja meg a gyerek a helyes eséstechnikát: 

- a nagy izomcsoportokra érkezzen, 

- a fej sohasem érintheti a talajt, 

- óvja a kezet, könyököt, térdet, 

- a gurulásoknál a háton átlós vonalú gördüléssel védje gerincoszlopát. 

 

- Váljon szokássá az óvatosság, a bátor kiállás, a józan helyzetmegítélés. 

- Küzdje le önmagában az elbizakodottságot, vigyázatlanságot, félelmet. 

- Ha van elég kitartása, becsvágya, űzze ezt a sportot, váljék a tanuló számára megszokott 

tevékenységgé. 

- Ismerje a szabadtéri testedzés (testnevelési óra) legfontosabb egészségi és balesetvédelmi 

rendszabályait. 

- Rendszeresen végezzen szabadtéri sporttevékenységet. Egy szabadtéri sportágban nyújtson 

elfogadható (jó) teljesítményt. 

 

 

TECHNIKA 

– A munkafolyamatok során az anyag ésszerű, takarékos felhasználása. 

– A műveleti sorrend, munkafolyamat megtervezése segítséggel. 

– A modern kor új anyaga, a műanyag. 

– Gyakran használt műanyagok felismerése (gumi, polietilén, PVC) Ismerje a műanyagok 

legfontosabb tulajdonságait. 

– A műanyagok megmunkálásában a hő szerepe. 

– A fa megmunkálása során belépő új szerszámok helyes használata: fonalfűrész, ráspoly, 

kalapács, pillanatszorító. 

– Összeszerelő műveletek: szegezés, ragasztás. 

 

 

INFORMATIKA 

- A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. 
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- Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. 

- Tudja használni az operációs rendszer néhány szolgáltatását. 

- Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép). 

- Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni. 

- Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten. 

 

8.osztályos vizsgakövetelmények 

 

MAGYAR NYELV 

- Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális szinten. 

- Ismerje fel a mondatokat a beszélő szándéka szerint, az írásjeleket helyesen alkalmazza a 

mondatok végén. 

- Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat. 

- Tudja elmondani az alárendelő összetett mondatok ismérveit, fajtáit, egyszerűbb összetett 

mondatot tudjon ábrázolni. 

- Ismerje a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jeleit, néhány kötőszót, és tudjon elemezni 

egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot. 

- Írásképe legyen olvasható, áttekinthető. 

- Írástempója legyen megfelelő. 

- Tudjon szöveget leírni hallás után, 10-15 mondatot kb.10 perc alatt.  

 

MATEMATIKA 

Gondolkodási módszerek  

- Halmazok uniója, metszete, részhalmaza 

- Logikai „és”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” 

Racionális számok  

- Műveletek és helyes műveleti sorrend a teljes racionális számkörben 

- Négyzetgyök fogalma, négyzetgyök meghatározása táblázat segítségével 

Algebrai kifejezések  
- Zárójelfelbontás, összevonás 

Egyenletek  
- Egyszerűbb szöveges feladatok megoldása egyenlettel 

- Elsőfokú egyenletek megoldása és ellenőrzése 

Függvények, sorozatok  
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- Másodfokú függvény, abszolút érték függvény ábrázolása táblázat segítségével 

- Egyenletek grafikus megoldása 

- Számtani és mértani sorozat felismerése 

Geometria  
- Pitagorasz-tétele és alkalmazása egyszerűbb esetekben 

- Egyenes körhenger tulajdonságai, felszíne és térfogata 

Valószínűség, statisztika  
- Átlag számítása, grafikonok olvasása, készítése 

 

TÖRTÉNELEM 
- A náci Németország 

- A sztálini Szovjetunió 

- A gazdasági világválság megoldása az USA-ban Roosevelt programjával 

- Az őszirózsás forradalom és Károlyi Mihály 

- Horthy Miklós ellenforradalmi rendszerének jellemzése 

- A Horthy korszak néhány miniszterelnökének tevékenysége: gr. Teleki Pál, gr. Bethlen István, 

Gömbös Gyula 

- A revízós politika sikereinek bemutatása a térképen 

- A zsidóság tragédiája 

- A II. világháború katonai szövetségei, oka és eredménye, jelentősebb csatákról néhány 

mondatos elbeszélés valamint a csaták megmutatása a térképen: Sztálingrád, Voronyezs, 

Normandia, Hirosima 

- 1945 utáni kétpólusú világ és a hidegháború fogalmának jelentése 

- Az Európai Unió működése (Kormánya, parlamentje, legfontosabb városai) 

- Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Kádár János személyéhez események, tevékenységek felsorolása 

 

BIOLÓGIA 

- Szerveződési szintek, sejtek és szövetek típusai és azok jellemzői, felismerésük képről. 

- A bőr felépítése, rétegei, alkotórészei és ezek feladatai. 

- A mozgás szervrendszere, részei, a csontok, izomtípusok, csontkapcsolódások (rajz) 

- Anyagcsere: 

• a légzés lényege, mechanizmusa, szervei. 

• az emésztés szervei, szakaszai, emésztőnedvek, tápanyagok, 

• a keringés szervei, vérkörök és a szív (rajz), a vér, 

• a kiválasztás szervei (rajz), a szűrlet, a vizelet 
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- Idegrendszer felépítése, idegrendszer alapegysége az idegsejt, 

• feltétlen és feltételes reflex 

• érzékelés típusai (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás), 

• érzékszervek ( típusai, felépítésük, működésük), 

- Hormonrendszer, belső elválasztású mirigyek, hormonjaik 

- Szaporodás, férfi és női nemi szerv felépítése 

 

 

FIZIKA 
Elektromos alapjelenségek 

- Az elektromos áram fogalma 

- Vezetők és szigetelők felismerése 

- Az egyszerű áramkör részei és összeállítása 

- Áramköri jelek 

- Áramerősség mérése 

- Soros és párhuzamos kapcsolás szabálya, felismerése kapcsolási rajz alapján. 

- Az elektromos munka kiszámítása 

- A feszültség mérése 

Elektromos ellenállás, Az egyenáram hatásai 

- Az elektromos ellenállás fogalma, kiszámítása mértékváltás nélkül 

- Ohm törvénye 

- Az elektromos teljesítmény kiszámítása mértékváltás nélkül 

- Az elektromos áram hatásainak (hő, kémiai, élettani és mágneses) felismerése eszközöknél 

Elektromágneses indukció, Váltakozó áram 

- Indukció fogalma, felismerése a gyakorlatban. 

- A váltakozó áram fogalma és jellemzése. 

- A váltakozó áramú generátor működési elve. 

- A váltakozó áram hatásai, és alkalmazásainak gyakorlati vonatkozásai. 

- A transzformátor felépítése, és gyakorlati alkalmazása. 

- Baleset megelőzési szabályok ismerete 

Fénytan 

- Fénytani törvények (fényvisszaverődés, fénytörés) ismerete 

- Tükrök (sík, homorú és domború) alkalmazásai, ezek képalkotása 

- Lencsék (homorú és domború) fogalma 
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- Domború lencse képalkotása és gyakorlati alkalmazása 

- A szemlencse és annak törési hibái 

 

FÖLDRAJZ 
- Tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és gazdasági jellemzőit 

- Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében 

- Tudja megmutatni és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat, 

- Tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket. 

Fogalmak: 

- Épülő lapos part, belterjes mezőgazdaság, havasi pásztorkodás, 

- túrizmus, energiagazdaság, nemzetiség, aszály, felszín alatti vizek, nemzeti kisebbség, 

települések, tanúhegy, karsztjelenségek, természeti erőforrás, fogyó és megújuló 

energiahordozó, élelmiszergazdaság 

Topográfia: 

- Közép-Európa országai és fővárosaik, Finn-tóvidék, Alpok, Kárpátok, Kárpát-medence, hazánk 

nagy tájai, Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, Mátra, Kékes, Bükk, Aggtelekikarszt, Bakony, 

Vértes, Dunazúg-hegység, Somogyi-dombság, Tolnai-dombság, Mecsek, Soproni-hg., Balaton, 

Velencei-tó, Fertő-tó, Duna, Sió, Zala, Tisza, Zagyva, Kőrös, hazánk megyéi és megyeszékhelyek 

 

KÉMIA 
- Értse a periódusos rendszer lényegét, tudjon a periódusos rendszerből adatokat kiolvasni. 

- Ismerje a kémiai részecskék –atom, ion, molekula- fogalmát. 

- Használja a kémiai jelrendszert (vegyjel, képlet, egyenlet). 

- Tudja felírni a tanult elemek vegyjelét, a vegyületek képletét. 

- Értse a kémiai kötések –kovalens, ion, fémes- lényegét. 

- A főcsoportok legfontosabb elemeit és azok vegyületeit tulajdonságai alapján ismerje fel, tudja 

ezek előfordulását, előállítását és felhasználását. 

- Tudjon egyszerű egyenletet írni. 

- Ismerje a veszélyes anyagok jelét, tudja balesetmentesen használni a háztartási vegyszereket. 

- Tudja a kémiai anyagok környezeti hatásait, a természet, a környezet védelmének 

lehetőségeit. 

 
NÉMET NYELV 
az alábbi témakörök alapvető szókincse: 

- Természeti környezetünk 

- Tágabb környezetünk, lakóhelyünk 
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- Városi élet 

- Különböző lakóházak, épületek 

- Utazás, városi közlekedés 

- Tájékozódás a városban 

- Az iskola világa, tanulás, számítógép 

- Szabadidő, szórakozás, zene 

- Sport, sportágak, egészséges életmód 

- Visszaható igék, névmások 

- Mellékmondatok különböző kötőszavakkal 

- Igeragozás (jelen-, múlt-, jövőidő) 

- Tárgy- és részesesettel álló elöljárószavak 

- Melléknévragozás 

- Vélemény megfogalmazása 

 

RAJZ 
- A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető geometrikus 

- testek) ismerete. 

- Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat. 

- Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés 

szabályosságait. 

- Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk, telített szín, telítetlen 

- szín, kevert szín, tompítás, derítés, fakítás). Összeadó és kivonó színkeverés ismerete. 

- Ismerje a főszínek fogalmát és a kontrasztokat (világos – sötét, hideg – meleg, komplementer, 

és alapvető-, minőségi, mennyiségi, telítettségi-, szimultán-, szukcesszív színkontrasztot). 

- Művészettörténetből ismerje a főbb „modern” stílusirányzatokat, ismerjen híresebb 

képviselőket.  

- Ismerje a „modern” építészet főbb jellemzőit, anyagait, területeit.  

- Ismerjék a népi építészet főbb jellemvonásait. 

- Ismerjék a nézőpont, a 1-2-3-4 több iránypontos rövidülést. A feladatnak megfelelően tudják 

érvényesíteni a vonal- és levegőperspektíva alapvető szabályait (1- és két iránypontos 

rövidülés).  

- Rajzaikban legyenek képesek valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, változásait 

érzékeltetni.  

- Tanulmányrajzaikban legyenek képesek a formák szerkezetét, arányait, felületi minőségeit 

érzékeltetni.  
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- Az emberi arc arányainak ismerete, formái szerkezetének ismerete.  

- Az emberi egészalak arányainak, szerkezetének ismerete. 

- Kép szöveg-betű összehangolása, térábrázolási konvenciók felhasználói szintű ismerete, 

használata.  

- Képes legyen elvont formákkal dolgozni. Ismerje a „modernség” jelenségét (nonfigurativitás).  

- Tudja alkalmazni az alapvető tapasztalati távlattani ismereteket (pl. utcák dombra fel és le).  

- A külső tér, és a nagyméretű térformák ábrázolásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat 

tudják hasznosítani. 

- Fesse meg egy tárgy színátírását. 

 

TESTNEVELÉS 
- Minden tanuló ismerje az alaki formaságot elrendelő vezényszó végrehajtásával kapcsolatos 

mozgást, azt vonakodás nélkül, komolyan teljesítse. 

- Kiemelten tudjon a diák: 

• önállóan összeállítani 6-8 ütemű gyakorlatot, 

• zenére bemutatni (saját összeállítású) 32 ütemű gyakorlatfüzért, 

• társaknak levezényelni 4-5 gyakorlatelemet tartalmazó szabad- kéziszer gyakorlatot. 

- a tanuló fokozza állóképességét a különböző kitartó mozgást követelő feladatokkal, 

• javuljon reagálási-, reakciós-, és futógyorsasága, 

• javuljon teljesítménye a rövid- közép-, hosszú távú futásokban, 

• javuljon az ugrásoknál, dobásoknál az ugró-, dobótechnika összhangja: 

• az elugrás gazdaságossága váljon kifejezetté, 

- A dobásoknál a lendületszerzés és a kidobás kapcsolódása legyen törésmentes. 

- Biztonságosan tudjanak a növendékek mászni (függeszkedni) támaszban-, függésben 

karhajlítást-, és nyújtást végezni, 

- Egyensúlyozva járni talajon, szereken, egyéni adottságukhoz viszonyított hajlékonyságukat, 

lazaságukat, ruganyosságukat, a szereken történő feladatvégzés közbeni biztonságukat 

fejleszteni 

- Az 5-8 osztályban tanult tornaelemeket bemutatni talajon, szereken  

- 6-8 (8-10) elemből önállóan összeállított talaj, (illetve szer) gyakorlatot bemutatni. 

Kézilabda 

Védekezésben: 

- a tanulók tudják tartani helyüket a zóna számukra kijelölt helyén, alkalmazzák a testtel való 

feltartást, 

- szoros együttműködés a csapat tagjaival, 
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Támadásban: 

- a folyamatos játék biztosítása: gyors változatos irányú adogatás, betörés, áttörés, 

- a megfelelő pillanat kiválasztása társas, egyéni akciók végrehajtására, 

- a társ helyzetbe hozása, 

- taktikai fegyelem kialakítása. 

Kosárlabda 

Taktika: 

- emberfogásos védekezés során tudjon a védő a támadó és a kosár között maradni, 

- a támadásban ismerje a védőtől való elszakadás egyéni módját. 

Technikai: 

Sajátítsa el készség szinten: 

- a fektetett dobást oldalról kapott labdával, tempódobást páros lábról felugrás után az ugrás 

"holtpontján", 

- büntetődobást egy vagy kétkezes dobással, 

- labdavezetést irányváltoztatással. 

Feladathelyzetben tudja alkalmazni: 

- a gyors indulást, 

- az indulócselt, 

- a gyors irányváltoztatást. 

Labdarúgás 
Csiszolják a tanulók a technikájukat: 

- külső, belső- és teljes csüddel történő rúgásnál, belsővel történő rúgásnál mozgás közben, 

- az ügyetlenebb lábbal történő rúgásnál, 

- fejelésnél, alapszerelésnél. 

Taktika: 

- támadásnál pontos összjáték, 

- védekezésnél helyezkedés, emberfogás. 

Szabályok ismerete. 

Önvédelmi sportok 
- Eséseknél tanulja meg a növendék a helyes eséstechnikát 

• a nagy izomcsoportokra érkezzen, 

• a fej sohasem érintheti a talajt, 

• óvja a kezet, könyököt, térdet, 

- Gurulásoknál a háton átlós vonalú gördüléssel védje gerincoszlopát. 

- Váljon szokássá az óvatosság, a bátor kiállás, a józan helyzetmegítélés. 

- Küzdje le önmagában az elbizakodottságot, a vigyázatlanságot, a félelmet. 
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- Ha van elég kitartása, becsvágya, űzze ezt a sportot. 

 

- Tudjon aerobic gyakorlatot összeállítani 

- A szabadban végzett testedzés (az évszaktól függetlenül) váljék a tanuló számára megszokott 

tevékenységgé. 

- Ismerje a szabadtéri testedzés (testnevelési óra) legfontosabb egészségi és balesetvédelmi 

rendszabályait. 

- Rendszeresen végezzen szabadtéri sporttevékenységet. 

- Egy szabadtéri sportágban nyújtson elfogadható (jó) teljesítményt. 

 

 

INFORMATIKA 
- Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumot 

készíteni. 

- Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. 

- Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. 

- Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni. 

- Tudja használni az internet egyes szolgáltatásait. 

- Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. 

- Tudjon a szabadpolcon műveket keresni. 

- Legyen képes - segítséggel - a tárgyi katalógust használva egyszerű keresési feladatokat 

megoldani. 

- Tudjon forrásokra hivatkozni. 

 


