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1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 
 

A nevelő – oktató munka pedagógiai alapelvei 

 

A tanulók általános műveltségének megalapozása, a legfontosabb ismeretszerzési készségek 

és az alapkompetenciák sokirányú fejlesztése, amelyek biztos alapot nyújtanak a középiskolai 

továbbtanuláshoz, valamint a világra nyitott, humánus, és a világban, hazánkban, 

közösségeinkben helyét, értékeit reálisan értékelő fiatalok neveléséhez.  

 

Ennek elengedhetetlen feltétele az önismeretre nevelés, az érzelmek alkotó jellegű 

feldolgozásának kialakítása; az alapműveltség megszerzésének igényére nevelés; az 

anyanyelvi kultúra ápolása és az idegen nyelvek megszerettetése az eredményes 

kommunikáció érdekében.  

 

Célunk, hogy:  

 

 Tanulóink ismerjék meg nemzeti kulturális örökségünket, tiszteljék az egyetemes 
emberi kultúra és tudomány vívmányait!  

 Érezzenek felelősséget a hazánkban élő kisebbségek és más nemzetek jogai és 

hagyományai iránt!  

 Érezzék fontosnak az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok és 
szűkebb közösségük szabályainak tiszteletben tartását.  

 Legyenek fogékonyak az esztétikai értékekre a valóság alkotó és befogadó jellegű 
esztétikai elsajátítására!  

 Ismerjék meg a "környezeti gondolkodás" és "az egészséges életmód" lényegét és 

alkalmazzák azt! Ismerjék fel és utasítsák el az egészségre káros szokásokat, előzzék 

meg a baleseteket!  

 Szükségesnek tartjuk a megfelelő pályaorientációs munkát, ennek érdekében 
kiemelten kezeljük a lemaradók problémáit és a tehetséggondozást.  

 Segítjük a gyermekeket egyéni képességeiknek kibontakoztatásában.  

 Törekszünk a szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési, 
magatartási zavarral küzdő gyerekek hátrányának leküzdésére.  

 Fontosnak tartjuk az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírások ismeretét, a diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns 

légkör biztosítását. 

 A tehetséggondozás kiemelt szerepe mellett prioritást élvez nevelő-oktató munkánk 
során a hátrányos helyzetű (HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), a sajátos 

nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók (BTMN) társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése, társadalmi életre való 

felkészítésük elősegítése.  

 Fejlesztjük azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek: együttműködés, segítőkészség, 

szolidaritás, empátia.   
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Ezért fontos, hogy időben felismerjük a tanulók hátrányos helyzetét, és megnyerjük a szülőket 

a tanulók együttnevelésére. 

 

 

A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

A nevelő-oktató munkánkban a nevelés valamennyi feladatára alkalmazható módszerek jelen 

vannak: követelés, meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, elismerés, büntetés. 

Törekszünk arra, hogy a tanulókat egyéni különbségeikhez alkalmazkodva, személyre 

szabottan fejlesszük. 

 

Iskolánk a jövőben nem készül képzési struktúraváltásra, a jelenlegi profilok felmenő 

rendszerben történő folytatása a cél, ehhez adottak tárgyi, személyi feltételeink is:  

 emelt szintű angol nyelv, emelt óraszámú informatika; 

 köznevelési típusú sportiskola; 

 napközi, illetve egész napos iskola az 1-4. évfolyam számára; 

 az egyéb foglalkozások keretében tanulószoba az 5-7. évfolyamosok számára;  

 csoportbontások: idegen nyelv, informatika, technika, erkölcstan, hit- és erkölcstan 

(külső oktatók segítségével) és testnevelés tantárgyakból; 

 az erdei iskola, mint oktatásszervezési forma (melynek kiadásait a pályázati és 
önkéntes szülői hozzájárulások fedezhetik). 

 

 

Nevelő-oktató munkánkat sikeresnek tartjuk, ha: 

 

 Iskolánk végzős diákjainak legalább a 90%-a a 8. évfolyam végén minden tantárgyból 
megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás 

feltételeinek; 

 Természetesen elsődleges célunk az, hogy a tanulók több, mint 50%-a a minimális 

követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten 

feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek; 

 Tanítványaink rendelkeznek olyan bővíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel, 
képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a 

középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek; 

 Diákjaink ismerik, elsajátítják a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti 
kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és 

magatartásformákat. 
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1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

 

A tanuló személyiségfejlesztése a tanítási órán  

 

Iskolánk elsőrendű, kiemelt feladata a szilárd alapkészségek megalapozása. Ennek érdekében 

az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat szervezése során fontosnak tartják a tanulók 

folyamatos motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. A motiválás célja, 

hogy tanulóinkban felébresszük a tudás megszerzésének vágyát, és azt a tanulás végéig fenn 

is tartsuk.  

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.  

 

Feladataink: 

 

1. A tanulók erkölcsi nevelése:  

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.  

A kerettanterv ennek a területnek további erősítését segíti azáltal, hogy a 2013/14. 

tanévtől az erkölcs és hitoktatás kötelező tantárgyként kerül az óratervbe, lehetővé  

téve a családok számára az értékrendjük szerinti választás lehetőségét. 

2. A tanulók értelmi nevelése:  

Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. Az adottságokhoz és korlátokhoz rugalmasan alkalmazkodó 

mennyiségű és minőségű műveltségtartalmak elsajátíttatása. A világ megismerésére 

való törekvés igényének kialakítása. 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése:  

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása.  

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése:  

Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

5. A tanulók akarati nevelése:  

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.  

6. A tanulók nemzeti nevelése:  

A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

7. A tanulók állampolgári nevelése:  

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 

tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

8. A tanulók munkára nevelése:  

A munka fontosságának tudatosítása. Fontos a tanulók önállóságra nevelése. 

Gyakorolják környezetük rendben tartását. 

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése:  

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása.  
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Iskolánk biztosítja azon tanulók oktatását, vizsgáztatását, akiknél a szakértői javaslat szerinti 

egészségi állapot alapján a magántanulói státusz indokolt, továbbá azon tanulók 

vizsgáztatását, akik szülői kérelemre az iskolával magántanulói jogviszonyban vannak, és a 

szülő nyilatkozata alapján különbözeti vizsgát kérnek.  

 

Az iskola feladatai az integráció szellemében a következők: 

 

 a sajátos nevelési igényű tanulóinknál sérülés-specifikus, egyéni terv alapján történő 

fejlesztő foglalkozás biztosítása; 

 sokoldalú szemléltetéssel, egyénre szabott eszközhasználattal biztosítani az egyes 
tantárgyakhoz kötődő képesség- és készségfejlesztést; 

 a család és az iskola között olyan kapcsolat megteremtése, ahol a nevelési feladatok 
megvalósításában partnerként vesz részt a szülő; 

 az esélyegyenlőség biztosítása oly módon, hogy a védett csoport tagjai valóban élni 
tudjanak a számukra adott lehetőséggel. 

 

1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

1.3.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai: 

 

Célunk: az egészséges életmód megalapozása, folyamatos fejlesztése, a testi, lelki, szociális 

harmónia egységének megvalósítása.  

Az egészségnevelés feladatainak az iskola minden évfolyamán, minden tevékenységében 

érvényesülnie kell.  

Az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása.  

A helyes életmód követelményeinek megismertetése, betartatása. 

Öntevékeny egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások folyamatos 

gyakoroltatása, ellenőrzése.  

Biztosítjuk, hogy a délelőtti megterhelő tanulás után 1 - 1 órát szabad levegőn töltsenek 

gyermekeink tudatosan tervezett, sokoldalúan fejlesztő mozgással és játékkal. 

Fontos figyelmet fordítunk ezért a helyes napi- és hetirend kialakítására.  

 

Az egészségnevelés követelményei:  

 Személyi és környezeti higiéniára nevelés (iskola, lakás, település rendje stb.) 

 Egészséges táplálkozásra nevelés: a táplálkozás napi és évszakos ritmusa, megfelelő 
étkezési szokások kialakítása, az étkezés higiéniája, esztétikája, társas jellege; eltérő 

táplálkozási igények biztosítása; 

 Egészséges és rendszeres testmozgásra nevelés, a sport életszükségletté tétele, a 
mozgás örömszerző funkciója, az állóképesség egyéni fejlesztése; 

 A baleset megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészség megóvására való 
nevelés; felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére az 

iskolában, a háztartásban, a közlekedésben; 

 Elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítása; 

 A szenvedélybetegségek elleni küzdelemre való felkészítés.  
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Egészségnevelési feladataink 

 

A személyi higiéniára nevelés: 
1 - 2. osztály:  

Tisztálkodás, kézmosás, rendszeres fogmosás. A helyes testtartás kialakítása.  

2. osztály:  

Igény a mozgásra. Az elemi higiénés szokások megismertetése. Az öltözködés és napirend 

elemi ismeretei; a ruházat tisztán tartása, a zsebkendő használata.  

3. osztály:  

A higiénés szokások szükségességének belátása, együttműködés a szokásalakításban; a 

mozgás egészségmegőrző, élettani és mentális hatásának ismerete; a betegségmegelőző 

beállítódás erősödése. Az egészségmegőrzés jelentőségének felismerése; a károsító 

hatások elutasítása; teendők megszervezése betegség észlelésekor és baleset esetén.  

4 - 8. osztály:  

Alakuljon ki a ruházat tisztán tartásának igénye. Legyen képes az időjárásnak, évszaknak, 

napszaknak és az alkalomnak megfelelően öltözködni. Az egészséges életmód elemi 

ismereteinek és helyes szokásainak megismerése és gyakorlása. A gyakori fertőző 

betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozásának elemi szabályainak 

elsajátítása. A káros élvezeti szerek /nikotin-, alkohol-, drog-, energiaital-, 

gyógyszerfüggőség/ fogyasztásából, a viselkedés-és érzelemszabályozás zavaraiból /kóros 

játékszenvedély, kényszervásárlás, számítógép- internet függőség, evészavarok/ adódó 

következmények tudatosítása. Tapasztalatok gyűjtése az élőlényeket károsító hatásairól. 

Tájékozottság az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének módjáról. 

 

Egészséges táplálkozásra nevelés  

1. osztály:  

Az egészséges táplálkozás ismerete; a napi ötszöri étkezés fontosságának ismerete; a 

kulturált étkezési szokások, az ízléses terítés és az étkezések rendjének ismerete.  

2 - 3. osztály:  

A háztartási eszközök ismerete és rendeltetése; a helyes és helytelen étkezést szokások 

ismerete. 

4 - 8. osztály:  

A legfontosabb táplálékok, az egészséges napi táplálkozás fontosságának ismerete; 

ismerje meg az ember számára nélkülözhetetlen és egészséges életmódot biztosító 

tápanyagokat, gyűjtsön tapasztalatokat felhasználásukról.  

 

Egészséges mozgásfejlődés:  

 elemi mozgások és játékok tanítása, gyakorlása; 

 a fizikai állóképesség fejlesztése; 

 a rendszeres sport megszerettetése; 

 a mindennapos testmozgás váljon igényévé. 

 

Baleset megelőzés:  

 közlekedésbiztonságra nevelés  

 otthoni és iskolai balesetek megelőzése 
 

Tanórán kívüli programok szervezése: 

Egészségnap, előadások, filmvetítés, sportvetélkedők, látogatások… 
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1.3.2 Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia 

és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

Alapfokú elsősegélynyújtó ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátítása. 

 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 osztályfőnöki, környezetismereti, biológia és testnevelés órákon; 

 szakkörökön, szervezett tanfolyamokon; 

 látogatás a mentőállomásra; 

 kapcsolattartás a Vöröskereszttel; 

 meghívott szakemberek előadásai gyerekeknek, szülőknek. 

 

 

1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Tanulóink személyiségfejlesztése során célunk, hogy olyan állampolgárokat neveljünk, akik 

tisztelik az emberi élet méltóságát. 

Személyiségfejlesztő tevékenységünk egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes 

kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon a tanulói közösség ráhatásán 

keresztül.  

 

A tanulóközösség fejlesztése nevelő-oktató munkánk kiemelt területe 

 

1. Az iskolai élet egyes területeihez (tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása. Ezen közösségek tervszerű, tudatos 

fejlesztése a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével.  

 

2. Az autonóm személyiség kialakítása, mely magában foglalja a célkitűzést, a cél 

eléréséért folytatott tervszerű tevékenységet, illetve az elvégzett munka értékelésének 

képességét.  

 

3. A tanulóközösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos szervezése 

annak érdekében, hogy a tanulók a közösség életében aktívan részt vegyenek.  

 

4. Az egyes közösségekre jellemző egyéni arculat és az összetartozást erősítő 

hagyományok kialakítása. 

 

5. Támogatjuk a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók közösségi 

beilleszkedését, befogadását, és szociális magatartásuk alakulását.  
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A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek:  

 

Szociális és állampolgári kompetenciák  

 A nagyobb közösség iránti elkötelezettség, konfliktuskezelés, együttműködő 

magatartás  

 A környezet és az emberi közösségek harmonikus viszonyáért való felelősségvállalás. 
 

Anyanyelvi kommunikáció  

 A saját és a közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli nyelvi 
kifejezőkészség. 

 

 

1.4.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

 

A közösségi cselekvések kialakulásának segítése példamutatással, a helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálattal. A tanulás folyamatában a tanulók közötti kölcsönös segítségnyújtás 

támogatása.  

Változatos munkaformával megteremtjük az együvé tartozás, az egymásért való felelősség 

érzését (csoportmunka, differenciált munka, kooperatív tanulási technikák, verseny...). A 

tanulók segítése a konfliktusok közös kezelésében és megoldásában.  

 

 

1.4.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 

Ezen lehetőségekkel biztosítjuk, hogy a különböző tevékenységek megfelelően erősítsék a 

közösséghez tartozás érzését. A sokoldalú, változatos foglalkozások hozzájárulnak a 

közösségi magatartás erősítéséhez. 

 

Hagyományőrző tevékenységek:  

 Névadóinkhoz fűződő hagyományaink ápolása („Váci-plakett” és a „Dózsa György 
Sportiskolai Általános Iskola kiváló tanulója” átadása, születésnapi megemlékezés, 

Szivárványnapok, Dózsa-napok, Váci-napok); 

 Országos, megyei, városi, iskolai tanulmányi- és sportversenyek szervezése; 

 Nemzeti ünnepeinkről történő és egyéb megemlékezések; 

 Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepélyek és egyéb programok megtartása; 

 Túrák, kirándulások, táborok; 

 Közös tevékenységek a Vöröskereszttel; 

 Beiskolázási programok; 

 Városi, megyei, országos, nemzetközi tanulmányi- és sportversenyeken való részvétel, 
melynek részletes programját mindig az éves munkaterv tartalmazza. 
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Felzárkóztató foglalkozások: 

A tanulásban lemaradó hosszabb betegség miatt sokat hiányzó gyerekek felzárkóztatására 

lehetőséget biztosítunk. 

 

A szakkörök  

 Működésük a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja; 

 Jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek 
valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is; 

 Indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – 
minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt; 

 Vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  
 

Tehetséggondozás, versenyek, vetélkedők  

A legtehetségesebb tanulókat felkészítjük az iskolán kívüli városi, megyei, országos és 

nemzetközi versenyekre. 

A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a nevelők szakmai 

munkaközösségei vagy a tanítók, szaktanárok végzik.  

 

Iskolai sportkör  

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a testnevelési órákkal 

együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle 

sportágakban az iskolai és az iskolán kívüli sportversenyekre.  

Hangsúlyozott szerepet kap a játék, és a jó fizikum megtartása.  

 

A Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolában – mint tagintézményben – diáksport 

egyesület működik. A Dózsa Diáksport Egyesület az intézmény cél- és eszközrendszerének 

figyelembevételével, az intézménnyel szorosan együttműködve - lehetőségeinek 

függvényében segíti a sporttehetségek gondozását, a tanulók mindennapi testedzését, valamint 

a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

 

Iskolai könyvtár  

Könyvtárunk tanulóink egyéni tanulását, önképzését, kutató tevékenységét szolgálja. 

 

 

1.4.3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

 

A diákönkormányzatok a tanulók önirányító, önszervező közösségei, melynek keretében a 

tanulók a pedagógus irányítóval együtt – saját fejlettségüknek megfelelő szinten – önállóan 

intézik saját ügyeiket. 

 

Feladatai: 

 A közösség iránti felelősségérzet kialakítása, fejlesztése; 

 A hagyományokon alapuló, közösségi tevékenységek biztosítása; 

 Harmonikus kapcsolat kialakítása a társadalmi környezettel; 

 Közösségi és szabadidős programok megszervezésének képessége; 

 A régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése; 

 Olyan közös érdekeken alapuló célok kijelölése, melyek nem sértik az egyéni 
érdekeket, azokkal összhangban vannak. 
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1.4.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 

A szabadidős tevékenységek során arra törekszünk, hogy a résztvevők fogadják el egymást, 

legyenek képesek az együttműködésre. E tevékenységekkel elősegítjük a pozitív irányú 

emberi kapcsolatok kialakulását. 

A megvalósulás elősegítése érdekében színház- és mozilátogatásokat, tanulmányi 

kirándulásokat, erdei iskolát, egészséges életmóddal, testneveléssel, különböző sportágakkal 

kapcsolatos táborokat szervezünk. Az ezeken való részvétel önkéntes, költségeit a szülők 

önkéntes vállalás alapján fedezik. 

 

 

1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

 

A pedagógusok legfontosabb feladatai: 

 a tanítási órákra való felkészülés; 

 a tanulók dolgozatainak javítása; 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése; 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése; 

 javító-, osztályozóvizsgák lebonyolítása; 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése; 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása; 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok; 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken; 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése; 

 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; 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése; 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel; 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken; 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés; 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés; 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása; 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődésre. 

 Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
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 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát; minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.  

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: félévi és év végi statisztikai 
adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
 

 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 
 

1.6.1.  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 

A tehetség lehetőséget, ígéretet, reményt, esélyt jelent valamely emberi tevékenységi körben, 

olyan kiemelkedő teljesítményre, amely társadalmilag hasznos, és amely megelégedettséggel, 

örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár elérője számára.  

A tehetségek felismerése és gondozása minden pedagógus feladata. 

Az egyén képességeinek megismerésére irányuló vizsgálat, a rejtett tehetségek feltárása 

nagyobb részt a szaktanár által vezetett tanórai foglalkozásokon, ill. szakkörön végezhető el. 

 

A vizsgálat célja:  

 a tanulók képességeinek feltérképezése; 

 a tanulók egyéni fejlődésének biztosítása adottságaik és képességeik alapján. 

 

A pedagógus tevékenységének lépései ennek megvalósulása érdekében: 

 tudatosítani a tanulóval felismert képességeit; 

 elfogadtatni és értékként kezelni a tanuló adottságait, irányultságát; 

 megfelelő feladatokkal ellátni, figyelemmel kísérni munkáját; 

 rendszeresen buzdítani, ambicionálni, dicsérni; 

 lehetőséget adni a megmérettetésre, kibontakozásra, versenyeken indítani; 

 elismerni eredményeit, további kitartó, céltudatos munkára ösztönözni. 
 

A tehetséggondozás formái intézményünkben: 

 Órai differenciálás, mely megnyilvánulhat differenciált, árnyalt értékelésben is.  

 Beválogatáson alapuló gazdagító programok, komplex, tehetséggondozó műhelyek 
szervezése. Ezen programok felépülése a következő logikát követi: diagnosztizálás, 

fejlesztés, hatásvizsgálat. 

 Egyéni fejlesztési terv készítése egyes tanulók részére. 

 Érdeklődésen alapuló speciális képességeket célzó szakkörök, sportkörök, edzések 
megszervezése. 
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 Versenyeztetés, versenyszervezés, egyéb megmérettetések. 

 Emelt tantervű osztályok  

 Pályaorientáció 

 Tanácsadás (szülő, kolléga, tanuló részére)  

 

 

1.6.2. Intézményünkben a tehetséggondozás kiemelt területei: 

 Emelt szintű angol nyelv és emelt óraszámú informatika oktatás (székhelyen); 

 Sportiskolai képzés (tagintézményben); 

 Tehetségpont (székhelyen és tagintézményben). 
 

Emelt szintű angol nyelv és emelt óraszámú informatika oktatás 

 

A tehetséggondozás legszélesebb területét az emelt szintű osztályok jelentik. Itt a magasabb 

óraszámú, kis létszámú tanulócsoportok nagyobb lehetőséget adnak a tehetség felismerésére, 

melynek alapján egyéni feladatokkal segíthetik annak mielőbbi kibontakoztatását.  

 

Az emelt szintű angol nyelvoktatás célja: 

 Gyakorlati nyelvi készségek elsajátítása és alkalmazása hétköznapi helyzetekben; 

 Információadás és szerzés angol nyelven, az angol nyelv eszközként való használata az 
általános ismeretszerzés területén; 

 Az angol élet és kultúra fontos vonásainak megismerése; 

 A nyelv önálló használata szóban és írásban egyaránt; 

 A különböző nyelvtanulási módszerek elsajátítása, és az egyéni nyelvtanulási technikák 

alkalmazása; 

 Jussanak el a nyelv olyan szintű használatához, melyek lehetővé teszik számukra az 
osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (internet, filmek, zene, tévéműsorok, 

újságok) hasznosítását, és az irányított önálló haladást; 

 Minél többen alapszintű nyelvvizsgával zárják tanulmányaikat. 
 

Az emelt óraszámú informatika oktatásának célja: 

 megismertesse az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé 

teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, 

készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi 

tanulmányaikban, a mindennapi életben a szórakozásban és a munkában 

 fontos, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az órákon, és törekedjenek ismereteik 
folyamatos megújítására 

 képes legyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba 

 minél többen ECDL vizsgával zárják tanulmányaikat. 

 

Sportiskolai képzés 

A Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola - amely 1974. évi megalakulásától kezdve 

emeltszintű testnevelést oktató iskola - a 2006/2007. tanévtől „Közoktatási” 2013/2014 

tanévtől „Köznevelési Típusú Sportiskola és Módszertani Központ”, 2014-től sportiskolai 

általános iskolaként működik. 

Az intézményben minden évfolyamon egy osztály „T” megnevezéssel - városi/járási 

beiskolázási lehetőséggel köznevelési típusú sportiskolai osztályként működik. 
Az iskola tehetséggondozó sportiskolai képzést a kötelező felvételi körzetében lakó gyerekek 

beiratkozási lehetőségeinek biztosítása mellett a párhuzamos osztályokban is szervezhet. 
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A sportiskolai képzésbe az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági 

és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek és – a sportágválasztás után – a 

sportági szakszövetség ajánlásával rendelkezik. 

 

A köznevelési típusú sportiskolai képzésben részesülő 1-8. osztályban a testnevelés tanórákat 

testnevelő tanár tanítja, továbbá 5-8. osztályban csoportbontásban történik. 

A sportiskolai képzésben részesülők 1. osztálytól már speciális képzést végeznek atlétika, 

kézilabda, úszás, vízilabda sportágakban, ami a heti órakeret 50 %-át teszi ki. A fennmaradó 

50 % az általános fizikai állapot fejlesztésére, illetve az általános iskolában kötelező jelleggel 

oktatandó sportágak mozgásanyagának elsajátítására terjed ki. 

 

A sportiskolai képzésben kiemelten az atlétika, kézilabda, úszás és vízilabda sportág szerepel. 

Az iskola a négy sportág képzését az országos sportági szakszövetségek által jóváhagyott 

sportági tantervek alapján, az érintett sportági szövetségekkel, helyi sportszervezetekkel 

megkötött együttműködési megállapodás keretében végzi. 

A köznevelés típusú sportiskolai képzés tantárgyi struktúrája és óraszámai a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Kormányrendelet sportiskolákra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével került 

meghatározásra.  

 

Tehetségpont 

A Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola és tagintézménye a Dózsa György Sportiskolai 

Általános Iskola kiemelt közös fejlesztési területként kezeli a tehetséges gyermekek 

fejlesztését, a Tehetségpontok működtetését. 

 

Székhely: 

A székhely intézmény 2010-től regisztrált Tehetségpontként működik. 

A széles körű tehetséggondozási tevékenységünk motivált minket arra, hogy pályázatot 

adjunk be a TÁMOP 3. 4.4. prioritás keretében, és tehetségpont kiépítését valósítsuk meg. A 

pályázat nyerteseként hat területen dolgoztunk ki tehetségfejlesztő modulokat. 

Fejlesztési területek: angol nyelv, képzőművészet, dráma, természettudomány, 

személyiségfejlesztés, könyvtárhasználat. 

A megnyert pályázati forrásnak köszönhetően az eddigi iskolai tehetséggondozásunkat 

kiegészítjük új módszerekkel és programokkal.  

Cél: tágítani a tehetségkibontakoztatás színtereit. 

 

"KÉPES VAGYOK RÁ!” - modul 
Önismereten alapuló személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés (2-5.évfolyamos tanulóknak). 

 

"EGY KÉP TÖBBET MOND EZER SZÓNÁL" - képzőművészeti modul 

Komplex tehetséggondozás a vizuális művészetek területén egy diákkör keretében (5-8. 

évfolyamos tanulóknak). 

A program célja: a tervező, konstruáló-reprodukáló képességek kibontakoztatása izgalmas 

feladatokon keresztül, sokféle anyag és technika felhasználásával. 

A hagyományos képzőművészeti technikák kiegészítése játékos színelméleti és kompozíciós 

feladatokkal, fotózással, digitális képszerkesztéssel, számítógépes tervezéssel. 

Műalkotások értelmezése, elemzése, átírása.  

Ismerkedés az alkalmazott grafikai műfajokkal: újság, képeslap, naptár, meghívó készítése. 

Virtuális galéria működtetése. 
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"SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG" – modul 

Tehetséges tanulók fejlesztése a színház, a dráma módszerével diákkörön (5-8. évfolyamos 

tanulóknak). 

Színházlátogatás, színdarabok elemzése. Csoportépítő, készségfejlesztő drámajátékok. 

Színházi, dramaturgiai alapfogalmak, alapvető drámai konvenciók megismerése. 

A diákköri munka végén egy népballada dramatizált előadása zenei betétekkel. Cél a 

színházra nevelés és a színházzal nevelés részterületeken a tanulók drámajátékokon keresztüli 

fejlesztése, színészi hajlamok felfedezése, a bemutatók során olyan élményekhez juttatás, 

melyek meghatározóak lehetnek a színészi pálya kiválasztásában.  

 

"LET'S SPEAK" – modul  

A diákkör célja az angol nyelvi beszédkészség fejlesztése a drámapedagógia módszerével (5. 

évfolyamos tanulóknak). 

A dráma eszközeivel különböző szituációk megjelenítése, egy színdarab előadása angol 

nyelven.  

Az angol kultúra: ünnepi szokások, jeles napok megismerése. 

 

"TERMÉSZET-TÁJ-EMBER" - Természettudományos modul 

Cél a környezettudatos szemléletformálás a gyakorlati munkán keresztül (5-8. évfolyamos 

tanulóknak). 

A tehetségek előadásokon sajátítják el az önálló kutatómunka alapjait, majd egy kiválasztott 

területen végeznek önálló kutatásokat. Eredményeiket kiselőadások keretében mutatják be. 

Nyári táborban és hat terepgyakorlaton vesznek részt, ahol megismerik a természet-, táj- és 

ember összhangját. 

 

"KÖNYVBARÁT KÖR" – modul 

Könyvtárhasználó és könyvolvasó diákkör (5-8. osztályos tanulóknak). 

A diákkörön a tanulók önálló könyvtárhasználati ismereteket sajátítanak el, és önálló 

kutatómunkát végeznek. 

Felkészülés könyvtárhasználati és olvasási versenyre.  

 

A „Tehetségpont” keretében a sporttehetség-gondozás területén kiemelt szerepet vállalunk a 

torna sportág utánpótlás-nevelésében, melyben együttműködési megállapodásunk van a 

Magyar Torna Szövetséggel. 

 

Tagintézmény: 

Intézményünk 2010-től regisztrált Tehetségpont, alapítója a „Lámpás a Tehetségekért” 

Komárom- Esztergom Megyei Tehetségsegítő Tanácsnak.  Tehetséggondozó munkánk része a 

tehetséggondozás iránt érdeklődő szülők, pedagógusok, intézmények tájékoztatása, 

koordinálása, hálózat építése annak érdekében, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el. 

Intézményünkben 2008 szeptemberétől ingyenes tehetség tanácsadás működik. 

 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

"Tehetségen azt a velünk született, majd céltudatos tevékenység, gyakorlás által 

kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos behatárolt 

területén az átlagosat messze meghaladó teljesítményeket tud létrehozni" (Harsányi István). 

A tehetség felismerése, fejlesztése, a tehetséges gyerekek képességeinek maximális 

kibontakoztatása, gondozása alapvető feladata iskolánknak.  
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Céljaink: 

 Felismerjük a tehetséget; 

 Megértsük a tehetséget és azok megjelenési formáit; 

 Képességazonosítást célzó szűréssel, tanári megfigyeléssel kiválogassuk a tehetséges 
tanulókat; 

 A gyermek minél több oldalról való megismerésével felismerjük a szunnyadó 
tehetségeket; 

 Minél korábban kezdjük el a személyre szabott fejlesztést; 

 Kielégítsük és kezeljük a tehetséges gyerek különleges - megismerési, alkotási, 
biztonsági –szükségleteit; 

 Ösztönözzük intellektusát és kreativitását; 

 Erősítsük a tehetséges személyiséget; 

 Felkészítsük a gyereket arra, hogy kreatív és tehetséges felnőtté válhasson a jövőben. 

 

A tehetségfejlesztés színterei: 

Iskolánk tehetséggondozó programjában kitüntetett szerepe van a tanórai és tanórán kívüli 

tehetségfejlesztésnek. 

Emelt szinten oktatjuk a tagintézményben a testnevelést, a székhelyen az angol nyelvet és 

informatikát. Emellett komplex tehetséggondozó programot dolgoztunk ki, mely támogatja a 

tehetségígéretek diagnosztizálását, erős és gyenge oldalának fejlesztését, készségeik 

kialakítását. 

 

Tevékenységeink: 

 a tanórai differenciálás különféle formái (kiscsoportos, nívócsoportos, egyénre szabott 
munka); 

 délutáni foglalkozások (szakkörök, középiskolai előkészítők, edzések, tömegsport, 
énekkar); 

 diákolimpián, országos, nemzetközi versenyeken való részvétel, versenyek szervezése; 

 koncertek, színházak, hangversenyek látogatása; 

 pályairányítás, pályaválasztás; 

 gálaműsorok, kiállítások szervezése; 

 múzeumlátogatások; 

 nyári táboroztatások (kézművesség, lovastábor, testneveléssel, sporttal, egészséges 
életmóddal kapcsolatos táborok). 

 

További célkitűzéseink:  

 Gazdasági partnerek keresése, a tehetséggondozás szolgálatába állítása. 

 Továbbképzési központ létrehozása (különös tekintettel a játékpedagógiára).  
Ezt szakmailag alátámasztja a megyében egyedülálló fejlesztőjáték állományunk, 

tehetség-könyvtárunk, magas szinten felszerelt tehetségfejlesztő szobánk, és az 

iskolánkban dolgozó szakvizsgázott játék és szabadidő pedagógus, és szakvizsgázott 

tehetséggondozási szakértőnk 

 Kutatási feladat: a mozgás, sport és a tehetség összefüggései. 

 Tehetségpontunk akkreditációja. 
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1.6.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

A szociális hátrányt szenvedő tanulók többsége ismeretelsajátítási nehézségekkel is küzd. A 

tanulási nehézség minden esetben tükröződik a viselkedésben is. Ezért mindenekelőtt fel kell 

deríteni, miből fakadnak a tanulók nehézségei, milyen mértékben hiányosak az ismereteik.  

A nevelés, oktatás, fejlesztés az SNI gyermekek esetében is követelményeket támaszt a 

tanítás- tanulás egész folyamatára vonatkozóan. 

A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását az iskola alapdokumentuma alapján látja el, 

amennyiben integráltan a többi tanulóval együtt nevelhetők. 

 

A probléma kezelése: 

 Az iskolával jogviszonyban álló SNI-s tanulót nyilvántartjuk, újonnan felmerülő 
probléma esetén kezdeményezzük a tanuló vizsgálatát a Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottságnál. 

 Kapcsolatot tartunk a Pedagógiai Szakszolgálattal. Az ott dolgozó szakemberek 

segítségét kérjük a problémák diagnosztizálásához, a fejlesztő program 

megvalósításához a megfelelő szakember biztosítása érdekében. Konzultálunk az 

iskola szakirányú végzettségű pedagógusaival is. 

 Érvényesítjük a számonkérési, értékelési – indokolt esetben, a tanulási képességet 
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján – az egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

 Amennyiben szakemberek javaslatára a gyermek felmentést kapott a problémás tárgy 
osztályozása alól, annak foganatosításával - különösen felső tagozatban - csak igen 

körültekintően és nagyon indokolt esetben élünk. A probléma kezelésére - az 

osztályzás megtartása mellett - inkább a megkülönböztetett bánásmód és a 

differenciált követelmény módszerét alkalmazzuk. Különös figyelmet fordítunk arra, 

hogy felmentés esetén is tudatosan igyekezzünk fenntartani az érdeklődést az adott 

tárgy iránt. 

 Szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel. Fontos, hogy kölcsönösen tájékoztassuk 

egymást a gyerek aktuális állapotáról, fejlődéséről, környezetében történ 

változásokról. 

 Világosan meg kell határoznia a gyermek számára, hogy mely ismeret elsajátítása 
elengedhetetlen a sikeres továbbhaladáshoz, illetve mely feladatok szolgálják éppen 

akkor „csak” a tapasztalatszerzést vagy a pihenést, kikapcsolódást. 

 A tanulók pozitív személyiségvonásait, értékeit folyamatosan meg kell erősítenünk. 
Ennek a közösség többi tagja előtti hangsúlyozásával sikerélményhez juttatjuk a 

gyerekeket, illetve javítjuk a csoportban elfoglalt pozíciójukat. 

 

 

1.6.4. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

A beilleszkedési, magatartási zavarok hatással vannak a tanulmányi munkára, de a tanulási 

nehézség is okozhat frusztrációt beilleszkedési, magatartási zavart. 

Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében fontos a nehezen nevelhető, a környezettel 

szembeni negatív beállítódású, esetleges testi, pszichés tüneteket produkáló, 

személyiségzavarokkal küzdő tanulók problémájának gyors felismerése, annak kezelése 

segítő szakemberekkel való együttműködés során. 
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Tevékenységek: 

 A pedagógus igyekszik feltárni a rendellenes viselkedés okát. 

 Az alapvető készségek kialakítását gátló tényezők (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia) 
gyors felismerése és a probléma kezelése szakember együttműködésével (logopédus, 

pszichológus gyógypedagógus, szűrések, fejlesztő foglalkozások stb.). 

 Jó kapcsolat az iskola orvosával és a védőnővel. 

 Együttműködés az osztályban tanító pedagógusoknak. 

 Az ifjúságvédelmi tevékenység során a szülők és a családok nevelési gondjainak 

segítése (családlátogatás, családsegítő központtal, gyerekjóléti szolgálattal való 

kapcsolat). 

 

A felzárkóztatás lehetőségei: 

 Átgondolt tanulásirányítással (több érzékszerven keresztüli információszerzés, sok féle 
tevékenykedtetés, játék, eszközhasználat) 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezés – differenciált vagy 
csoportmunkák módszereinek alkalmazása 

 Beszédkészség fejlesztése (fokozatos szókincsbővítés, új szavak beszédbe építésének 

gyakoroltatása) 

 Beszélgetés 

 Korrepetálás, differenciált fejlesztő foglalkozások biztosítása 

 Egésznapos iskola, napközi, tanulószoba lehetőségének biztosítása 

 Az osztályfőnök közreműködésével a közösségi életbe való beilleszkedés segítése, és 
az ennek megfelelő viselkedés, cselekvés kialakítása 

 Az egészséges énkép és önbizalom kialakítása,  
 

 

1.6.5. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 

Minden pedagógusnak komoly feladata és felelőssége van a gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkában. A tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények tőle elvárható megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. 

A nevelők és a tanulók, a nevelők és a között kialakított személyes kapcsolatok célja a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése.  

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős dolgozik. Alapvető feladata, hogy segítse, koordinálja a pedagógusok gyermek- és 

ifjúságvédelmi tevékenységét.  

 

Ezen feladatok közé tartozik:  

 A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, intézményekről, 
személyekről, amelyekhez a problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 Szükség esetén személyes kapcsolatot kezdeményez a szülői házzal, családlátogatáson 

vesz részt. 

 A veszélyeztető okok esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot vagy a megfelelő 
szakintézményt. 

 Segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét.  

 A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi.  

 Igazolatlan mulasztás esetén a törvényben előírtaknak megfelelően intézkedik.  

 Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.  
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Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

 Fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit. 

 Meg kell keresni a problémák okait.  

 Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához. 

 Jelezni kell a felmerült problémákat a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

 Ügyelni kell a gyermek jogainak betartására és betartatására. 

 A pedagógus részéről a gyermek felé irányuló empátia, tolerancia, mentális segítség 

 Prevenciós programok szervezése (drogmegelőző, mentálhigiénés egészségmegőrző). 

 Pályaválasztási, pályaorientációs munka végzése. 

 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében együttműködünk a 

területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval;  

 gyermekjóléti szolgálattal; 

 családsegítő szolgálattal; 

 gyermekorvossal, védőnővel; 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel; 

 történelmi egyházakkal, alapítványokkal.  
 

A gyermekvédelmi felelőssel együttműködve külön figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű 

és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. Szükség esetén családlátogatást, fogadó órát 

kezdeményezünk. 

 

 

1.6.6. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A szociális hátrányok leggyakoribb oka a családi mikrokörnyezet: 

 A szülők munkanélkülisége; 

 Iskolázottságuk alacsony foka; 

 Életvitelük és szociális körülményeik miatt a szülők rossz egészségi állapota; 

 A szülők deviáns magatartása a társadalmi beilleszkedést nehezíti, és gyermekeik 

számára rossz példával szolgál; 

 Csonka család; 

 A gyermek felé irányuló ellenőrző funkciójuk laza, nem következetes. 
 

Ezeket az okokat megszüntetni nem tudjuk, de a szociális hátrányok csökkentése és az 

esélyegyenlőség érvényesítése érdekében segítséget nyújthatunk megfelelő életvezetési 

tanácsokkal, és a szociális intézményekkel történő kapcsolattartással. 

 

 A hátrányok leküzdését szolgálják a tanulást segítő, felzárkóztató foglalkozások és a tudás 

megszerzését segítő tevékenységközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása.  

 

A problémák kezelésének eszközei: 

 Kapcsolat tartása a Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális 
hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

 A szülők, családok életvezetési gondjainak enyhítése a Gyermekjóléti Szolgálat 

segítségével. 

 A HHH/HH tanulók támogatása a pályázati lehetőségek felkutatásával. 

 Diákétkeztetési kedvezményezettség elősegítése. 
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 Lehetőség szerint a napközis ellátás feltételeinek biztosítása. 

 A szülők tájékoztatása a szociális juttatások lehetőségeiről. 

 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek használata.  

 A továbbtanulás irányítása, segítése a pályaorientáció érdekében.  

 Segítségnyújtás a tanulók érdeklődési körének és képességének felmérésében.  

 Segítségnyújtás annak eldöntésében, hogy a tanuló képes-e megfelelni a felvételt 
hirdető iskola követelményeinek.  

 Pályaválasztási szülői értekezleten tájékoztatást kap a szülő a tovább tanulási 
lehetőségekről. 

 A nyílt napokon való részvétel biztosítása. 

 Segítségadás a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációs teendőkben. 

 A fogadóórák - az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenységén keresztül  

 Szoros kapcsolattartás az iskola rendőrével. 

 Konfliktusmegoldás, közügyekben való eligazodást segítése. 
 

 

1.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 
 

Mindkét intézményünkben külön diákönkormányzat működik, melynek feladata: 

 Segítse a demokratikus légkör kialakítását és fenntartását a tanulók és tanárok között; 

 Megismertesse a tanulókkal a jogaikat; 

 Segítse őket kötelességük teljesítésében; 

 Szervezze a közösségi életet. 
 

Tagjai az osztályonként megválasztott képviselők, vezetőjük a diákelnök. 

Rendszeres diákönkormányzati gyűlésen mondhatják el javaslataikat a diákélettel 

kapcsolatban.  

 

 

A diákönkormányzati tagok jogai és kötelességei: 

 

Kötelességeik: 

 Az üléseken való részvétel. 

 A rábízott feladatok végrehajtása. 

 A diákönkormányzat munkájában való részvétel. 
 

Jogaik: 

 A tagok hozzászólási és javaslattételi joggal rendelkeznek. 

 Osztályonként két szavazati joggal rendelkeznek az egyenlőség fenntartása érdekében. 

 Kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását.  

 

Véleménynyilvánítás: 

A tanuló véleményt nyilváníthat osztályfőnöki órán, valamint a DÖK ülésein a képviselőkön 

keresztül. 

 

Döntéshozatal: 

A diákönkormányzat határozatait a DÖK SZMSZ-ének alapján hozza.  
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1.8.  Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 
 

A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésében meghatározóak az emberi kapcsolatok, 

melyeknek egymás tiszteletén, megbecsülésén kell alapulniuk. Az iskolában elsődleges a 

gyermekek érdeke, mely szoros érzelmi kapcsolaton alapul. 

A felgyorsult társadalmi-gazdasági változások közepette a család és az iskola funkciója is 

megváltozott. 

A nevelőmunkában egyre nagyobb szerephez jutó minőségfejlesztés igénye megköveteli az 

oktatási szolgáltatások kliensközpontúságát, azaz a szülőknek, a nevelés-oktatás 

megrendelőinek az elégedettségét. 

Az iskolában a különböző érdekek megnyilvánulási, egyeztetési lehetőségeit, a Nemzeti 

Köznevelési Törvény és az iskola SZMSZ-e fogalmazza meg. 

 

1.8.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

Az együttműködés alapelvei: 
A pedagógusok tájékoztatást nyújtanak a tanulóknak, figyelembe véve azok érdeklődését, 

adottságait, képességeit. 

A nevelés-oktatás során tárgyilagosan közölnek ismeretanyagot, fejlesztik személyiségét, 

miközben tiszteletben tarják személyiségét és emberi méltóságát. A pedagógusok a 

korosztályoknak megfelelő tanulási stratégiák kialakításával és megtanításával érvényesítik a 

tudás modern értelmezését, a fejlődő gyermek cselekvési szabadságát figyelembe véve 

kínálnak lehetőséget a hit- és vallásoktatásra, világképük kialakítására. A kulturális és 

művelődési programok a korszerű erkölcsi értékrendszer kialakítását az identitás és 

magyarságtudat megerősítését szolgálják. 

A tanulóktól az eredményes együttműködés érdekében elvárható a rendszeres, fegyelmezett, 

képességeiknek megfelelő munka és magatartás. A közös munka harmóniájának 

megteremtése érdekében minden tanuló óvja saját és társai testi épségét, s megőrizze, illetve 

az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket. 

 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 Az iskola igazgatója legalább évente kétszer a diákközgyűlésen, a diákönkormányzat 
vezetőségének ülésén, valamint körözvényen keresztül; 

 A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül; 

 Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 
 

A tanulót a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, és a 

tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján juttathatják el az iskola igazgatójához, 

nevelőikhez. 

 

1.8.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

 

 Az együttműködés alapelvei 

A gyermeknevelésnek két fő színterén – az iskolában és a családban – összhangot, egységet 

kell teremteni a közös cél megvalósítása érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel 

való harmonikus, jó kapcsolat kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös 
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bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, kell alapulnia. Pedagógiai programunkat csak a 

szülőkkel, mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani. 

 

Ezért: 

 A tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan 

(szóban, szülői értekezleten és fogadónapon, illetve a tájékoztató füzeten keresztül 

írásban) tájékoztatják. 

 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 
feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi 
ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten. 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 Mindezekről igyekszünk megismerni a szülők véleményét. 

 Alkalmat biztosítunk, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői segítői legyenek. 
 

Az iskolahasználók (szülők) közösségének szervezetei 

 Az osztályok szülői munkaközösségei; 

 Az iskolai szülői közössége; 

 Intézményi Tanács. 
 

Iskolánkban a szülők érdekeinek képviseletét a szülői közösség (munkaközösség) látja el a 

törvényben és az SZMSZ-ben meghatározott módon. 

 

A szülők tájékoztatásának formái 

Szóbeli: 

 szülői közösség ülése (félévente egyszer); 

 osztály, ritkán iskolai szülői értekezlet; 

 fogadóórák; 

 nyílt tanítási napok. 
 

Írásbeli: 

 üzenő, illetve tájékoztató füzet; 

 meghívó, szórólapok, hirdetőtáblák. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 

Családlátogatás 

Feladata a gyermek családi hátterének, körülményeinek megismerése. Közvetlenebb 

kapcsolat kialakítása a családdal a tanulóval kapcsolatban felmerülő problémák megoldása 

érdekében. A családlátogatás főleg az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős feladata. 

 

Szülői értekezlet 
Célja: közös feladatok, célok megtervezése, a problémák megoldása.  

Kapcsolatteremtés iskola-szülő, szülő-szülő között. 

Ideje: tanévenként három alkalommal (szeptember, február, május) 

Feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása. 

A szülők tájékoztatása: 

 az országos és a helyi köznevelési-politika alakulásáról, változásairól; 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről; 
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 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola pedagógiai programjáról; 

 az iskola, a tanítók és a szaktanárok értékelő munkájáról; 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről; 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról. 

 

A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskolavezetéshez. 

 

Fogadóóra 
Célja: a pedagógusokkal (tanítók-szaktanárok) való egyéni találkozáson véleménycsere a 

gyermek egyéni munkájáról, iskolai viselkedéséről. 

Ideje: az iskolai munkaterv tanévenként határozza meg. 

A fogadóórán a pedagógus: 

 Adjon tájékoztatást a tanuló tanulmányi munkájáról, iskolai magatartásáról; 

 Segítse konkrét tanácsokkal személyisége, tanulmányi munkája fejlődése érdekében; 

 Segítse az otthoni tanulási szokásainak alakítását; 

 Tegyen javaslatot a tanuló tehetséggondozására, felzárkóztatására és a 
továbbtanulásra. 

 

Nyílt tanítási nap 
Nyílt napot szervezünk az 1-4. évfolyamon a leendő első osztályosok, illetve szüleik részére 

az iskolaválasztás megkönnyítése céljából. Idejét az iskola igazgatója határozza meg. 

 

Írásbeli tájékoztató 
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről; tájékoztatás a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 

 

Iskolai kiadvány készítése 
A leendő elsősöknek és szüleiknek. Ennek célja a korrekt szülői tájékoztatás az iskola nevelő-

oktató munkájáról.  

 

Hirdetőtábla 
Az iskola programjairól rendszeresen informáljuk a szülőket. 

 

Honlap 

Tájékozódási lehetőséget ad az iskola dokumentumainak megtekintésére, az aktuális 

programok megismerésére. 

 

 

1.8.3. Kapcsolattartás egyéb intézményekkel: 

A város általános- és középiskoláival  

Közművelődési-, sport- és szabadidős intézményekkel 

A fenntartó és működtető szervekkel 

Az ifjúságvédelemi munkánkat, egészségügyi nevelésünket, egészséges életmódra ösztönző 

tevékenységünket támogató intézményekkel, társadalmi szervezetekkel. 
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1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata  
 

1.9.1. A vizsgaszabályzat célja: 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján nem lehetett 

meghatározni, illetve a tanuló nem tudta teljesíteni a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket. 

 

1.9.2. A vizsgaszabályzat hatálya 

Vonatkozik az intézmény által szervezett tanulmányok alatti osztályozóvizsgákra és 

javítóvizsgákra. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozóvizsgára jelentkezik; 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít; 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít; 

 aki vendégtanuló; 

 aki magántanuló. 

 

A megfelelő feltételek fennállása esetén diákjaink magán,- és vendégtanulóként is teljesíthetik 

tanulmányi kötelezettségüket. A magántanulói státusz igazgatói határozattal, a vendégtanulói 

jogviszony szerződéssel jön létre. 

A magántanulók félévkor és év végén osztályozó vizsgát tesznek annak az évfolyamnak a 

tantervi követelménye alapján, amely osztályba beírták. 

A vendégtanulók félévi érdemjegyüket óralátogatások során szerzett érdemjegyeik alapján 

szerzik; év végi jegyüket pedig osztályozó vizsga keretében. 

 

Hatálya kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 

 

Az osztályozóvizsga szervezésében és lebonyolításában – ugyanúgy, mint bármely más 

tanulmányok alatt tett vizsga (javító-, vagy különbözeti vizsga) esetén – a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendelet 64 - 72. §- ai által 

meghatározott előírásait kell alkalmazni.  

 

1.9.4. Az értékelés rendje 

 

A tanulók értékelése első évfolyamon tanév közben százalékos formában, valamint az írásbeli 

munkáikra írt egyéni szöveges módon történik. 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul.  

A tanulók értékelése a második évfolyam év végétől a nyolcadik évfolyam végéig az 

egytől ötig terjedő osztályzattal történik. 

A tanulókat minden hónapban legalább egy érdemjeggyel kell értékelni azokból a tárgyakból, 

amelyekből legalább heti két óra van! 

A heti egy órás illetve a belépő tantárgy esetén az érdemjegyek száma félévenként legalább 

három. 

A tantárgyak jellegétől függően az érdemjegyek megállapítása írásbeli és szóbeli teljesítmény 

alapján történik. 
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A nyelvi előkészítő szakasz idején az első évfolyam év végén, a második és a harmadik 

évfolyamon félévkor és év végén a tantervi követelmények teljesítése a részt vett 

bejegyzéssel történik. A 2013/14. tanévtől a harmadik évfolyamon félévkor és év végén a 

tantervi követelmények teljesítése a részt vett bejegyzéssel történik. 

Sportiskolai tantárgyak esetében a részt vett értékelést alkalmazzunk félévkor és év végén. 

 

A szöveges minősítés alapelvei 

Legyen összhangban a helyi tanterv követelményeivel. Személyre szóló és ösztönző legyen. 

Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat. Nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem 

tükröt tart. Nyelvi megformáltságában legyen közérthető. 

 

A szöveges minősítés rendszere 

Félévkor és év végén az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok együttesen 

értékelik a tanuló magatartását és szorgalmát az iskola egész tanulóifjúságára vonatkozó elvek 

alapján. 

A tantárgyi értékelést az adott tárgyat tanító pedagógus végzi.  

A tantárgyankénti teljesítményt az alábbi szavakkal kell minősíteni: 

 Kiválóan teljesített 

 Jól teljesített 

 Megfelelően teljesített 

 Felzárkóztatásra szorul 
 

A pedagógus az értékelést a megfelelő dokumentumra nyomtatott értékelő lapon végzi úgy, 

hogy a megfelelő alternatívát aláhúzza, ill. a készletből kiválogatja, összeszerkeszti. 

 

A szöveges értékelés dokumentálása: 

A jóváhagyott dokumentumok alkalmazásával, a jogszabályok és a kitöltési útmutató szerint. 

 

A második évfolyam év végétől kezdődően a nyolcadik évfolyam végéig félévkor és év végén 

tantárgyanként egy-egy osztályzattal történik a tanuló teljesítményének értékelése. 

 

Osztályzatok: 

 kitűnő (csak tanév végén) 

 jeles (5) 

 jó (4) 

 közepes (3) 

 elégséges (2) 

 elégtelen (1). 
 

Év végén: 

Kimagasló teljesítmény esetén: kitűnő 

Kimagasló teljesítmény több tantárgy esetén: a tantestület határozata alapján nevelőtestületi 

dicséret adható. 

 

A félévi értékelésről az értesítés az ellenőrző könyv megfelelő oldalára jegyzendő, az év végi 

értékelés bejegyzésének a dokumentuma a bizonyítvány. 

Fontos, hogy az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és nem az érdemjegyek 

középarányosaként jelentkezzen. Tükrözze az esetleges fejlődést is! Ezt segíti, ha az 

osztályzatban a pedagógus a tantárgy feladatrendszerének minél több elemét értékeli, a 

tanulók sokféle teljesítményét figyelembe veszi. 
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Szaktanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató mentesítést adhat egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. 

 

Osztályzatok minősítése és követelményeik: 

Jeles (5):   
Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, 

mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, 

saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni. Bátran mer 

visszakérdezni. 

 

Jó (4):   
Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, 

definíciói bemagoltak. 

 

Közepes (3):   

Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, de nevelői 

segítségére (javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. Rövid mondatokat 

mond. (Párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló között.) 

 

Elégséges (2):  

Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz 

szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

 

Elégtelen (1):  
Ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A minimumot 

sem tudja. 

 

Az osztályzatok bejegyzésének módozatai: 

Az osztálykönyvi jelölés: 

 Témazáró dolgozat, tudáspróba, félévi, év végi szummatív mérés: piros tintával 

 Szóbeli felelet: kék tintával 

 Házi fogalmazás, gyűjtőmunka, írásbeli felelet, kiselőadás stb.: zöld tintával 
 

Ajánlatos a felelés témáját az ellenőrző könyvben az érdemjegy előtt jelölni. 

Feladatlap, ellenőrző témazáró csak abban az esetben osztályozható, amennyiben azt 

értékelve a tanulók visszakapják, javítják. 

A témazáró feladatlapokat, felméréseket év végéig meg kell őrizni. 

Az érdemjegyek az osztálynaplóba és a tájékoztató füzetbe kerülnek bejegyzésre. 

 

A témazáró dolgozatok értékelésekor alkalmazott százalékos arányok: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-35 % Elégtelen (1) 

36-50 % Elégséges (2) 

51-75 % Közepes (3) 

76-90 % Jó (4) 

91-100 % jeles (5) 
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1.9.5. A tantárgyak követelményei 

A helyi tanterv tartalmazza, mely egyben a javító-és osztályozó vizsga követelményrendszere 

is. 

 

1.10.  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 

Ha az adott osztály létszáma engedi, a szülő kérésére biztosítjuk a másik iskolába járó tanuló 

számára az iskolaváltást. Átvételnél elsőbbséget élvez az a tanuló, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében van. Az átvétel kérésével egyidejűleg be 

kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, bizonyítványt, év közben történő 

átjelentkezés esetében a tájékoztató füzetet. 

Az átvételről és az osztályba való beosztásról az igazgató dönt. 

Az átvételi eljárás menete: 

 A befogadó nyilatkozat megküldése az érintett iskolának. 

 Az „Értesítés iskolaváltoztatásról” dokumentum kézhezvétele után történhet meg a 

beiratkozás. 

 

Eljárásmenet, ha iskolánk tanulója szülő kérésére másik iskolában szeretné folytatni 

tanulmányait: 

 A befogadó iskola által megküldött befogadó nyilatkozat kézhezvétele után, postázzuk 
az „Értesítés iskolaváltoztatásról” dokumentumot. 

 A beiratkozás visszaigazolása után megküldjük a bizonyítványt (ha az iskolaváltás év 
közben történik), és továbbítjuk a törvény által engedélyezett adatokat. 

 

1.11.  A felvételi eljárás különös szabályai 
 

Az első osztályos beiratkozáskor iskolánk minden jelentkező tanköteles korú gyermeket 

felvesz, akinek lakóhelye / tartózkodási helye a kormányhivatal által megállapított 

körzetünkben van. 

Az első osztályba történő beiratkozáskor be kell mutatni a következő dokumentumokat: 

 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót (lakcímkártya hátoldalán található 11 jegyű szám), és lakcímét igazoló 

hatósági igazolványt. 

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai 
szakvélemény), esetleges szakértői határozatokat. 

 

Ha e kötelezettség teljesítése után további felvételre van mód, akkor először a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyerekeket vesszük fel, azon belül is azokat, akiknek lakóhelye / 

tartózkodási helye Tatabányán van. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül 

is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges 

helyzete indokolja. 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló: 

 Szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő; 

 Testvére az adott intézmény tanulója; 

 Munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található; 

 Az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 
található. 
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Ha ezen sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem lehetséges 

teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján döntünk. 

 

A sorsolás lebonyolításának szabályát a házirend tartalmazza. 

 

Az iskolába felvett tanuló osztályba, csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt. 

 

A tagintézményben működő sportiskolai képzésbe - szülői kérelem, nyilatkozat alapján - az a 

tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képesség-felmérési vizsgálat 

követelményeinek és – a sportágválasztás után – a sportági szakszövetség ajánlásával 

rendelkezik (városi/járási beiskolázású). 

 

A székhelyen alsó tagozatból a felső tagozatos emeltszintű angol nyelvű csoportba a 

képesség-, szintfelmérő teszt megírásával, és az érintett pedagógusok ajánlásával lehetséges 

bekerülni. Ez az elv vonatkozik az év közben érkező tanulóra is. A teszt kidolgozása az angol 

nyelvtanárok feladata.  

 

A székhelyen az emelt óraszámú informatika csoportba a jelentkezők általi szintfelmérő teszt 

megírásával lehetséges bekerülni. Ez az elv vonatkozik az év közben érkező tanulóra is. A 

teszt kidolgozása az informatikát oktató pedagógus feladata. 
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2. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 
 

2.1. A választott kerettanterv megnevezése 
 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

A mellékelt táblázatokban a kötelező órák mellett szerepel a kerettanterv által biztosított 10% 

szabadon tervezhető óra, a nevelőtestület által meghatározott tantárgyakra vonatkozóan. 

A kötelezően választandó tantárgyak esetén iskolánk sajátosságait vettük figyelembe. 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 

Az óraszámok felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre: 

2012. szeptember 1-jétől a mindennapos testnevelés keretében az 1. és 5. osztályban indult, a 

többi változás szintén felmenő rendszerben 2013. szeptember 1-jétől. 

 

évf. 2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 

 M. testn 

1.,5. 

M.testn.1-2,5-6. M.testn.1-2-3,    

5-6-7. 

M.testn.1-2-3-4,     

5-6-7-8. 

M. testn. minden 

évfolyamon 

  Erkölcstan/Hit- és 

erkölcstan 1., 5. 
Erkölcstan/Hit- és 

erkölcstan 1-2, 5-6. 
Erkölcstan/Hit- és 

erkölcstan 1-2-3, 

5-6-7. 

Erkölcstan/Hit- és 

erkölcstan minden 

évfolyamon 

1.  2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 

2.   2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 

3.    2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 

4.     2012.kerettanterv 

5.  2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 

6.   2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 

7.    2012.kerettanterv 2012.kerettanterv 

8.     2012.kerettanterv 

 

Csoportbontásban tanítjuk:   

A székhelyen 

 Alsó tagozat: idegen nyelv, informatika, erkölcstan/hit- és erkölcstan 

 Felső tagozat: idegen nyelv, informatika, technika, erkölcstan/hit- és erkölcstan 

A tagintézményben 

 Alsó tagozat: idegen nyelv, informatika, erkölcstan/hit és erkölcstan 

 Felső tagozat: idegen nyelv, informatika, technika, sportiskolai „T”osztályokban  
Testnevelés, erkölcstan/hit- és erkölcstan. 
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2.2. Óratervek 
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       HETI és ÉVES óraszámok    ALSÓ TAGOZAT           

      2013.IX     2014.IX.     2015.IX     2016.IX  

  DÓZSA I.évf. II.évf. III. évf. IV.évf. 
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1. magyar ny.i. 8 8 296 7 1 288 8 8 296 7 1 288 8 8 288 6 2 288 7 7 252 6 1 252 

2. idegen nyelv           0           0         1 36 2,5 2,5 90 2 1 108 

3. matematika 4 5 167 4 1 180 5 4 167 4 1 180 4 4 144 4   144 4 4 144 4   144 

4. környezetismeret 1 1 37 1   36 1 1 37 1   36 1 1 36 1   36 2 2 72 1 1 72 

5. ének-zene 1 1 37 2   72 1 1 37 2   72 1 2 54 2   72 1 2 54 2   72 

6. rajz 2 1 55,5 2   72 1 2 56 2   72 2 1 54 2   72 2 1 54 2   72 

7. technika 1 1 37 1   36 1 1 37 1   36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 

8. testnevelés 5 5 185 5   180 5 5 185 5   180 5 5 180 5   180 3 3 108 5   180 

9. erkölcstan       1   36       1   36       1   36       1   36 

  Kötelező ÖSSZES: 22 22 814 23   900 22 22 814 23   900 20 20 792 22   900 22,5 22,5 810 24   972 

  
szabadon 
tervezhető         2           2           3           3   

9. matematika 1   18,5         1 19                               

10. magyar ny.i. 1 1 37       1 1 37                               

11. környezetismeret                         1 1 36                   

12. Emelt testnevelés     0     0     0     0          2 2 74     0 

  Sportágválasztó         1 36         1 36         1 36         1 36 

  Küzdelem és játék         1 36         1 36         1 36         1 36 

13. idegen nyelv (a, n,)           0           0 1 1 36     0 0,5 0,5 18     0 

14. informatika           0           0           0 1 1 36   1 36 

  Választható ÖSSZES 2 1 55,5   2 72 1 2 56   2 72 2 2 72   2 72 3,5 3,5 129,5   3 108 

              0           0           0           0 

  
ÖSSZES Ált/ 
emeltsz 24 23 870 25 27 972 23 24 870 25 27 972 24 24 864 25 27 972 26 26 936 27 30 1080 
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       HETI és ÉVES óraszámok    FELSŐ TAGOZAT           
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1. magyar ny.i. 4 4 148 4  1 180 4 4 148 4   144 4 4 144 3 1 144 4 4 144 4   144 
2. történelem 2 2 74 2   72 2 2 74 2 1 108 2 2 72 2   72 2 2 72 2   72 
3. idegen nyelv 3 3 111 3   108 3 3 111 3   108 3 3 108 3   108 3 3 108 3   108 
4. matematika 4 4 148 4   144 4 4 148 3 1 144 3 3 108 3 1 144 3 3 108 3 1 144 
5. informatika 1 1 37 0 1 36 1 1 37 1   36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 
6. term.ism.-egészs.t. 2 2 74 2   72 2 2 74 2  1 108           0           0 
7. fizika                         1 2 54 2   72 2 1 54 1  0,5  54 
8. biológa-egészs.t.                         1 2 54 2    72 2 1 54 1  0,5  54 
9. kémia                         2 1 54 1 0,5   54 1 2 54 2    72 
10. földrajz                         2 1 54 1  0,5  54 1 2 54 2   72 
11. ének-zene 1 1 37 1   36 1 1 37 1   36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 
12. rajz 1 1 37 1  36 1 1 37 1  36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 
13. technika 1 1 37 1   36 1 1 37 1   36 1 1 36 1  36 1 1 36 0 1 36 
14. testnevelés 3 3 111 5   180 3 3 111 5   180 5 5 180 5   180 3 3 108 5   180 
15. osztályfőnöki 1 1 18,5 1   36 0,5 0,5 19 1   36       1   36       1   36 
  hon és nép        1   36           0           0           0 
  erkölcstan       1   36       1   36       1   36       1   36 
  Kötelező ÖSSZES: 23 23 833 26   1008 23 23 833 25   1008 27 27 972 28   1116 25 25 900 28   1116 
 Szabadon 

tervezhető 
        2           3           3           3   

16. küzdelem és játék 1 1 37    1 36         0,5 18         0,5 18         0,5 18 
  SI  tanulásmódszert 

Tanulásmódszertan 
        1 36         0,5 18           0           0 

  SI Sporterkölcstan           0           0         0,5 18         0,5 18 
17. emelt testnevelés 2 2 74     0 2 2 74     0        0 2 2 72       
18. osztályfőnöki 1 1 18,5       0,5 0,5 19                               
19. mat magy elők                 0                   1   18       
20. termism fiz kém               1 19                               
21. hon és népismeret             1 1 37                               
22. etika     0           0       1 1 36           0       
23. mozgókép és média     0           0           0       1 1 36       
24. osztályfőnöki                         1 1 36       1 1 36       
25. matematika                         1 1 36       1 1 36       
  Választható ÖSSZES 4 4 130   2 72 3,5 4,5 148   1 36 3 3 108   1 36 6 5 198   1 36 
  ÖSSZES Ált/ emeltsz 26 26 962 28 30 1180 26 27 981 28 29 1044 30 30 1080 31 32 1152 31 30 1098 31 32 1152 
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1. magyar ny.i. 8 8 296 7 1 288 8 8 288 7 1 288 8 7 270 6 1 252 7 7 252 6 1 252 

2. idegen nyelv           0           0         1 36 3 3 108 2 1 108 

3. matematika 4 4 148 4 1 180 4 4 144 4 1 180 4 4 144 4 1 180 4 3 126 4   144 

4. környezetismeret 1 1 37 1   36 1 1 36 1   36 1 2 54 1   36 2 2 72 1 1 72 

5. ének-zene 1 1 37 2   72 1 1 36 2   72 1 2 54 2   72 1 2 54 2   72 

6. rajz 2 2 74 2   72 2 2 72 2   72 2 1 54 2   72 2 1 54 2   72 

7. technika 1 1 37 1   36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 

8. testnevelés 3 3 111 5   180 5 5 180 5   180 5 5 180 5   180 3 3 108 5   180 

9. erkölcstan       1   36       1   36       1   36       1   36 

  Kötelező ÖSSZES: 20 20 740 23   828 22 22 792 23   828 22 22 792 22   792 23 22 810 24   864 

  szabadon tervezhető         2 72         2 72         3 108         3 108 

10. rajz 1 1 18,5       0,5 0,5 18                               

  
VÁLASZTHATÓ egyéb órák 
terhére                                                 

11. nyelvi előkészítő 1 1 18,5       1 1 36   1 36 1 1 36                   

  informatika                                 1 36         1 36 

  Választható ÖSSZES 1 1 37 0     1,5 1,5 56 0 1 36 1 1 36 0 1 36 0 0 0 0 1 36 

              0           0           0           0 

  ÖSSZES Ált/ emeltsz 21 21 777 25 25 900 23 23 828 25 26 936 23 23 828 25 26 936 23 22 810 27 28 1008 
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       HETI és ÉVES óraszámok    FELSŐ TAGOZAT           
     2013.IX     2014.IX.     2015.IX     2016.IX  

  VÁCI V.évf. VI.évf. VII. évf. VIII.évf. 

  KÖTELEZŐ órák 
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1. magyar ny.i.  4 5 167 4   144 4 5 162 4   144 4 4 144 3 1 144 4 4 144 4   144 
2. történelem 2 2 74 2   72 2 2 72 2 1 108 2 2 72 2   72 2 2 72 2   72 
3. idegen nyelv 3 3 111 3   108 3 3 108 3   108 3 3 108 3   108 3 3 108 3   108 
4. matematika 4 4 148 4   144 3 3 108 3 1 144 3 3 108 3 1 144 3 3 108 3 1 144 
5. informatika 0 0 0 0 1 36 0,5 0,5 18 1   36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 
6. term.ism.-egészs.t. 2 2 74 2   72 2,5 2,5 90 2  1 108           0           0 
7. fizika           0           0 1 2 54 2   72 2 1 54 1  0,5 54 
8. biológa-egészs.t.           0           0 1 2 54 2   72 2 1 54 1 0,5  54 
9. kémia           0           0 2 1 54 1  0,5 54 1 2 54 2   72 
10. földrajz           0           0 2 1 54 1  0,5 54 1 2 54 2   72 
11. ének-zene 1 1 37 1   36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 

12. rajz  (+hon és nép Média) 2 1 55,5 1 1 72 1 2 54 1  36 1 1 36 1  36 1 1 36 1  36 
  Tánc és dráma       1   36           0           0           0 
13. technika 1 1 37 1   36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 0,5 0,5 18 0 1 36 

14. testnevelés 3 3 92,5 5   180 2,5 2,5 90 5   180 5 5 180 5   180 2 2 72 5   180 
15. mozgókép és média     0     0     0     0     0     0 0,5 0,5 18     0 
16. etika, erkölcstan     0 1   36     0 1   36 0 0 0 1   36 0,5 0,5 18 1   36 
17. osztályfőnöki 1 1 37 1   36 1 1 36 1   36 1 1 36 1   36 0,5 0,5 18 1   36 
  Kötelező ÖSSZES: 23 23 833 26   1008 23 23 810 25   1008 25 25 1008 28   1116 25 25 900 28   1116 

  szabadon tervezhető összes         2          3          3          3  

18. emelt angol 2 2 74   2 72 2 2 72   2 72 2 2 72   2 72 2 2 72   2 72 

19. emelt informatika     0     0     0     0 3 3 108   3 108 3 3 108   3 108 
20. testnevelés 1 1 18,5     0 0,5 0,5 18     0        0 1 1 36     0 
              0     0     0           0     0     0 
  Választható ÖSSZES 3 3 92,5   2 72 2,5 2,5 90   2 72 4 4 1476   4 144 4 4 1476   4 144 
                                                    
  ÖSSZES Ált/ emeltsz 26 26 962 28 30 1080 25,5 27 981 28 30 1080 29 29 2401 31 35 1260 29 29 2401 31 35 1260 
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2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
 

A tantárgyi programok legfontosabb eszköze továbbra is a tankönyv, a tanulói munkafüzet, a 

munka- és mérőlapok, valamint szemléltető- és munkaeszközök. 

 

A tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 

 A pedagógiai programunknak megfelelő értékek szerint választunk tankönyvet. 

 Figyelembe vesszük, milyen mértékben fedi le a könyv tartalma az adott tantárgy helyi 
tantervét. 

 Milyen a tankönyv tartalmi kidolgozottsága (szaktudományos megfelelése, igényessége). 

 Mennyire alkalmazkodik az adott gyermekek életkori sajátosságaihoz (tartalom, 
illusztrációk, betűméretek, feladatok megfogalmazása). 

 Teremt-e lehetőséget az önálló tanuláshoz, a differenciáláshoz, a rögzítéshez, 

gyakorláshoz. 

 Egy évfolyamon a lehetőségekhez képest azonos tankönyv, tankönyvcsalád használata az 
átjárhatóság miatt. 

 

A tanulói tankönyvellátás és támogatás rendjét az SZMSZ szabályozza. 

 

2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítása 
 

2.4.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében feladatunk a tanulók között tapasztalható egyéni fejlődésbeli 

különbségek pedagógiai kezelése.  

A játékos óvodai létből a feladatközpontú iskolai életformába történő átvezetés. 

Az iskola szokásrendjének elsajátítása, a szabályoknak megfelelő viselkedés kialakítása. 

Az udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és személyiségének tiszteletben tartása. 

Az érdeklődés, aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébren tartása. 

A tanulási nehézséggel küzdő gyerekek problémájának felismerése, és fejlesztésük biztosítása. 

 

2.4.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán már meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 

A személyiség érzelmi, értelmi, akarati oldalának erősítése. 

Kiemelt feladat az alapkészségek fejlesztése. 

Önálló ismeretszerzés technikáinak folyamatos elsajátítása. 

A feladat- és szabálytudat erősítése. 

Az önismeret alapozása. 

A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. 

A gyerekek bevonása saját iskolai életük megszervezésébe. 

 

2.4.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az előző szakaszban felsorolt feladatok ismétlődnek, de tartalomban, mennyiségben követik a 

tanulók életkori sajátosságait, fejlettségét, a várható tudást. 
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Az itt folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás 

eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 

megalapozásának folytatása.  

 

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása. 

Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról. 

Célravezető tanulási technikák elsajátítása. 

Önálló tanulás megtervezésének, megszervezésének képessége. 

A kitartó munkavégzés, az erőfeszítés vállalásának kialakítása. 

A tolerancia, és a konfliktus megoldási készség fejlesztése. 

Az egészséges életmód és a környezettudatosság kialakítása. 

 

2.4.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó 

és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy 

fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

A teljes személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása; helyes magatartásformák 

gyakoroltatása. 

Érdeklődési körének kiszélesítése, általános műveltségének megalapozása a társadalom, 

természet, technika és a művészetek terén. 

Az önművelés alapozása, célirányos fejlesztése. 

Konfliktuskezelési módok elsajátítása, kapcsolatok építése, együttműködési készség fejlesztése. 

Törekvés az önképviseletre, kezdeményezőképességre és vállalkozási szellemre. 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos magatartási formák erősítése, amelyek alapjai lehetnek az 

egészséges felnőtt létnek. 

 

2.5. Mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése  
 

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

(11) bekezdése és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 141. §-a szerint szervezzük meg. 

 

Az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében 2012. szeptember1-jétől 

az első és az ötödik osztálytól felmenő rendszerben szervezi meg.  

Alsó tagozaton elsősorban a délelőtti tanórák, szükség esetén a délutáni foglakozások, felső 

tagozaton szakos ellátottsággal a délelőtti tanórák keretében valósul meg. 

A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat. Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett 

sporttevékenységekre (úszás, táncoktatás, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, 

természetjárás, kirándulás), vagy – az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően – 

különféle más sporttevékenységekre (hagyományos magyar történelmi sportok, lovaglás, 

mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok) fordítható. 

A délutáni napközi és az egész napos iskola keretében megtartott foglalkozásokon a játékos 

mozgás, az örömet adó játékosság a legfontosabb szempont.  

Alsó- és felső tagozaton a tartásjavító torna fontos helyet kap tantervünkben. Pedagógusaink –  

lehetőségeikhez mérten – a Magyar Gerincgyógyászati Társaság által ajánlott módszereket 

alkalmazzák. Az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján könnyített testnevelésre szoruló 

tanulók a szükség szerinti speciális mozgásformát a mindennapos testnevelés óra keretében 

kapják meg. 
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A mindennapos testmozgás lehetőségeinek kiszélesítése érdekében intézményünk elsősorban 

atlétika, kézilabda, labdarúgás, röplabda, kosárlabda, asztalitenisz, tollaslabda, torna, tenisz, 

úszás, vízilabda, triatlon sportágakban nyújt segítséget versenyzési lehetőségre. 

 

További sportolási, testmozgási lehetőségek: természetjárás, vízitábor, sítábor, testneveléssel, 

sporttal, egészséges életmóddal kapcsolatos táborok. 

 

 

2..6 A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 
 

Iskolánkban választható: 

Székhelyen: 

 Angol vagy német nyelv tanulása; 

 Hit- és erkölcstan vagy erkölcstan oktatásban való részvétel ( az egyik kötelező!); 

 Angol nyelv vagy informatika emelt szintű tanulása. 
 

A második évfolyamban az angol vagy a német nyelv tanulásának lehetőségét biztosítjuk. 

A harmadik évfolyamban a szabadon tervezhető óra keretében kötelező a német vagy az angol 

nyelv tanulása. 

Az 5. évfolyamtól induló emelt szintű angol nyelv illetve a 7. évfolyamtól induló informatika 

csoportba kerülés alapja a munkaközösség által kidolgozott teszt megfelelő szintű megírása. 

 

Tagintézményben: 

 Angol vagy német nyelv tanulása; 

 Hit- és erkölcstan vagy erkölcstan oktatásban való részvétel ( az egyik kötelező!); 

 Sportiskolai képzésbe való bekerülés 
 

Sportiskolai képzésbe – szülői kérelem, nyilatkozat alapján – az a tanuló vehető fel, aki megfelel 

a sportegészségügyi és fizikai képesség-felmérési vizsgálat követelményeinek. 

 

Iskolánkban a 2013/14. tanévtől az 1. és 5. évfolyamon kötelezően választható tantárgyként 

jelentkezik a hit és erkölcstan vagy az erkölcstan az NKT rendelkezése szerint. Ezen 

évfolyamokba belépő tanulók előzetes nyilatkozattétellel választhatnak a hit- és erkölcstan vagy 

általános erkölcstan tantárgyak között felekezeti hovatartozásuk vagy lelkiismereti 

meggyőződésük szerint. 

 

 

 

2.7. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

Célja, hogy biztosítsa: 

 Az intézményen belül a szegregációmentességet és diszkrimináció-mentességet ; 

 Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését; 

 A szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést. 

 

Helyezzen hangsúlyt: 

 Az esélyteremtésre; 

 A hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására. 
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Alapelvek: 

 Egyénre szabott terápiás terv kidolgozása; 

 Külső és belső szakemberek bevonásával ezen tanulók fejlesztése; 

 A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján az 
egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés 

lehetőségének biztosítása. 

 

Tevékenységek: 

 A külső tényezők és a gyermek személyiségjellemzőinek, nehézségeinek feltárása; 

 Kapcsolatok kiépítése (gyógypedagógus, orvos, védőnő, pszichológus, ifjúságvédelmi 

felelős, családsegítő-gyermekjóléti szolgálat szakemberei). 

 

A probléma kezelése: 

 Felzárkóztató órák, napközi, tanulószoba szervezése; 

 Differenciáló, tevékenykedtető, eszközközpontú tanulásszervezés; 

 Egészséges én-kép és önbizalom kialakítása. 

 

Iskolánk esélyegyenlőségi programja önálló programként szabályozza az intézmény vállalt 

törvényi feladatait az esélyegyenlőség érdekében. 

 

 

2.8. Az iskola magasabb évfolyamába lépésének feltételei: 
 

1. Az 1. évfolyamban a tanuló, ha teljesítette a minimum követelményt, akkor magasabb 

évfolyamba lép. Nem teljesítés esetén a tanító javaslatára, illetve a szülő kérésére előkészítő 

évnek minősül, vagyis újra az 1. évfolyamban kezdi tanulmányait. 

2. A tanuló a 2. évfolyamtól az iskola magasabb évfolyamára akkor lép, ha a tantervi 

követelményeket legalább elégséges (2) minősítéssel teljesítette. 

3. Évfolyamismétlésre utalható: 

 Ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt vagy igazolatlan mulasztás 
miatt nem tudta teljesíteni; 

 Ha az évfolyam megismétlése a szülő kérésére történik ( 8 év alatt egy alkalommal); 

 Ha 3-nál több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 
4. Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Sikeres 

javítóvizsga esetén magasabb évfolyamba léphet. 

5. A tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie: 

 Ha az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 Ha az iskola igazgatója engedélyezte, hogy az adott tantárgyi követelményeket az 
előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 Ha a tanítási évben 250 óránál többet mulasztott és mulasztásait a tanév végéig nem tudja 
pótolni; 

 Egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja a hiányzása (51§/7/f 

pontja); 

 Magántanuló volt. 
 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga 

tantárgyai a következők: 

 1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret; 
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 5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret, idegen nyelv; 

 7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, 
biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv 

 

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 
 

Célja: A pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelzése a tanár és a tanuló 

számára. 

 

Feladatai: 

 A tanítási-tanulási folyamat hatékonyságának vizsgálata,; 

 A követelmény teljesítésének szintje alapján a tanulási hibák, nehézségek feltárása és a 
korrekció módjának kijelölése; 

 A tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz; 

 A tanulók teljesítményének a tantervi követelményekhez viszonyított minősítése 
érdemjegyekkel, illetve szöveggel; 

 A tanulócsoport eredményeinek viszonyítása az országos – hasonló korú és 
iskolázottságú tanulók –  standardizált értékeléséhez. 

 

A követelmények és a módszerek az egyes tantárgyi programoknál meghatározottak.  

 

A beszámoltatás formái: szóbeli, írásbeli, gyakorlati számonkérés 

 

A tanulói teljesítmények számonkérésében meg kell teremteni az írásbeli és szóbeli; a méréseken 

alapuló és a beszélgetésekre épülő értékelések egyensúlyát. Erre az elvre a tantárgyi terveken túl 

a tanmenetek tervezésénél és a konkrét tanórai munka megszervezésénél is ügyelni kell. 

 

Helye a tanítás-tanulás folyamatában: 

 Rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órákon; 

 Szóbeli feleltetés az előző órák anyagából; 

 Írásbeli számonkérés az előző órák anyagából; 

 Témazáró feladatlapok megoldása témakörönként a tananyag feldolgozása és 
rendszerezése után; 

 Kísérletek, mérések gyakorlati bemutatása azokban a témakörökben, ahol a tanulóknak 

megfelelő lehetősége volt a gyakorlásra; 

 Tevékenységek gyakorlati bemutatása (testnevelés, technika, számítástechnika, rajz, 
ének-zene területén). 

 

A szóbeli feleletek értékelésének szempontjai: 

 Tananyagtartalom teljessége (a helyi tanterv követelménye szerint); 

 Felépítettség (logikus gondolatfűzés); 

 Tényszerűség; 

 Az önállóság foka; 

 Szavak, szakkifejezések használata, 

 Előadásmód (egyéniség, érthetőség, gördülékenység), szemléletesség (rajz, térkép). 
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Az osztályozás elvei: 

 A tanuló minél többféle tevékenységét értékeljük, de nem minden tevékenységét 

osztályozzuk. Ugyanakkor az osztályozás motivációja a tanulásnak, a teljesítmény 

fokozásának. Az osztályozást mindig kíséri értékelés. 

 A belépő, új tantárgyak esetében az első hónapban csak szóbeli értékelésre kerül sor. 
Fontos, hogy ebben az időszakban ismertetjük meg a tanulókkal az új tantárgy sajátos 

tanulási módszereit. 

 Az idegen nyelvi előkészítő szakasz esetében az 1-3. évfolyamon, a 2013/14. tanévtől a 
3. évfolyamon az értékelés írásbeli szöveges, tanév végén:  „részt vett”  bejegyzéssel 

történik. 

 Az értékelés folyamatába bevonjuk a tanulókat. Ebből következően a tanulók egymás 
teljesítményét szavakkal értékelhetik.  

 Az egyes tantárgyi érdemjegyek elkülönülnek a magatartás és szorgalom értékelésétől. 

 A témazáró dolgozatokra való felkészülés komoly erőfeszítést kíván a tanulótól. Ezért 
egy nap kettőnél több témazárót nem írtunk. A témazárót minden esetben összefoglalás, 

rendszerezés előzi meg. 

 A helyesírási hibákat minden tantárgy írásbeli értékelésénél javítjuk.  

 A teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus oktató-nevelő 

munkájába beépül, az osztályozás és az írásbeli értékelés rendszere évfolyamtól, 

tantárgytól függően változhat. 

 

 

2.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 
 

A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák után végzett tevékenységén alapuló oktatási 

módszer, amely a tanórán elsajátított ismeretek gyakorlását, megszilárdítását szolgálja. A 

házi feladat megoldása hozzájárul a tanulók felelősségének, önállóságának növeléséhez. A 

tanulók előbbre jutásának feltétele a házi feladat rendszeres elvégzése. 

 

A házi feladatok fajtái 

 

Szóbeliek:  
Ezen belül is megkülönböztetjük a szó szerint megtanulandó anyagot, az úgynevezett 

memoritereket, valamint a saját megfogalmazásban elmondandó, tankönyvből vagy más 
forrásból elsajátított anyagrészeket. 

 

Írásbeliek:  
A munkafüzetek feladatai, feladatlapok kitöltése, a tankönyv kérdéseire adott válaszok, 

fogalmazások, házi dolgozatok, naplók stb. 

 

Gyakorlati cselekvéses feladatok:  

Tárgyak megformálása, tablók készítése, gyűjtőmunka, növényültetés stb. 

 

A pedagógus feladata: 

 A helyes és célszerű tanulási módszerek megtanítása; 

 A tanulóknak a házi feladat megoldására való felkészítése; 

 A házi feladat kijelölése; 

 A házi feladatok értékelése; 
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 A tanórai tevékenység keretében hasonló feladatok, szituációk megoldása, mint 

amilyeneket az otthoni tanulás feladatául jelölünk ki.  

 

Irányelvek a házi feladatok kijelölésére: 

 A házi feladatot gondosan kell kijelölni; 

 A házi feladatnak sikeresen megoldhatónak kell lennie; 

 Fejlessze a tanulók önálló tanulási képességét; 

 A házi feladat kapcsolódjon az órai munkához; 

 A házi feladat ne a tanórán be nem fejezett ismeretelsajátítási folyamat folytatása legyen, 
hanem az elsajátítottak begyakorlására, vagy a következő órai anyag előkészítésére 

szolgáljon; 

 A házi feladat minden esetben az órán tanult tananyag megszilárdítását szolgálja; 

 A házi feladat adása során felhasználjuk az egyéni tevékenységet irányító 

munkatankönyveket, programozott anyagokat, a pedagógusok által készített feladatokat; 

 A feladatok kijelölésénél figyelünk arra, hogy nehézségük feleljen meg a tanulók 
képességének, ennek érdekében időnként alkalmazzuk a differenciált házi feladatot. 

Azoknak a gyerekeknek, akik könnyebben, gyorsabban sajátítják el a kijelölt tananyagot, 

a tananyagon túlmutató, a lassabban, nehezebben tanuló gyerekeknek felzárkóztató 

jellegű feladatokat adjunk fel; 

 A rendszeresen adjunk házi feladatot. 
 

A házi feladat adásának korlátai: 

 A házi feladatok mennyisége annyi legyen, hogy az 1-4. évfolyamos tanulók a napközis 
foglalkozásokon és az otthoni tanulás során általában 60 perc alatt, az 5-8. évfolyamos 

tanulók a tanulószobai foglalkozásokon és az otthoni tanulás esetén 90 perc alatt meg 

tudják oldani.  

 A házi feladat keretében a tanulók minden nap gyakorolják a hangos olvasást.  

 A nem rendszeres házi feladatokat (kötelező olvasmány, házi dolgozat, gyűjtőmunka stb.) 
a tanulóknak önálló időbeosztás keretében kell megoldania. Erre hosszabb határidőt 

biztosítunk. 

 A házi olvasmányok esetében az előző év végén kijelöljük az olvasandó műveket.  

 Hét végére és szünetekre (az őszi-, téli-, tavaszi szünetre) általában annyi házi feladat 

adható, mint a hétköznapokra.  

 A házi feladat elkészítéséhez felhasználható forrás (lexikon, szótár, stb.) minden tanuló 
számára elérhető legyen. Ezt lehetőleg a könyvtári feltételek kihasználásával oldjuk meg.  

 

A házi feladatok ellenőrzése 

 A tanulókkal meg kell beszélni a házi feladatok elkészítésének szabályait s a mulasztás 
esetén az ezért járó következményeket.  

 Indokolt esetben lehetőséget kell biztosítani az el nem készített feladatok pótlására. 

 A házi feladatot rendszeresen ellenőrizzük, értékeljük. 

 A házi feladat ellenőrzése során a hibák javítására és javíttatására is törekedni kell.  

 Ha a tanulók 50 %-ának feladatmegoldása hibás, akkor közösen oldjuk meg, és 
magyarázzuk el a feladat megoldásához szükséges tananyagot.  

 

A házi feladat kapcsán elvárásaink a szülők felé 

 A gyerekek otthoni tanulásának segítése (főleg 1-4. évfolyam) ; 

 A tanulók munkájának ellenőrzése, felügyelete (5-8. évfolyam) ; 

 A tanulás otthoni feltételeinek megteremtése; 
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 Az egyéni kikérés esetén (pl. sítábor), betegség esetén a szülők segítsége fontos az 

elmaradások pótlása érdekében.  

 

 

2.11. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
 

A csoportbontás célja, hogy a kisebb létszám lehetővé teszi: 

 A tanulókra irányuló nagyobb figyelmet; 

 Az ismeretek elmélyítését; 

 A kommunikációs készségek nagyobb fokú kialakítását. 
 

A hagyományos osztálystruktúrát megbontjuk az alábbi esetekben: 

 Idegen nyelv tanulása; 

 Testnevelés (tagintézmény - sportiskola felső tagozat „T” osztályok) ; 

 Informatika tanulása ( felső tagozat) ; 

 Technika tantárgy (felső tagozat). 

 

Egyéb foglalkozások: 

 Szakkörök, sportkörök; 

 Fejlesztő foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások; 

 Napközi, tanulószoba. 

 

Az egyéb foglalkozások szervezési elvei: 

 A tanuló tanulmányi teljesítménye, magatartása; 

 Felzárkóztatása, tehetséggondozása; 

 Továbbtanulási, pályaválasztási szándéka; 

 Érdeklődése, leterheltsége; 

 A szülők kérése, engedélye alapján. 
 

Az igényeket a megelőző tanév végén felmérjük. A választott tevékenységi forma indokolt eset 

kivételével az egész tanévben kötelező. 

 

 

2.12. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 
 

Székhely és tagintézmény 

A fizikai képességek vizsgálatának célja az oktatás területén: 

 Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző 

szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében.  

 Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése és minősítése. 

 

Neve: NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT 

 

Minőségbiztosítás:  
Minden fiatal képesség szerinti differenciált terheléssel, szükség esetén felzárkóztató program 
biztosításával úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az egészséges létezéséhez szükséges fizikai 

fittnesz szint „megkívántság” vagy „kell” értékét elérje és megtartsa. 
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Az általános fizikai képességek mérésének gyakorlati haszna:  
1. Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott 

követelményértékekhez való viszonyítást. 

2. Összehasonlítást jelent az azonos módszerrel, de más földrajzi területen élő azonos 

életkorú populációval. 

3. Az egyén fizikai állapotában bekövetkezett értelmezése, pszichikai hatása miatt 

nagymértékben fejleszti az akaratot, fegyelmet, az önfegyelmet, az önismeretet és az 

önbecsülést. 

  

A testnevelő által elvégzendő feladatok  

 Egységes minőség-ellenőrzés az 5-8. évfolyamokban. 

 Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz az 5-8. évfolyamokban január 1. és május 

31. között meg kell mérni a fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus próbákban 

elért teljesítményt, és a mért eredmények pontértékei alapján kell az értékelést és a 

minősítést végezni. 

 Egységes minőségbiztosítás. 

 Az egészség szempontjából legfontosabb kondicionális képességek területén mutatkozó 
hiányosságok feltárása – képesség szerinti differenciált terheléssel – törekedni kell a 

felzárkóztatásra akár a mindennapos testnevelés, akár a rendszeres testedzés segítségével. 

 Folyamatos visszacsatolás. 

 A tanulók tájékoztatása az elért változások nyomon követése a tanár, diák, szülő számára. 

 A pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során a fiatalok, tanulók önismeretének, 
tárgyilagos önértékelésének, akaratának, önbecsülésének fejlesztése. 

 

Az adatok nyilvántartása  
Egyéni adatlap: Osztályonkénti bontásban a vizsgálatot végző tanár kezeli. 

Osztályonkénti adatlap: A vizsgálatot végző tanár vezeti 

Intézményi osztályonkénti összesített adatlap: A testnevelés munkaközösség-vezetője állítja 

össze – a tanév végén mért eredmények alapján az intézményvezető továbbítja. 

 

A vizsgálati módszerek bemutatása:  
A módszerek bemutatása, leírása és a pontértékek a Magyar Diáksport Szövetség 2014. évben 

kiadott „NETFIT Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt alkalmazásához” című 

kiadványban találhatók.  

  

Értékelés:   

A NETFIT felméréseit a Magyar Diáksport Szövetség 2014. évben kiadott „NETFIT Kézikönyv 

a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt alkalmazásához” című kiadvány útmutatásai szerint 

végezzük. 
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2.13. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
 

2.13.1. Az iskola egészségnevelési elvei 

Célunk a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel szokásrendszerének kiépítése úgy, hogy 

az a tanulók számára értékké váljon, és az ehhez szükséges ismeretek, készségek, attitűdök 

kialakuljanak. 

Ennek érdekében: 

 A tanulók egészségi ismereteinek, műveltségének fejlesztése meglévő ismereteikre 

alapozva; 

 Pozitív egészséges életfelfogás megalapozása, előkészítése; 

 A biztonság és veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes döntés elősegítése; 

 „Az egészség érték” szemléletének alakítása a diákokban; 

 Mentálhigiéné, krízis prevenció – önismeret, önkontroll, pozitív életszemlélet 

elsajátíttatása; 

 Konfliktus és válságkezelés lehetséges megoldásainak megismertetése, elsajátíttatása; 

 A szabadidő egészséges, kulturált felhasználásának megtanítása; 

 Ösztönzés környezetkímélő magatartás és életmód kialakítására, a környezeti higiéné 

fenntartására; 

 Rendelkezzenek alapvető ismeretekkel az emberi szervezet működéséről, a testi egészség 
és a mentálhigiéné összefüggéseiről; 

 Alakuljon ki, és fejlődjön mozgáshoz, sportoláshoz való pozitív viszonyuk, 
szabadidőkultúrájuk; 

 Ismerjék az egészségkárosító szokások és szenvedélyek kialakulását, azok megelőzését, 
alakuljon ki bennük a “nemet mondás” készsége; 

 Legyenek képesek megkülönböztetni a jót a rossztól, tudják felismerni az erkölcsöt 

romboló tényezőket, a devianciát; 

 Készüljenek fel az örömteli párkapcsolatra, a családi életre. 
 

2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül 

hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. 

 

Ennek érdekében ki kell alakítani: 

 A környezettudatos magatartást és életvitelt; 

 A személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást; 

 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; 

 Az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket; 

 Alternatív, problémamegoldó gondolkodást; 

 Ökológiai szemléletet, gondolkodásmódot; 

 Problémaérzékenységet; állampolgári részvételt és cselekvést. 



45 

 

2.14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei 
 

Célja: 

A minősítés folyamata és eredménye az egyén és a közösség számára is nevelő hatású legyen. 

 

Elvek: 

 A viszonyítási alapot az iskola által támasztott erkölcsi követelmények jelentik. 

 A tanulói magatartás és szorgalom értékelése az iskolai házirendben (SZMSZ melléklete) 
megfogalmazott kötelezettségek teljesítésén és közösségért végzett munkán alapul. 

 A magatartás érdemjegy az életkorhoz igazodóan a tanuló iskolai és iskolán kívüli 
fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, a felnőttekhez, saját és mások iránt érzett 

felelősségérzetét értékeli. 

 A szorgalom érdemjegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához 
való viszonyát, munkavégzését és kötelességtudatát értékeli. 

 Értékelése érdemjeggyel havi rendszerességgel történik (osztályfőnök), félévkor és év 

végén az osztályozó értekezleten osztályzattal, illetve szöveggel történik (tantestület). 

 A magatartás és szorgalom követelményeit a nevelőtestület állapítja meg, figyelembe 
véve a diákönkormányzat javaslatait. 

 

Magatartás:   példás  (5) 

 jó  (4)  

változó (3) 

rossz  (2) 

 

 

 

 

Szorgalom:   példás  (5) 

 jó  (4)  

változó (3) 

hanyag  (2) 
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2.14.1. A magatartás értékelésének elvei 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat, és azokat teljesíti; 

 tisztelettudó; 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 
viselkedik; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

 feladatait tőle elvárható módon teljesíti; 

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 

 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

 feladatait nem minden esetben teljesíti; 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van. 

 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 több szaktanári figyelmezetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 
magasabb fokozatú büntetése. 
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2.14.2 . A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

 A tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

 Munkavégzése pontos, megbízható; 

 A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

 Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 
 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 A tanórákon többnyire aktív; 

 Többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvétel önként   
nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

 Taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

 Tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; 

 Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

 Érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 
dolgozik. 

 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 Az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 Feladatit többnyire nem végzi el 

 Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

 A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül  

 Félévi vagy év végi osztályzata – képességei, készségei ellenére – valamely tantárgyból 
elégtelen. 

 

A jutalmazások és elmarasztalások iránt támasztott követelményeink: 

 Megfontoltan, de a szükséges esetekben késedelem nélkül alkalmazzuk azokat; 

 Ügyelünk arra, hogy mindig személyre szabottak legyenek; 

 Szigorúan következetesek legyenek; 

 Vegyék figyelembe az általa kiváltható hatásokat; 

 A fentiek szerint a várhatóan leghatékonyabb eszközt alkalmazzuk. 
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2.15. KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA 
 
1-4. évfolyam bevezetése és kerettantervei: 

Kerettantervek: (helyi tanterv és tematikák – lásd melléklet) 

 Testnevelés és sport; 

 Sportágválasztó; 

 Küzdelem és játék . 

 

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 
bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 

tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 
valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 

kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 
szükségleteit tekinti irányadónak. 

 

A sportiskolák biztosítják a 6-10 éves korú gyerekek számára a sportos életmód kialakítását, a 

sport megszerettetését, a sokoldalú képességfejlesztést. Ebben az életkori szakaszban a tanulók 

nagy része még nem választ sportágat, ezért a kerettanterv lehetővé teszi a diákok számára, hogy 

megismerkedjenek különböző sportágakkal, akár ki is próbálják azokat, és a felső tagozatba 

lépéskor már a választott sportág edzésein vegyenek részt 
 

Testnevelés és sport 

A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1-4. évfolyamán a 

tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció és kreativitás hármas egységét jeleníti meg a 
döntő többségében játékos vagy játékos jellegű, koordinációfejlesztő foglalkozások során. Erre a 

hármas egységre alapozva biztosítja az életkori sajátosságoknak megfelelő konkrét műveleti 
gondolkodás fejlesztését, valamint kialakítja a tanulók biomechanikailag helyes testtartását. 

 
A testnevelés és a sport tantárgy kiemelten fejleszti a tanulók megfigyelési, gondolkodási, 

térbeli tájékozódási képességeit. Ebben az életszakaszban kitüntetett szerepet kell kapnia az 
alapvető természetes mozgáskészségek fejlesztésének, melyek fejlesztése a mozgások 

végrehajtásán túlmenően azok változatos, sokrétű és tudatos tanulásával, alkalmazásával 
valósulhat meg. Beemeli a tantárgyközi tartalmak, kompetenciák és fejlesztési feladatok (pl. az 

anyanyelvi kommunikáció, a matematikai kompetencia, a környezeti nevelés) keretében 
megalapozott készségek, fogalmak egységeit. Elfogadó, ugyanakkor követelményeket támasztó, 

következetes nevelési környezetet biztosító légkört teremt, ahol a gyermekek aktív, felfedező, 
velük született képességei megerősödnek. 

 
A testnevelés órai motoros tartalmak eszközként jelennek meg abban az értelemben, hogy az 

elsajátítandó egészséges életviteli ismeretek az életkori sajátosságok figyelembevételével 
változatos, örömteli és a motivációt erősítő mozgásos feladatok végrehajtása során a gyermek 

személyiségnek épülését szolgálják. Az egyén életminősége szempontjából legfontosabb 
eredményként az aktív, felfedező tanulás szemlélete és a pszichés jóllét észrevétlenül épül be a 

tanulók hétköznapi életviteli szokásaiba, megteremtve ezzel egy jól szocializált személy 
társadalomba való beilleszkedését. 

 
A jövőorientált testnevelés a játékos, mozgásos cselekvések során folyamatos 

problémamegoldással szembesíti a gyerekeket. Ezáltal kérdések formájában azonosíthatóak a 
számukra ismeretlen vagy kevésbé ismert szituációk, hiszen a kisiskolást a helyes megoldás 
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kézzelfogható, konkrét kipróbálása, és nem az absztrakt „fejben” történő megoldása motiválja. 

Éppen ezért az egyik legalkalmasabb módszer a mozgással tanulás, hiszen segítségével minden 
helyzet azonnal kipróbálható és az eredmény azonnal kiértékelhető. 

 
A fenti szemlélethez illeszkedő mozgásos tevékenységek megválasztásában hangsúlyosan 

jelennek meg: a bizalmat, az együttműködést, a kreativitást, a fantáziát, az érzékszervi 
működést, a figyelemkoncentrációt, az emlékezetet és a térérzékelést fejlesztő játékok, játékos 

feladatok. A tanulóközpontú személyiségfejlesztést úgy oldja meg, hogy a tanulók tanulják meg 
követni és folyamatosan fejleszteni saját fittségi állapotukat. A játékos pedagógiai helyzetetekre, 

mozgásos cselekvésekre áthelyezett hangsúly biztosítja, hogy a tanulók érzelmileg és értelmileg 
pozitív, aktív, kiegyensúlyozott személyiséggé fejlődhessenek, miközben szabad teret kapnak az 

alapvető mozgásformák örömteli szabályainak elsajátításához. 
 

Összességben tehát a sportiskolai képzés alsó tagozatán az órák döntő többségében a tanulók 
motoros készségeit, mozgástanulási képességeit (ügyesség, koordináció, mozgásátállítás) játékos 

és játékos jellegű feladatmegoldásokban fejlesztjük, és kisebb arányban helyezzük a hangsúlyt a 
célzott kondicionális képességek speciális jelleggel történő fejlesztésére (aerob állóképesség, 

erő). 
 

Sportágválasztó 

A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és célja, hogy a gyermekeket megismertesse a 

sportolási lehetőségekkel, bepillantást nyújtson a sport világába, megismertessen a testedzés 
jelentőségével, megmutassa a különböző sportágak jellegzetességeit, hangsúlyozza a sportra, az 

egészséges életmódra nevelés fontosságát, felkeltse a sport iránti érdeklődést, vágyat, és 
segítséget adjon az egyén számára, az adottságok figyelembe vételével a legmegfelelőbb 

sportág tudatos kiválasztására. 
 

A nevelés-oktatás egyik legfontosabb pontja tanítványaink mindennapos mozgásra nevelése. A 
mozgás örömének átélése mellett az akár játékosan végzett sporttevékenység, valamint a 

testedzés számtalan lehetőségének kihasználása során tanítványaink rendhez, fegyelemhez 
szoknak, szabályismereteket sajátítanak el. A sportmunka erősíti, edzi a jellemet, az akaraterőt, 

a küzdeni tudást, kitartásra nevel, megtanítja a sportoló fiatalokat az egyéni és kisebb-nagyobb 
közösségek céljaiért küzdeni, így az egyéni és társas kompetenciák fejlesztését nagymértékben 

segíti. 
 
A sportágválasztó elnevezésű tantárgy célja az is, hogy a fiatalok sportválasztása pontos 

ismereteken és tudatos döntéseken alapuljon. A tantárgy tanulása során a tanulók 

megismerkednek a saját, önerőből elért sikerek örömével, de szó esik a kudarcok, a csalódások 

elviselésének módozatairól is. 

 

Egy ország, egy nemzet sportszakmai megítélése azon is múlik, hogy milyen erőket mozgat 

meg, mennyi munkát fektet be, mennyit áldoz a sportutánpótlás nevelésére, a tehetségek 

felkutatására, a jövő eredményeinek megalapozására. Ezért nagyon fontos, hogy a komolyan 

sportolni kívánók fiatal korban ismerkedjenek meg a sportolási lehetőségekkel, és időben 

kezdhessék - a változtatás esélyét is beleszőve - az egyén, a kisebb és nagyobb közösség 

számára is fontos sportmunkát. 
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1-2. évfolyam 

Az életkori sajátosságok figyelembevételével, játékos formában bepillantás a sport világába, a 

sportolás alapjainak megismertetése történik.  

Fontos feladatok és célok: 

 A mozgás élményének megélése, megtapasztalása; 

 Sportjátékokkal, mozgáshoz köthető mondókákkal, énekekkel történő különböző 
mozgástevékenységekre történő ráhangolás; 

 Testrészek ismerete, mozgásorientációs gyakorlatok végzése; 

 A sport mint örömforrás megtapasztaltatása; 

 Sporttevékenységekhez köthető tudásbővítés játékos formában. 

 

3-4. évfolyam 

Elsődleges cél a sporttevékenység fokozatos tudatossá tétele. A sport nyújtotta pozitív 

lehetőségek megismerésével a sportolni vágyó fiatalok folyamatosan megismerik a sport világát, 

megismerkednek különböző sportolási lehetőségekkel, a sport egészségre ható erejével, nevelő 

hatásával. Személyes élmények és közvetett források segítségével bepillantanak élsportolók 

életébe, sportágválasztó rendezvényeken való részvétel útján szakszerű segítséget kapnak az 

egyén számára legmegfelelőbb sportág kiválasztásához és műveléséhez. 

 

Küzdelem és játék 

Tantárgyunk a hagyományos tantárgyi rendszerben a Dráma és táncnak nevezett tantárgy 
tananyagait és fejlesztési feladatait foglalja össze. 

 
A dráma- és tánctanítás célja az élményen keresztül történő megértés, valamint a 

kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése. 
 

A dráma és tánc a közös, aktív tevékenységek élménye révén segíti elő a tanulók alkotó- és 
kapcsolatteremtő készségének kibontakozását, összpontosított, megtervezett munkára 

szoktatását, testi-térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését. Hozzájárul 
mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztaságához, szolgálja ön- és társismeretük 

gazdagodását, segíti őket az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítésben és az önkifejezésben. 
Különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a tolerancia és az 

együttműködés fejlesztésére. A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, a 
drámai és színházi kifejezések formai megértését szolgálják. 

 
A sportiskolai kerettantervben átnevezték a tantárgyat, mert úgy vélték, hogy a tárgy 

elnevezésével határozottabban utalhat sajátos funkciójára egy sportiskolai tanulási - 
személyiségfejlesztési folyamatban. A fantázianév nem önkényes: hiszen a dráma a cselekvés, 

az akciók, a konfliktusok és a konfliktusok megoldásának, a katarzisnak a művészete, ezt 
"játsszák" az emberiség kezdetei óta a színpadon, a játéktéren - a dráma ebben rokon az 

erőpróbákat jelentő sportban. A konfliktustűrés, konfliktuskezelés, az erőpróbákon való 
helytállás, a sportszerű kommunikáció fontos személyiségjegyeinek fejlesztéséhez kíván 

tárgyunk hozzájárulni. 
 

A majdani sportember számára különösen fontos, hogy a ritmus, a mozgás világában otthonosan 
érezze magát, hiszen megannyi sportfeladat teljesítését e képesség kellő fejlettsége megkönnyíti. 

Ugyanígy súlyt helyezünk arra, hogy a sporttal járó küzdelem élményét, a konfliktusokat az 
esztétikai élmények gazdagsága segítse hatékonyan, építő, kreatív módon feldolgozni. 
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A célok évenként azonosak, azonban a megvalósulás minősége, a megértés mélysége 

fokozatosan emelkedik. 
 

A követelmények évente - néhány téma kiemelésével - szintén azonosak. 
 

A tantárgy célja a közösség előtti szerepvállalás természetessé tétele, ösztönzése; az emberi-
társadalmi megfigyelőképesség fejlesztése; a tárgyi tudás növelése; a művészeti nevelés 

különböző területein a tanulók sikerélményhez juttatása. További fontos cél a figyelemfelhívás a 
műveltségi részterület elemeinek fontosságára és szépségére. A tárgy oktatása segítheti más 

műveltségi területek tanítását, lehetőséget ad ezekkel a tárgyakkal történő együttműködésre. A 
tárgyat heti egy órára terveztük. 

 
5-8. évfolyam bevezetése és kerettantervei: 

 

Kerettantervek (helyi tanterv és tematikák lásd melléklet) 

 Testnevelés és sport; 

 Küzdelem és játék; 

 Tanulásmódszertan (5-6. évfolyam); 

 Sporterkölcstan (7-8.évfolyam). 
 

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, 

szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás 

módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez 

szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok 

fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló 

önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. 

Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését 

az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

A sportiskola feladata az egész életen át tartó, testkulturális tevékenységprofil kialakítása. Ebben 

a szakaszban történik a tudatos pszichomotoros cselekvőképesség kompetenciájának 

megalapozása, az alapvető viselkedési minták kialakítása és alkalmazása a testnevelés 

eszközeivel. Mindehhez nélkülözhetetlen ismeretek, meggyőződések, értékítéletek kialakítása az 

ember biológiai létéről és pszichikai természetéről. Az egészséges életmódra való törekvésnek 

belső motivációvá kell válnia. Ebben az iskolatípusban az iskolai testnevelés aktívabb szerepet 

vállal az önkifejezésben, az önmegvalósításban. 

 

Az 5-8. évfolyamos sportiskolai Testnevelés és sport kerettanterv heti 5 órára készült. Ebből  két 

órát - igazodva a Nemzeti alaptantervben a mindennapos testnevelésről szóló rendelkezésekhez - 

kiválthatja a sportiskolába járó tanulók tanórán kívüli sporttevékenysége.(egyesületi leigazolt 

játékos). 

 

Testnevelés és sport 

A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5-8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és 

a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan fejleszti a sportágspecikfikus 
mozdulatokat. Előidézi a sportági szabályok szerinti gyakorlást, egyidejűleg megalapozza és 

kialakítja a tanulókban az igényt a rendszeres délutáni szabadidős és az élsport igényeit kielégítő 
kulturált, magas szintű testedzés iránt. A nevelés során arra kell törekedni, hogy alakuljon ki a 

tanulókban a teljes körű személyes önismeret, a testi, lelki és szellemi képességek és lehetőségek 
reális meghatározása. Az önálló életvitel bővülő lehetőségeivel párhuzamosan erősödjön a 
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felelősségvállalás a saját és mások épsége, egészsége iránt. A mozgásoktatás során lehetőséget 

kell biztosítani a tanulók számára, hogy szervezett formában, külső kontroll mellett próbálhassák 
ki a verbális és nem-verbális kommunikációs csatornák által közvetített információk 

befogadását, analizálását, és a kapott eredmények alapján önállóan tervezhessék meg a 
válaszreakcióikat. 

 
A testnevelés célja továbbá az az 5-8. évfolyamon, hogy (szoros összefüggésben az 1-4. osztály 

számára megfogalmazott célokkal – figyelembe véve az élettani, valamint az azokkal 
összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik –) támogassa a tanulók 

egészséges testi fejlődését, az alapvető mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok 
felszámolását; ragadja meg a koordinációs alapkészségek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit. 

Az élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a 
tanulók kondicionális képességeit. Az 1-4. osztály kezdő szakasz jellegére építve, gazdagítsa 

tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, 
mozgás és sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek 

igénybevételével sajátítsák el a tanulók legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, 
hogy az élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus 

feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, és tanuljanak meg feladatmegoldó 
sémákat, transzferálható cselekvési elveket. Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi 

fejlődés-érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése, az ellenálló képesség, 
edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő 

felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások 
csökkentésére; a tanulók értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs 

eljárásokat. A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű 
kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionálás képességének az életkorhoz és az 

egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése, sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható 
mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játék-

sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, 
történeti vonatkozások, mechanikai- biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, 

egészségügyi megfontolás) megszerzése; mozgáskommunikáció. Tanulási, játék- és sportolási 
élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme. 

Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, 
összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és 

környezetkímélő magatartás. 
 

Cél, hogy a tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak 
megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertás kori fejlődés 

változásai. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön 
keringési, légzési és mozgató rendszerük. Előzzék meg a testtartási rendellenességek 

kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat. Egészségük 
szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel szemben. Ismerjék a 

mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét, és 
alkalmazzák azt. 
 

Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak el 

egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek képesek 

összefüggő gyakorlatot végrehajtani. Tudjanak játszani két sportjátékot, ismerjék azok 

szabályait, és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és védekezési megoldásokat. 

Továbbfejleszthető szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját. Sajátítsanak el önvédelmi 

fogásokat. Ismerjenek meg és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket, törvényszerűségeket, 

a rokon szerkezetű és funkciójú tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó sémákat. 
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Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben. Motorikus képességeiket fejlesszék, ez 

mutatkozzon meg atlétikai, torna-, sportjáték-, úszás- és küzdősportbeli teljesítményeikben. 

Ismerjenek meg és alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat. Fejlődjön 

izomérzékelésük, ritmuskészségük, reakció- és térbeli tájékozódási képességük, labilis 

egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket. 

 

Küzdelem és játék 

Tantárgyunk a hagyományos tantárgyi rendszerben Dráma és táncnak nevezett tananyagokat és 

fejlesztési feladatokat foglalja össze. 
A dráma- és tánctanítás célja az élményen keresztül történő megértés, valamint a 

kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése. 
 

A dráma és tánc a közös, aktív tevékenységek élménye révén segíti elő a tanulók alkotó- és 
kapcsolatteremtő készségének kibontakozását, összpontosított, megtervezett munkára 

szoktatását, testi-térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését. Hozzájárul 
mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztaságához, szolgálja ön- és társismeretük 

gazdagodását, segíti őket az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítésben és az önkifejezésben. 
Különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a tolerancia és az 

együttműködés fejlesztésére. A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, a 
drámai és színházi kifejezések formai megértését szolgálják. 

 
A majdani sportember számára különösen fontos, hogy a ritmus, a mozgás világában otthonosan 

érezze magát, hiszen megannyi sportfeladat teljesítését e képesség kellő fejlettsége megkönnyíti. 
Ugyanígy súlyt helyezünk arra, hogy a sporttal járó küzdelem élményét, a konfliktusokat az 

esztétikai élmények gazdagsága segítse hatékonyan, építő, kreatív módon feldolgozni. 
 

A célok évenként azonosak, azonban a megvalósulás minősége, a megértés mélysége 

fokozatosan emelkedik. 
A követelmények évente - néhány téma kiemelésével - szintén azonosak. 

A tantárgy célja a közösség előtti szerepvállalás természetessé tétele, ösztönzése. Az emberi-

társadalmi megfigyelőképesség fejlesztése. A tárgyi tudás növelése. A művészeti nevelés 

különböző területein a tanulók sikerélményhez juttatása. További fontos cél a figyelemfelhívás a 

műveltségi részterület elemeinek fontosságára és szépségére. A tárgy oktatása segítheti más 

műveltségi területek tanítását, lehetőséget ad ezekkel a tárgyakkal való együttműködésre. 

Tanulásmódszertan 

A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és 

körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben elsősorban az 

ismeretek elsajátítását, a tudás megszerzését értjük. A tanulás nem formális keretektől kezdődik, 

attól kezdve, hogy tudatosan kezdjük szemlélni a világot, majd nagymértékben intézményesített, 

iskolai keretek között történik. 

 

A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe 

vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható 

tudástartalom megszerzésére, a tengernyi információhalmazban történő eligazodásra, a lényeg, a 

fontos, a szükséges ismeretanyag kiválasztására, a folyamatos, élethosszig tartó tanulás 

alapjainak megismertetésére, az új helyzetekhez, elvárásokhoz történő igazodásra, az 

információforrások megismerésére, kezelésére, használatára. 

A tanulás megtanítása elsősorban az iskola kötelessége és felelőssége, mely sokrétű és összetett 

feladatot jelent a pedagógusok számára. A legfontosabb tennivalók közé tartozik a tanulási 

folyamat során a tanulói motiváció kialakítása és fenntartása a tudás megszerzése céljából. A 
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tanulás hatékonyságának szempontjából meghatározó fontosságú a tanulói érdeklődés felkeltése 

és megtartása egy-egy tantárgy tanulása-tanítása során. 

 

A tanulás tanítása tantárgyközi, hiszen a megtanult, elsajátított, begyakorolt módszerek, 

stratégiák, az egyéni tanulási szokásokhoz igazodva valamennyi tantárgy tanulásánál jelen 

vannak, segítséget nyújtanak. 

 

A tantárgy tanulásának célja az önálló, hatékony, gondolkodáson alapuló tanulási folyamatra 

nevelés, a későbbi munkaerőpiacon történő megfeleléshez szükséges kompetenciák kialakítása. 

Olyan hatékony tanulási attitűd létrehozása a feladat, amely képessé teszi tanítványainkat a 

kitartó tanulási munka megvalósítására, egyéni lehetőségeik, szükségleteik, erősségek, 

gyengeségek figyelembe vételével, de azok maximális kihasználásával, fejlesztésével. 

A hatékony és önálló tanulás megvalósítása érdekében képessé kell tenni tanítványainkat mind 

az egyéni, mind a különböző társas munkaformák során történő együttműködési készség 

kialakítására. 

 

A tanulás tanításának megvalósítása az egyéni képességekhez igazodó, differenciált, 

tevékenykedtető munkaformák előtérbe helyezésével érhető el az intézményesített nevelésoktatás 

során. 

 

5-6. évfolyam 

Az általános iskolában bekövetkező tagozati váltás több tekintetben okozhat nehézséget a 

tanulóknak. A felső tagozatban szembesülnek először azzal a ténnyel, hogy sokkal több tanár 
tanítja őket, mint azt korábban megszokták. Több tantárgyat tanulnak, nagyobb elvárásoknak 

kell megfelelniük mind a tanulás, mind a sportteljesítmények vonatkozásában. Az alsó tagozatos 
évekhez képest önállóbban kell a mindennapokat felépíteni. 

A tantárgy eredményes tanulása során a tanulók megismerik saját pszichikai feltételeiket, 
különböző képességek fejlesztésével megtanulják a hatékony és eredményes tanulási 

stratégiákat, módokat, amelyek segítenek a tanulási nehézségek leküzdésében, hogy minden 
tanuló képességei legjavát nyújthassa. 

 
Sporterkölcstan 

A sporterkölcstan, mint a sportiskolákban bevezetésre kerülő szaktantárgy az általános iskolai 

erkölcstan órákon megalapozott erkölcsi nevelésre épül. 

A sportoló gyermekek fejlesztése során már egészen korán, a sportoktatással párhuzamosan 

elkezdődik az erkölcsi nevelés. A gyerekek a sportiskolák tagozatos osztályaiban 

megismerkedhetnek a sporterkölcstan tárgykörével, ahol az erkölcstan órai beszélgetésekre 

építkezve a sportélet erkölcsnevelési alapjait saját sporttevékenységük folyamán tapasztalt és 

megélt helyzeteik alapján vitatják meg. A tervezett tanulói tevékenység során elsajátítják, hogy a 

sportolásnak, az egészséges életmód biztosítása és a test fejlesztése mellett további fontos 

feladata is van, mégpedig az identitástudat kialakítása és a jellem formálása, az erkölcsi 

értékrend fejlesztése által. A sporterkölcstani oktatás folyamán megtanulják, hogy moralitásában 

erősödik meg az a sportoló, aki rendszerességet tanul, és ezáltal céltudatos, erős akaratú, 

határozott egyéniséggé válik; kitartóan tud valamire összpontosítani, lényegre törően cselekszik; 

tisztelettudó és alázatos (nem megalázkodó!), az adott tevékenységével, a szaktudással szemben. 

Elkötelezetten képes kitartani elhatározása mellett, és végrehajtani feladatait. Munkájában precíz, 

hatékonyságra törekvő, kommunikatív és segítő szándék vezérli. A sportokon belül is 

elkülönülnek egymástól az egyéni sportágak és a csapatsportok, a technikai eszközöket vagy 

állattal való együttműködést igénylő tevékenységek, de a lényeg egy és ugyanaz: 
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meggyőződéssel küzdeni valamiért, ami az adott egyén erkölcsi fejlődésén kívül környezete 

számára is pozitív üzenetet közvetít. 

 

A sportolói életmód a szervezet edzettségét alapozza meg, a lélek kiegyensúlyozottságához járul 

hozzá, egészséges szellemiségre nevel. Egyik legfontosabb feladata a prevenció és az egészség 

megerősítése. Míg a szabadidősport a rekreációt segíti elő, addig a versenysport a szervezet 

fokozott igénybevétele mellett a szellemi felkészülést erősíti, és a sikeres élet lehetőségeinek 

felismerésére nevel. Előnyei, általánosságban véve: fokozott koncentráló képesség, a kitartás, a 

céltudatosság és az áldozatkészség fejlesztése, az öntudat erősítése. Hátrányai, hogy fárasztó, 

sérülésekkel járhat, vereség- és kudarcélmény okozója lehet. A sport nem ismer klub-, város-, 

megye- vagy országhatárokat: a sport az egyénen keresztül lesz nemzetközi, egyetemes értékeket 

közvetít. 

 

Az utánpótlás-korosztály sportolója megtanulja, hogyan mérje magát másokhoz, hogyan kezelje 

barátsággal és segítőkészséggel a nála gyöngébbet, és hogyan küzdje le magában az irigységet és 

féltékenységet a nála erősebbel szemben. A sportteljesítmény fokozásához szükséges a 

kikapcsolódást nyújtó játéklehetőség is. Mindazonáltal a játék akkor teremtő érték, ha 

közösségben, egymás iránti lojalitással történik. A csapatjáték kiemelkedő szerepe, hogy a 

sportoló gyermek ráérez az összetartás, a közös cselekvés jelentőségére, fogadja a csapattagok 

kedvező elismerését vagy esetenkénti elutasító magatartását. A játékszabályok megismertetik és 

elfogadtatják vele a külső korlátokat, a bírák döntései pedig az objektív szemléletet erősítik 

benne. A sport tehát magát az életet modellezi, ezért az életre készít fel. Elsajátíttatja a 

felcseperedő gyermekkel az alapvető erkölcsi törvényeket, a mindennapi szabályszerűségeket. 

Az élsportoló diákok életében gyakori, hogy az általános iskola befejezése után külföldön vagy 

magántanulóként folytatódnak a tanulmányai, ezért előfordulhat, hogy ebben a korosztályban 

találkozik először és utoljára az iskolai keretek között megtartott erkölcsi tanórákkal. A 

sporterkölcstan-órákon résztvevő diák a felső tagozat utolsó két évében a rendszeresen sportoló, 

aktív kihívásokkal, feszültségekkel, győzelmekkel és eredménytelenségekkel gyakran 

szembesülő utánpótlás-korosztályt képviseli, aki sportpályafutása során nem ritkán életkorához 

képest érettebb élethelyzetekkel is találkozik; olyanokkal, amelyek egy tapasztaltabb felnőttet is 

próbára tesznek. Ennek megfelelően az órai témakörök is érintik az örömök és bánatok, sikerek 

és kudarcélmények feldolgozási lehetőségeinek határterületeit. Az órai témamegjelölések 

sokszínűsége az sportélet alapvető értékeire, morális üzenetére, szélsőséges viselkedésformáira 

épül. Az ifjú sportoló és a szakvezető felnőtt korosztály kölcsönös együttműködéséből fakadó 

eltérő világlátásban rejlő konfliktusokra is kitér, a saját korosztálybeli személyiségjegyek 

kölcsönösségen alapuló elfogadását és időnkénti elutasításának realitását is feldolgoztatja. A 

feldolgozás módja enyhítheti a fiatal sportoló élethelyzete és életkori sajátosságai között 

meglévő ellentmondást: a módszereknek ez utóbbiakhoz kell igazodniuk. 

 

Az órai témamegjelölések iránymutató jelleggel készültek, különféle fókuszpontok kiemelésére 

adva lehetőséget az időbeli korlátok és az osztály sajátosságainak figyelembe vételével. Fontos, 

olykor az sportoló gyermek életének jobbra vagy rosszabbra fordulását jelentheti, ha nem tudja 

saját érdekeit képviselni, önmagát hitelesen kiteljesíteni, vagy egyáltalán: erkölcsi lényként 

elfogadni. A sportolás megtanítja arra, hogy komoly erőfeszítéseket kell tennie annak az ifjúnak, 

aki önszántából kezdi el a rendszeres mozgást és versengést, sok kellemes dologról lemondva, 

áldozatokat hozva, és mindezért cserébe nincs garancia arra, hogy a fáradtságos munkáért elnyeri 

méltó jutalmát, mindenki felett győzelmet arat. Ennek ellenére sok utánpótláskorú sportoló küzd 

és bízik önmagában, hogy egyszer ő áll a dobogó legfelső fokára, és ha nem is sikerül 

mindenkinek diadalt aratnia, de minden ifjú sportoló büszke lehet arra, hogy önmagát újra és újra 

sikerül felülmúlnia. 
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2.16. A FENNTARTÓRA irányuló többletkötelezettségek a Pedagógiai 

Program alapján 

Többletkötelezettség 

tartalma 
A többletkötelezettség 

rövid indoklása 

A 

többletkötelezet

tségből adódó 

fenntartóra 

háruló várható 

összes költség 

egy tanévben 

(Ft-ban) 

A 

megvalósítás

hoz 

szükséges 

személyi 

feltételek 

A 

megvalósítás

hoz 

szükséges 

tárgyi 

feltételek 

városi /megyei 

versenyek 
saját szervezése 

Megyei versíró pályázat       

D (50 fő) 40 000 Ft pedagógusok 

fénymásoló 

papír, 

oklevelek, 

díjak, 

serlegek, 

vendéglátás 
városi /megyei 

versenyek  
saját szervezése 

Angol nyelv a 

színpadon  D  ( 150 fő) 70 000 Ft pedagógusok ua 
városi /megyei 

versenyek 
 saját szervezése 

Német nyelvi 

szövegértési  D (70 fő) 40 000 Ft pedagógusok ua 

városi /megyei 

versenyek  
saját szervezése 

Városi sakk                                  

D  (50 fő) 40 000 Ft 
pedagógusok 

versenybíró ua 

városi /megyei 

versenyek 
 saját szervezése 

Megyei RAJZ                                  

D  (100 fő) 80 000 Ft pedagógusok  ua 
városi /megyei 

versenyek  
saját szervezése 

Megyei helyesíró 

alsósoknak                     

V ( 90 fő)   50 000 Ft pedagógusok ua 
városi /megyei 

versenyek  
saját szervezése 

Angol tesztíró                

V (80 fő) 40 000 Ft pedagógusok ua  
városi /megyei 

versenyek  
saját szervezése 

Váci megyei 

versmondó                     

V (50 fő) 40 000 Ft pedagógusok ua 
városi /megyei 

versenyek  
saját szervezése 

Ovilimpia                                  

D  (120 fő) 100 000 Ft pedagógusok ua 

városi /megyei 

versenyek  
saját szervezése 

Interball nemzetközi 

kézilabda torna             

D  ( 250 fő) két napos 

rendezvény  120 000 Ft 
testn.tanár, 

játékvezető 
serleg, díjak 

érem 

városi versenyek  
saját szervezése 

...Jó szerencsét 

Tatabánya helytörténeti 

felső tagozat                           

V és D   (150 fő)  , 

múzeumbérlés , utazás     100 000 Ft 
szaktanárok, 

múzeológusk 

fénymásoló 

papír, 

oklevelek, 

díjak, 

serlegek, 

vendéglátás,  
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egyéb megyei, országos 

versenyek 

(sport,diákolimpiai, 

tanumányi) nevezési 

díjai, útiköltségei 

Kalmár L.mat. nev díj 

(1500 /fő) (Tata)  
 
Zrínyi mat.(1000/fő) max. 25 000 Ft 

kísérő, 

felkészítő 

tanár   
egyéb megyei, országos 

versenyek 
(sport,diákolimpiai, 

tanumányi) nevezési 

díjai, útiköltségei 

Hevessy Gy/ Khán K. 

kémia /Teleki 

//Hermann nev díj 

2500/fő max. 70 000 Ft 

kísérő, 

felkészítő 

tanár   
egyéb megyei, országos 

versenyek 
(sport,diákolimpiai, 

tanumányi) nevezési 

díjai, útiköltségei Simonyi  magy  max. 10 000 Ft 

kísérő, 

felkészítő 

tanár   
egyéb megyei, országos 

versenyek 
(sport,diákolimpiai, 

tanumányi) nevezési 

díjai, útiköltségei 

V torna 

DIÁKOLIMPIA  

(utazás 2*Bp + 1* 

Balatonfüred)  étkezés, 

szállás,  utazás 400 000 Ft 

kísérő, 

felkészítő 

tanár 
 egyéb megyei, országos 

versenyek 

(sport,diákolimpiai, 

tanumányi) nevezési 

díjai, útiköltségei 

D atlétika 

DIÁKOLIMPIA                  

( min. 4 alk. sorsolás 

szerint) útiköltség   max. 500 000 Ft 

kísérő, 

felkészítő 

tanár 
 egyéb megyei, országos 

versenyek 
(sport,diákolimpiai, 

tanumányi) nevezési 

díjai, útiköltségei 

D kézilabda 
DIÁKOLIMPIA    -két 

korcsoport-   min 4 alk. 

utazás  max. 700 000 Ft 

kísérő, 

felkészítő 

tanár 
 egyéb megyei, országos 

versenyek 
(sport,diákolimpiai, 

tanumányi) nevezési 

díjai, útiköltségei 

D labdarúgás 
DIÁKOLIMPIA    -

három korcsoport-   

min 4 alk. utazás, 

étkezés  max. 500 000 Ft 

kísérő, 

felkészítő 

tanár 
 egyéb megyei, országos 

versenyek 
(sport,diákolimpiai, 

tanumányi) nevezési 

díjai, útiköltségei 
Országos életvitel 

verseny  utazás 100 000 Ft 

kísérő, 

felkészítő 

tanár   
egyéb megyei, országos 

versenyek 

(sport,diákolimpiai, 

tanumányi) nevezési 

díjai, útiköltségei 
Lakitelek történelem   

utazás  150 000 Ft 

kísérő, 

felkészítő 

tanár   
egyéb megyei, országos 

versenyek 
(sport,diákolimpiai, 

tanumányi) nevezési 

díjai, útiköltségei 
Informatika országos 

utazás, szállás 100 000 Ft 

kísérő, 

felkészítő 

tanár 
 Tanév végi 

könyvjutalom, Váci 

Plakett, Dózsa díj 2 

intézmény  

tanulmányi és 

közösségi munka 

jutalmazása 200 000 Ft nincs könyv, plakett 
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kb 1200 tanuló 

a technika és életvitel 

tantárgy tanítása 

feltételeinek biztosítása 

munkadarabok 

előállításához 

szükséges anyagok 

beszerzése elhasznált 

eszközök pótlása 
400 000 Ft /tanév 

/2 intézmény nincs   

Kémia szertári anyagok 

beszerzése 
kísérletekhez anyagok 

biztosítása 50 000 Ft nincs 
 

Jubileumi 

rendezvénysorozat  
5 évente V+D 

terembérlés, 

anyagköltség, 

versenyek 

helyezettjeinek 

jutalmazása 250 000 Ft     

Testnevelés szertár 

fejlesztése 

elhasználódott torna 

eszközök pótlása, 

javítása 500 000 Ft     

  összesen /év 4 675 000 Ft 
 2 nagy 

intézmény!   
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Legitimációs nyilatkozatok: 

 

Az iskolai Pedagógiai Program módosítását az iskolai diákönkormányzat 2014. év 

szeptember  hó 25. napján tartott ülésén megtárgyalta és a rá vonatkozó tartalommal egyetértett.  

Kelt: 2014. szeptember …25.… 

 

….….…………………………                                                 .…………………………… 

iskolai diákönkormányzat vezetője iskolai diákönkormányzat vezetője 

SZÉKHELY    TAGINTÉZMÉNY 

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

Az iskolai Pedagógiai Program módosítását a Szülői Közösség   2014. év szeptember hó 3. 

napján tartott ülésén megtárgyalta és a rá vonatkozó tartalommal egyetértett. 

Kelt: 2014. szeptember …3.… 

 

….….……………………..                                                     .….…………………………… 

iskolai SZM  vezetője           iskolai SZM vezetője 

SZÉKHELY    TAGINTÉZMÉNY 

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

Az iskolai Pedagógiai Program módosítását az Intézményi Tanács   2014. év szeptember hó 3. 

napján tartott ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett. 

Kelt: 2014. szeptember …3.…… 

 

….….……………… 

Intézményi Tanács vezetője 

SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY 

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

Az iskolai Pedagógiai Program módosítását az iskola nevelőtestülete  2014.év augusztus  hó 

26.. napján tartott ülésén elfogadta.  

Kelt: 2014. szeptember 3. 

………..………………………………….. 

 intézményvezető 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

Tatabánya, 2014. szeptember 

 

Jóváhagyta:  

 
…………………………………………… 

intézményvezető 
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2.16. Mellékletek  (évfolyamonkénti tantárgyi tematikák) 
 

A tematikák egyben a javítóvizsgák, osztályozó vizsgák témaköreinek is megfelelnek.  

A szülőket minden esetben írásban személyre szólóan tájékoztatjuk a vizsgákhoz szükséges 

konkrét tantárgyhoz tartozó témakörökről. 

 

 

 

 

1. évfolyam 
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1. évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 

   

Helyi tanterv  

Kötelező óraszám:  7 ó / hét 252 óra/év 

Szabadon tervezhető  1 ó / hét 36 óra/ év 

(Választható) 

 

0 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

1. 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 
15 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése  

  Az olvasástanulás előkészítése 25 

 
Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, 

dekódolási képességkialakítása 
70 

 A szövegértő olvasás előkészítése 20 

3. Írás  

  
Az írástanítás előkészítése – az írás 

megtanulásának technikai alapozása 
56 

 
Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát 

fejlesztő gyakorlatok 
50 

 
Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás 

előkészítése 
15 

4. A tanulási képesség fejlesztése 7 

5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 5 

6. Ismétlés, gyakorlás, rendszerezés 25 

 összes óra 288 

 

 

  
1. évfolyam MATEMATIKA 

   

Helyi tanterv 

    Kötelező óraszám:  4 ó / hét 144 óra /  év 

Szabadon tervezhető:  1 ó / hét 36 óra / év 

(Választható) 0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 
Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 
folyamatos 

 

2. Számelmélet, algebra 102 

 

3. Geometria,mérések 20 

 

4. Függvények, az analízis elemei 24 

 

5. Statisztika, valószínűség 4 

 

6. Számonkérés 10 

 

7. Gyakorlás 10 

 

 8. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 10 

 

  összes óra: 180 
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1. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 

   

Helyi tanterv  

    Kötelező óraszám: 1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető 0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Az iskola 8 

 

2. Az iskolás gyermek 8 

 

3. Mi van a teremben 8 

 

4. Hóban, szélben,napsütésben 8 

 

5. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

    
 

 

  összes óra: 36 

 

 

 

 

1. évfolyam ÉNEK-ZENE 

  

Helyi tanterv  

Kötelező óraszám:  2 óra/hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető:  0 

 

   

   Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Zenei reprodukció - Éneklés 13 óra+3  óra 

2. Kreatív zenei tevékenység 13 óra+1 óra 

3. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 13 óra+2 óra 

4. 

Zenei befogadás (befogadói kompetenciák 

fejlesztése) 13 óra 

5. Zenei befogadás, zenehallgatás 13 óra+1 óra 

 

összefoglalások minden témakör végén 

szerepelnek 

 

 
Összesen: 65 óra+7 óra 
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1. évfolyam VIZUÁLIS NEVELÉS 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám:  2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető   0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Kifejezés, képzőművészet,   átélt élmények és események megjelenítése 12 

 

2. Kifejezés, képzőművészet  Valós és képzelt látványok 12 

 

3. Vizuális kommunikáció  - Vizuális jelek a környezetünkben 9 

 

4. 
A média társadalmi szerepe, használata  Médiahasználati szokások médiumok, 

médiaélmény-feldolgozás 2 

 

5. A média kifejezőeszközei Kép, hang, cselekmény 2 

 

6. A média társadalmi szerepe, használata - Személyes élmény, médiaélmény 2 

 

7. A média társadalmi szerepe, használata Tájékozódás a virtuális terekben 2 

 

8. Tárgy- és környezetkultúra Környezetünk valós terei és mesés helyek 12 

 

9. Tárgy- és környezetkultúra Valós és kitalált tárgyak 12 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

 

  összes óra: 72 

 

 

 

  
1. évfolyam TECHNIKA 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám: 1ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető   0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család, otthon, háztartás 8 óra 

 

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 20 óra 

 

3. Közlekedés 3 óra 

 

4. Közösségi munka, közösségi szerepek 4 óra 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 5. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 1óra 

 

  összes óra: 36 óra 
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1. évfolyam TESTNEVELÉS 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám: 5 óra / hét 180 óra/év 

Szabadon tervezhető 0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Rendgyakorlatok,gimnasztika folyamatos 

 

2. Járások, futások 28 

 

3. Szökdelések,ugrások 12 

 

4. Dobások 12 

 

5. Támasz-,függés- és egyensúlygyakorlatok 28 

 

6. Labdagyakorlatok 25 

 

7. Foglalkozás a szabadban 6 

 

8. Úszás 36 

 

9. Néptánc, népi gyermekjátékok 33 

  

  

 

 

  

  

 

  összes óra: 180 

 

  
1. évfolyam Erkölcstan 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám: 1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető 0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Az én világom  11 

 

2. Társaim – Ők és én 12 

 

3. Közvetlen közösségeim - A család és a gyerekek 9 

 

4. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 

  összes óra: 36 
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2. évfolyam 
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2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám: 7 ó / hét 252 óra/év 

Szabadon tervezhető 1 ó / hét 36 óra/ év 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 18 

 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése 

 

 

  A szövegértő olvasás előkészítése 100 

 

3. Írás 

 

 

  

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás 

előkészítése 37 

 

4. A tanulási képesség fejlesztése 10 

 

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 

 

 

  

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása 41 

 

  Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 42 

 

6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 10 

 

7. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és 

történeti érzék fejlesztése 5 

 

8. Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 25 

 

  összes óra: 288 

 

 

 

  
2. évfolyam MATEMATIKA 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám: 4 ó / hét 144 óra/év 

Szabadon tervezhető 1 ó / hét 36 óra / év 

(Választható) 0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok folyamatos 

 

2. Számelmélet, algebra 98 

 

3. Geometria, mérések 26 

 

4. Függvények, az analízis elemei 20 

 

5. Statisztika, valószínűség 6 

 

6. Számonkérés 10 

 

7. Gyakorás 10 

 

 8. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 10 

 

  összes óra: 180 
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2. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:  1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető  0 ó / hét 0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Tájékozódás az iskolában 8 

 

2. Anyagok körülöttünk 8 

 

3. Mi kerül az asztalra? 8 

 

4. Élőlények közösségei 8 

 

5. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 

  összes óra: 36 

 

 

2. évfolyam ÉNEK-ZENE 

  

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:  2 óra/hét 72 óra/év 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Zenei reprodukció - Éneklés 13 óra+3  óra 

2. Kreatív zenei tevékenység 13 óra+1 óra 

3. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 13 óra+2 óra 

4. 

Zenei befogadás (befogadói kompetenciák 

fejlesztése) 13 óra 

5. Zenei befogadás, zenehallgatás 13 óra+1 óra 

 
Összesen: 65 óra+7 óra 

 

  
2. évfolyam VIZUÁLIS NEVELÉS 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:  2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető   0 ó / hét 0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 
Kifejezés, képzőművészet,   átélt élmények és események 

megjelenítése 12 

 

2. Kifejezés, képzőművészet  Valós és képzelt látványok 12 

 

3. 
Vizuális kommunikáció  - Vizuális jelek a 

környezetünkben 9 

 

4. 
A média társadalmi szerepe, használata  Médiahasználati 

szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás 2 

 

5. A média kifejezőeszközei Kép, hang, cselekmény 2 

 

6. 
A média társadalmi szerepe, használata - Személyes 

élmény, médiaélmény 2 

 

7. 
A média társadalmi szerepe, használata Tájékozódás a 

virtuális terekben 2 

 

8. 
Tárgy- és környezetkultúra Környezetünk valós terei és 

mesés helyek 12 

 

9. Tárgy- és környezetkultúra Valós és kitalált tárgyak 12 

 

 10. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

 

  összes óra: 72 
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2. évfolyam TECHNIKA 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám: 1ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető  0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család, otthon, háztartás 8 óra 

 

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 20 óra 

 

3. Közlekedés 3 óra 

 

4. Közösségi munka, közösségi szerepek 4 óra 

 

 5. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 1 óra 

 
  összes óra: 36 óra 

 

 

  
2.évfolyam TESTNEVELÉS 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:      5 óra / hét 180 óra/év 

Szabadon tervezhető      0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Rendgyakorlatok,gimnasztika folyamatos 

 

2. Járások, futások 22 

 

3. Szökdelések,ugrások 10 

 

4. Dobások 14 

 

5. Támasz-,függés- és egyensúlygyakorlatok 20 

 

6. Labdagyakorlatok 25 

 

7. Foglalkozás a szabadban 5 

 

8. Úszás 72 

 

9. Néptánc, népi gyermekjátékok 12 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 

  összes óra: 180 

 

  
2. évfolyam ERKÖLCSTAN 

   

kerettanterv A változat 

Kötelező óraszám: 1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető   0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Közvetlen közösségeim - A család és a gyerekek 9 

 

2. Tágabb közösségeim - A lakóhelyi közösség 12 

 

3. A környező világ 12 

 

4. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 3 

 

  összes óra: 36 
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3. évfolyam 
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3. évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:  6 ó / hét 216 óra/év 

Szabadon tervezhető 1 ó / hét        Dózsa 2ó/hét V36,    D72 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

  

 Irodalom------Nyelvan 

180ó/év       .. 108ó/év 

160ó/év….......92ó/év. 

 

1. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 24/20 

 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése   75/70 

 

3. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 18/15 

 

4. Az íráshasználat fejlesztése 15/13 

 

5. Fogalmazási alapismeretek 19 

 

6. Szövegalkotási gyakorlatok 33/28 

 

7. 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, 

betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 42/35 

 

8. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 35/30 

 

9. A tanulási képesség fejlesztése 12/10 

 

10. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 7/4 

 

11. Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 4                                 4 

 

  összes óra: D 288---------V252   

 

  
3. évfolyam Angol nyelv 

Kötelező óraszám: 1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető   0 ó / hét 0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Üdvözlés, bemutatkozás,érdeklődés 4 

 
2. Információ kérés-adás 4 

 
3. Utasítások, tárgyak azonosítása 5 

 
4. Számok, színek 5 

 
2. 

Otthon. Otthonom, szűkebb környezetem. 

Kedvenc játékaim. Lakóhelyem. 5 

 
7. Az iskola, barátok. Iskolám, osztálytermünk. 5 

 
9. 

Természet ,állatok. Kisállatok. Kedvenc állataim. 

Vadon élő  állatok. 5 

 
12.  Mesefeldolgozás és dramatizálás 3 

 

  összes óra: 36 
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3. évfolyam NÉMET 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám: 1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető 0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család 6 

 

2. Iskola, barátok 7 

 

3. Idő, időjárás 6 

 

4. Öltözködés 6 

 

5. Étkezés 4 

 

6. Természet, állatok 4 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 3 

 

  összes óra: 36 

 

  
3. évfolyam MATEMATIKA 

   

kerettanterv   

Kötelező óraszám:   4 ó / hét 144 óra/év 

Szabadon tervezhető V 1 ó / hét D ----- V36 óra/év  D   0 

(Választható)    

 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Gondolkodási módszerek alapozása folyamatos 

 

2. Számtan, algebra 94 ó/ 78 ó 

 

3. Sorozatok, függvények 24 ó/18 ó 

 

4. Geometria, mérés 30 ó/ 20 ó 

 

5. Valószínűség, statisztika 6 ó/ 6 ó 

 

6. Számonkérés 10 ó/ 8 ó 

 

7. Gyakorlás 10 ó/8 ó 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 6 ó 

 

  összes óra: V180 ó    D--144 
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3. évfolyam Környezet 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám: 1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető  0 ó / hét   

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Mennyi időnk van? 7 

 
2. Megtart, ha megtartod 7 

 

3. Az a szép, akinek a szeme kék 5 

 

4. Merre megy a hajó? 6 

 

5. Egészség és betegség 7 

 
6. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 

  összes óra: 36 

 

 

 

3. évfolyam 

 

Ének-zene 

  

helyi tanterv 

Kötelező óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető:  

 Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Zenei reprodukció - Éneklés 13 óra+3  óra 

2. Zenei reprodukció - Kreatív zenei tevékenység 13 óra 

3. 

Zenei reprodukció - Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 13 óra+3 óra 

4. Zenei befogadás (befogadói kompetenciák fejlesztése) 7 óra+1 óra 

5. Zenei befogadás, zenehallgatás 19 óra 

 
Összesen: 65 óra+7 óra 
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3. évfolyam VIZUÁLIS NEVELÉS 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám: 2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető   0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Kifejezés, képzőművészet Természeti, épített és 

képzeletbeli tájak, helyek 9 

 

2. 

Kifejezés, képzőművészet Hétköznapi és képzelt 

figurák 8 

 

3. Vizuális kommunikáció Utazások 9 

 

4. Vizuális kommunikáció Vizuális hatáskeltés 8 

 

5. 

Médiahasználat, élménybefogadás, 

élményfeldolgozás Médiumok a mindennapi 

környezetben 2 

 

6. 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi 

hatása 2 

 

7. 

A média működési módja, mediális 

információforrások megbízhatósága 2 

 

8. 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, 

biztonságos internethasználat 2 

 

9. Tárgy- és környezetkultúra Mikro- és makrotér 12 

 

10. 

Tárgy- és környezetkultúra Tárgyak és 

használatuk 11 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

 

  összes óra: 72 

 

  
3. évfolyam TECHNIKA 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám: 1ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető  0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család, otthon, háztartás 6  

 

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 20  

 

3. Közlekedés 4  

 

4. Közösségi munka, közösségi szerepek 6  

    

 

  összes óra: 36  
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3.évfolyam TESTNEVELÉS 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:  5 óra / hét 180 óra/év 

Szabadon tervezhető  0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Rendgyakorlatok,gimnasztika folyamatos 

 

2. Járások, futások 20 

 

3. Szökdelések,ugrások 25 

 

4. Dobások 20 

 

5. Támasz-,függés- és egyensúlygyakorlatok 20 

 

6. Labdagyakorlatok 20 

 

7. Foglalkozás a szabadban 6 

 

8. Úszás 36 

 

9. Néptánc, népi gyermekjátékok 33 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 

  összes óra: 180 

 

 

 

  
3.évfolyam ERKÖLCSTAN 

   

helyi tanterv 

 

Kötelező óraszám: 1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető  0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 10 

 

2. Közösségben és egyedül – a társaim és én  12 

 

3. Az osztály és az iskola 11 

 

4. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 3 

 

  összes óra: 36 
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3. évfolyam Informatika 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                    0 

Szabadon tervezhető        0 

(Választható)                           1 óra / hét 36 óra 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Az informatikai eszközök használata 8 

 

2. Alkalmazói ismeretek 8 

 

3. 

Adatkezelés, adatfeldolgozás,információ 

megjelenítése 4 

 

4. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 4 

 

5. Algoritmizálás, és adatmodellezés 2 

 

6. Egyszerűbb folyamatok modellezése 2 

 

7. 

Infokommunikáció; Információ keresés,                

információközlési rendszerek   4 

 

8. 

Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formál 2 

 

9. Médiainformatika (virtuális világ, média) 2 

 

10.   

 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 0 

 

  összes óra: 36 
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4. évfolyam 
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4. évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   6 ó / hét 216 óra/év 

Szabadon tervezhető                1ó / hét 36 óra/év 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 7 

 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése   69 

 

3. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 19 

 

4. Az íráshasználat fejlesztése folyamatos 

 

5. Fogalmazási alapismeretek 10 

 

6. Szövegalkotási gyakorlatok 35 

 

7. 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és 

toldalék; mondatfajták 18 

 

8. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 31 

 

9. A tanulási képesség fejlesztése folyamatos 

 

10. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése 6 

 

11. Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 57 

 

  összes óra: 252 

 

  
4. évfolyam Angol nyelv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető              1 ó  / hét 36 óra/év 

(Választható) 0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család. Én és a családom. 10 

 

2. 

Otthon. Otthonom, szűkebb környezetem. Kedvenc 

játékaim. Lakóhelyem. 10 

 

3. Étkezés. Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim 10 

 

4. Idő, időjárás. Évszakok, hónapok. A hét napjai . 10 

 

5. Öltözködés és ruhadarabok. 10 

 

6.  Sport. Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. 12 

 

7. Az iskola, barátok. Iskolám, osztálytermünk. 12 

 

8.  Szabadidő. Szabadidős tevékenységek. 10 

 

9. 

Természet, állatok. Kisállatok. Állatok a ház körül. Vadon 

élő  állatok. 8 

 

10. 

Ünnepek és hagyományok. Ünnepek itthon és a célnyelvi 

területen 5 

 

11. Fantázia és valóság. Kedvenc meséim és könyveim 5 

 

12.  Mesefeldolgozás és dramatizálás 6 

 

  összes óra: 108 
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4. évfolyam NÉMET 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető       1 ó / hét 36 óra/év  

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család 18 

 

2. Otthon 14 

 

3. Étkezés 14 

 

4. Öltözködés 12 

 

5. Iskola, barátok 13 

 

6. Szabadidő 13 

 

7. Természet, állatok 14 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 10 

 

  összes óra: 108 

 

 

  
4. évfolyam MATEMATIKA 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   4 ó / hét 144 óra/év 

Szabadon tervezhető       0 ó / hét 0 óra/év 

(Választható

) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Gondolkodási módszerek alapozása 2 ó + folyamatos 

 

2. Számtan, algebra 80 ó 

 

3. Sorozatok, függvények 12 ó 

 

4. Geometria, mérés 24 ó 

 

5. Valószínűség, statisztika 5 ó 

 

6. Számonkérés 8 ó 

 

7. Gyakorlás 8 ó 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 5 ó 

 

  összes óra: 144 óra/év 
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4. évfolyam Környezet 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető      1 ó / hét 36 óra/év 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Tájékozódás a tágabb térben 14 

 

2. Miért érdemes takarékoskodni? 13 

 

3. Önimeret és viselkedés 10 

 

4. Vágtat, mint a paripa 11 

 

5. Kertben 9 

 

6. Mezőn 9 

 

7. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 6 

 

  összes óra: 72 

 
 

 

 

 

4. évfolyam 

 

Ének-zene 

  

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:  2 óra/hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető:  

 Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Zenei reprodukció - Éneklés 13 óra+3  óra 

2. Zenei reprodukció - Kreatív zenei tevékenység 13 óra 

3. 

Zenei reprodukció - Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 13 óra+3 óra 

4. Zenei befogadás (befogadói kompetenciák fejlesztése) 7 óra+1 óra 

5. Zenei befogadás, zenehallgatás 19 óra 

 
Összesen: 65 óra+7 óra 

 

  



80 

 

 

  
4. évfolyam 

VIZUÁLIS 

NEVELÉS 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Kifejezés, képzőművészet Természeti, épített és 

képzeletbeli tájak, helyek 8 

 

2. Kifejezés, képzőművészet Hétköznapi és képzelt figurák 9 

 

3. Vizuális kommunikáció Utazások 8 

 

4. Vizuális kommunikáció Vizuális hatáskeltés 9 

 

5. 

Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környezetben 2 

 

6. A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 2 

 

7. 

A média működési módja, mediális információforrások 

megbízhatósága 2 

 

8. 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, 

biztonságos internethasználat 2 

 

9. Tárgy- és környezetkultúra Mikro- és makrotér 11 

 

10. Tárgy- és környezetkultúra Tárgyak és használatuk 12 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

 

  összes óra: 72 

 

 

 

 

  
4. évfolyam TECHNIKA 

   

kerettanterv  

Kötelező óraszám:                   1ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető               0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család, otthon, háztartás 6 óra 

 

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 20 óra 

 

3. Közlekedés 4 óra 

 

4. Közösségi munka, közösségi szerepek 6 óra 

    

 

  összes óra: 36 óra/év 
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4.évfolyam TESTNEVELÉS 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:      5 óra / hét 180 óra/év 

Szabadon tervezhető      0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Rendgyakorlatok,gimnasztika folyamatos 

 

2. Járások, futások 18 

 

3. Szökdelések,ugrások 22 

 

4. Dobások 20 

 

5. Támasz-,függés- és egyensúlygyakorlatok 20 

 

6. Labdagyakorlatok 21 

 

7. Foglalkozás a szabadban 8 

 

8. Úszás 36 

 

9. Néptánc, népi gyermekjátékok 33 

 

10. Küzdőfeladatok 2 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 

  összes óra: 180 

 

 

 

 

  
4. évfolyam Erkölcstan 

   

kerettanterv  

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Kulturális-nemzeti közösség 18 

 

2. Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 6 

 

3. A mindenség és én – Születés és elmúlás 8 

 

4. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 

  összes óra: 36 
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4. évfolyam Informatika 

  
kerettanterv 

Kötelező óra: 0 óra / év 

Szabadon tervezhető         0  

(Választható)                                             1 ó/hét 36 óra / év 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

1. 

Az informatikai eszközök használata Alkalmazások 

kezelésének megismerése 8 

2. 

Alkalmazói ismeretek : Képszerkesztő programok 

alkalmazása 8 

3. 

Adatkezelés, adatfeldolgozás,információ megjelenítése 

:Adatok csoportosítása, kezelése 4 

4. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 4 

5. Algoritmizálás, és adatmodellezés 2 

6. 

Egyszerűbb folyamatok modellezése : modellek 

vizsgálata 2 

7. 

Infokommunikáció; Információ keresés, 

információközlési rendszerek   4 

8. 

Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 2 

9. Médiainformatika (virtuális világ, média) 2 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 0 

  összes óra: 36 
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5. évfolyam 
  



84 

 

  
5. évfolyam IRODALOM 

 

   

kerettanterv A változat 

Kötelező óraszám:                    2 ó / hét 72 óra/év 

 Szabadon tervezhető                 0 ó / hét 0 

 (Választható)                         + 1 ó / hét 36 

 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Mesék 11 5 

 

2. Petőfi Sándor: János vitéz 16 8 

 

3. Táj, szülőföld 3 2 

 

4. 

A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei - 

bevezetés 3 

 

 

5. 

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi 

kapcsolatok 7 

 

 

6. 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi 

olvasmány 10 

 

 

7. Szövegalkotás 3 7 

 

8. Érzelmek, hangulatok, gondolatok 5 4 

 

9. Próbatételek, kalandok, hősök 7 6 

 

10. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 4 

 

  összes óra: 72 36 

     

  
5. évfolyam NYELVTAN 

 

   

kerettanterv A változat 

Kötelező óraszám:                    2 ó / hét 72 óra/év 

 Szabadon tervezhető 10%      0 ó / hét 0 

 (Választható) 

 

0 

 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

 

1. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és 

alkotása 9 

 

 

2. 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, 

szövegértés 11 

 

 

3. Írás, fogalmazás 10 

 

 

4. Helyesírás 11 

 

 

5. A szavak szerkezete és jelentése 9 

 

 

6. A nyelv szerkezete 15 

 

 

7. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

 

 

  összes óra: 72 
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5. évfolyam TÖRTÉNELEM 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó/hét    0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Az emberiség őskora, Egyiptom és az ókori Kelet 

kultúrája 12 + 2 

 

2. Az ókori görög-római világ 23 + 2 

 

3. A középkori Európa világa 14 + 1 

 

4. A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 16 + 2 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

 

  összes óra: 65 + 7 = 72 

 

 

 

 

 

 

 

  
5. évfolyam ANGOL nyelv 

Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető               0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Család ,barátok,kedvenc állatok, családi 

események,programok 19 

 

2. 

Iskola, tantárgyak, tanrend,osztálytársak,tanórán kívüli 

programok 20 

 

3. Idő, óra, a hét napjai, napszakok 20 

 

4. 

Napirend, mindennapos szokásos tevékenységek, 

házimunka  20 

 

5. Szabadidő, szórakozás, kedvenc időtöltés 18 

 

6. Mese vagy témafeldolgozás 5 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 6 

 

  összes óra: 108 
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5. évfolyam emelt szint VÁCI ANGOL nyelv 

Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető               0 ó / hét 0 

(Választható)                           2 ó / hét 72 óra/ év 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Család, barátok, kedvenc állatok, családi események, 

programok 20 

 

2. 

Iskola, tantárgyak, tanrend,osztálytársak,tanórán kívüli 

programok 18 

 

3. 

Emberek külső és belső jellemzése, öltözködés, 

alapvető tulajdonságok 20 

 

4. Idő, óra, a hét napjai, napszakok 20 

 

5. 

Napirend, mindennapos szokásos tevékenységek, 

házimunka  20 

 

6. Szabadidő, szórakozás, kedvenc időtöltés 18 

 

7. 

Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba 

bemutatása, bútorok 18 

 

8. 

Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város, 

tájékozódás, útbaigazítás 18 

 

9. Vásárlás,mindennapi bevásárlás 5 

 

10. Az angol nyelvű országok,házak,helynevek Angliában 5 

 

11. Mese vagy témafeldolgozás 10 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 8 

 

  összes óra: 180 

 

 

 

 

 

 

  
5. évfolyam NÉMET 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                  3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető              0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család 20 

 

2. Otthon 13 

 

3. Étkezés 10 

 

4. Öltözködés 17 

 

5. Iskola, barátok 14 

 

6. Szabadidő, szórakozás 12 

 

7. Ünnepek, hagyományok 11 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 11 

 

  összes óra: 108 
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5. évfolyam MATEMATIKA 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   4 ó / hét 144 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Gondolkodási módszerek, logika, kombinatórika 6 óra   folyamatos 

 

2. Számtan, algebra 68  

 

3. Függvények 12  

 

4. Geometria 30 

 

5. Statisztika, valószínűség 9 

 

6. Számonkérés 10  

 

7. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 9 

 

  összes óra: 144  

 

 

 

 

 

 

 

  
5. évfolyam INFORMATIKA 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Az informatikai eszközök használata 4 

 

2. Alkalmazói ismeretek 10 

 

3. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 8 

 

4. Infokommunikáció 4 

 

5. Az információs társadalom 4 

 

6. Könyvtári informatika 2 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 

  összes óra: 36 
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5. évfolyam Természetismeret 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Év eleji ismétlés 1  

 

2. 

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és 

közeg 9 

 

3. Élet a kertben őszi kert  9  

 

4. Állatok a házban és a ház körül 9  

 

5. Tájékozódás a valóságban és a térképen 12  

 

6. A Föld és a Világegyetem 12  

 

7. Élet a kertben Tavaszi kert 9  

 

8. A felszíni és felszín alatti vizek 7  

 

9. Év végi ismétlés  4 

 

  összes óra: 72 

 

 

 

 

 

  
5. évfolyam ÉNEK-ZENE 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Zenei produkció-éneklés 15 

 

2. Zenei reprodukció-generativ,kreativ zenei tevékenység. 4 

 

3. 

Zenei reprodukció-felismerő kottaolvasás,zeneelméleti 

alapismeretek 5 

 

4. Zenei befogadás-befogadói kompetenciák fejlesztése 4 

 

5. Zenei befogadás-zenehallgatás 8 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 

  összes óra: 36 
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5. évfolyam 

VIZUÁLIS 

KULTÚRA 

   

HON ÉS 

NÉPISMERET 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét  Dózsa és Váci 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                1 ó / hét  Váci  36 óra/év 

(Választható) 0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Kifejezés, képzőművészet/Valóság és képzelet 8                      4 

 

2. Kifejezés, képzőművészet/Stílus és mozgás 10                    5 

 

3. Vizuális kommunikáció/ Idő és térbeli változások 4                      2 

 

4. Vizuális kommunikáció/ Jelértelmezés, jelalkotás 4                       2 

 

5. Vizuális kommunikáció/ Kép és szöveg 6                       3 

 

6. 

Tárgy- és környezetkultúra/ Tervezett, alakított 

környezet 
8                       4 

 

7. Tárgy- és környezetkultúra/ Tárgy és hagyomány 8                       4 

 

8. 

Az iskolai rendezvények, programok alapján projekt 

munka/ 10 % 
6                       3 

 

9. 

Az én világom I./ A 19-20. század fordulóján jellemző 

hagyományos paraszti életmód 
2                      1 

 

10. 

Találkozás a múlttal I./ A paraszti ház és háztartás, a ház 

népe. Népi mesterségek 
6                      3 

 

11. 

Hagyományos és népi ünnepeink eredete és 

szokásrendje. Jeles napok és ünnepi szokások. Társas 

munkák, közösségi alkalmak 

8                      4 

 

12. Népi iparművész bemutató/ 10 % 2                      1 

 

  
Összes óra: 

V:72                

D:36 

 

 

  
5. évfolyam Tánc és dráma 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét         Váci 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0  / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Csoportos játék és megjelenítés 6  

 

2. Rögtönzés és együttműködés 6  

 

3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása  6  

 

4. Drámai konvenciók 4  

 

5. Történetek feldolgozása  7  

 

6. Megismerő és befogadóképesség 7  

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 

  összes óra: 36 
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5. évfolyam Technika 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Ételkészítés I. 

1.1 Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek  

1.2 Ételek készítése 

1.3 Élelmiszerek tárolása, tartósítási eljárások 

1.4 Konyhai eszközök, gépek használata 

1.5 Étkezi kultúra használata a hétköznapokban 

1.6 Ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

1.7 Környezettudatosság az ételkészítés során 

8 

 

2. 

Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben I. 
2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

2.3. Balesetek megelőzése a háztartásban és a 

lakókörnyezetben 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

2.5. Környezettudatosság a háztartásban és a 

lakókörnyezetben 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 

2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű 

veszélyforrások 

8 

 

3. 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés I. 
3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok 

fizikai és technológiai tulajdonságai 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása. Műszaki rajzi 

ismeretek. 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, 

megfelelő (biztonságos, esztétikus) munkakörnyezet  

14 

 

4. 

Közlekedés I.  

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

4.3. Balesetvédelem, közlekedésbiztonság 

4.4. Vasúti közlekedés 

4 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 2 

 

  összes óra: 36 
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5.évfolyam TESTNEVELÉS 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám:                   5óra/hét 180óra 

Szabadon választható:             0 óra/hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 20 

 

2. Úszás úszó jellegű feladatok 65 

 

3. Sportjátékok 30 

 

4. Atlétika jellegű feladatok 30 

 

5. Torna jellegű feladatok 30 

 

6. Alternatív környezetben űzhető sportágak 5 

 

  összes óra: 180 

 

 

 

  
5. évfolyam ERKÖLCSTAN 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Test és lélek 12 óra 

 

2. Kapcsolattartás, barátság, szeretet 12 óra 

 

3. Kortársi csoportok 12 óra 

 

  összes óra: 36 óra 

 

. 

 

  
5. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés 12  

 

2. Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?    7  

 

3. Kommunikáció – médiatudatosság    4  

 

4. Tanuljuk a tanulást 5  

 

5. Egészséges életmód, környezettudatosság 3  

 

6. Mi a pályánk? 3  

 

7. Gazdasági életre nevelés 2  

 

  összes óra: 36  
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5. évfolyam HONISMERET 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

 

Székhelyen rajzba integrálva, tagintézményben önálló 

óra  

 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Az én világom I. A 19-20. század fordulóján jellemző 

hagyományos paraszti életmód 2 

 

2. 

Az én világom II. A 19-20. század fordulóján jellemző 

hagyományos paraszti életmód 2 

 

3. 

Találkozás a múlttal I. A paraszti ház és a háztartás, a 

ház népe. Népi mesterségek. 5 

 

4. 

Találkozás a múlttal II. A hétköznapok rendje 

(táplálkozás, ruházat, életvitel) 6 

 

5. 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és 

szokásrendje. Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti 

élet rendjében. Társas munkák, közösségi alkalmak 12 

 

6. 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország 

területén. Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai 

csoportok hon- és népismereti, néprajzi jellemzői a 

Kárpát-medencében és Moldvában. A hazánkban élő 

nemzetiségek és etnikai kisebbség 5 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 

  összes óra: 36 
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6. évfolyam 
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6. évfolyam IRODALOM 

   

kerettanterv 

A változat 

Kötelező óraszám:                    2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető                 0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Táj, szülőföld 3 

 

2. 

A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei - 

bevezetés 2 

 

3. 

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi 

kapcsolatok 8 

 

4. Szövegalkotás 2 

 

5. Ballada 5 

 

6. Monda, rege 5 

 

7. Arany János: Toldi 17 

 

8. Érzelmek, hangulatok, gondolatok 5 

 

9. Próbatételek, kalandok, hősök 8 

 

10. Gárdonyi Géza: Egri csillagok – házi olvasmány 10 

 

11. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

 

  összes óra: 72 

    

 

 

 

  

  
6. évfolyam NYELVTAN 

   

kerettanterv A változat 

    Kötelező óraszám:                         2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető                      0 ó / hét 0 

(Választható) 
 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 

 
2. Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 11 

 
3. Írás, fogalmazás 10 

 
4. Helyesírás 11 

 
5. A szavak szerkezete és jelentése 9 

 
6. A nyelv szerkezete 15 

 
7. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

 
  összes óra: 72 
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6. évfolyam TÖRTÉNELEM 

   

kerettanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető                1 ó/hét                         36 óra/ év 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. A Magyar Királyság virágkora 13 +2 +9 

 

2. A világ és Európa a kora újkorban 14 +1 +7 

 

3. Magyarország a kora újkorban 18 +1 +10 

 

4. 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és 

Magyarországon 20 +3 +10 

 

  

Összefoglalás, rendszerező ismétlésminden témakör 

végén 

 

 

  összes óra: 65 + 7 + 36 = 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
6. évfolyam Angol nyelv 

Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Család, személyi adatok, foglalkozások, otthoni 

teendők, kötelességek, napirend, családi ünnepek 17 

 

2. 

Emberi kapcsolatok: barátság, emberek külső és belső 

jellemzése 16 

 

3. 

Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba 

bemutatása, bútorok, berendezési tárgyak 16 

 

4.  

Tágabb környezetünk:a lakóhely, a 

város,ország,tájékozódás,közlekedés 16 

 

5.  

Természeti környezetünk: a természet megóvása, 

földünk nevezetes tájai, növények és állatok 16 

 

6. Vásárlás, mindennapi bevásárlás, ajándékok  16 

 

7. Az interneten található autentikus szövegek feldolg. 5 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 6 

 

  összes óra: 108 
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6. évfolyam emelt szint  VÁCI Angol nyelv 

Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható)                           2 ó / hét 72 óra/ év 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Család, személyi adatok, foglalkozások, otthoni teendők, 

kötelességek, napirend, családi ünnepek 15 

 

2. 

Emberi kapcsolatok: barátság, emberek külső és belső 

jellemzése 15 

 

3.  

Tágabb környezetünk:a lakóhely, a 

város,ország,tájékozódás,közlekedés 20 

 

4.  

Természeti környezetünk: a természet megóvása, 

földünk nevezetes tájai, növények és állatok 20 

 

5. 

Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend, iskolai 

programok 20 

 

6. 

Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek, a 

leggyakoribb sérülések 20 

 

7. Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban 20 

 

8. Vásárlás, mindennapi bevásárlás, ajándékok  14 

 

9. Országismeret az angolul beszélő országokról 18 

 

10. Az interneten található autentikus szövegek feldolgozása 8 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 10 

 

  összes óra: 180 

     

 

 

  
6. évfolyam NÉMET 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                  3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető               0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család 10 

 

2. Sport 13 

 

3. Szabadidő, szórakozás 15 

 

4. Természet, állatok 15 

 

5. Város, bevásárlás 15 

 

6. Utazás, pihenés 15 

 

7. Egészséges életmód 15 

 

 8. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 10 

 

  összes óra: 108 
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6. évfolyam MATEMATIKA 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető               1 ó / hét 36 óra/év  

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Gondolkodási módszerek, logika, kombinatórika 4    folyamatos 

 

2. Számtan, algebra 62 

 

3. Függvények 14  

 

4. Geometria 32  

 

5. Statisztika, valószínűség 9  

 

6. Számonkérés 10 

 

7. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 13  

 

  összes óra: 144  

 

 

 

  
6. évfolyam INFORMATIKA 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető 10%      0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Az informatikai eszközök használata 4 

 

2. Alkalmazói ismeretek 10 

 

3. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 8 

 

4. Infokommunikáció 4 

 

5. Az információs társadalom 4 

 

6. Könyvtári informatika 2 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 

  összes óra: 36 
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6. évfolyam Természetismeret 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető               1 ó / hét 36 óra/év  

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Év eleji ismétlés 1  

 

2. Kölcsönhatások a természetben, mérések 9  

 

3. Tájékozódás a valóságban és a térképen 10  

 

4. A Föld és a Világegyetem 11  

 

5. Felszín és a felszín alatti vizek 8  

 

6. Vizek, vízpartok élővilága 11  

 

7. Alföldi tájakon 9 

 

8. Hegyvidék, dombvidék 11  

 

9. Az erdő életközössége 12  

 

10. A természet kölcsönhatásai 16  

 

11. A víz 6  

 

12.  Környezetünk anyagai 4  

    

    

 

  összes óra: 108  

 

 

 

 

 

 

  
6. évfolyam ÉNEK-ZENE 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Zenei produkció-éneklés 15 

 

2. Zenei reprodukció-generativ,kreativ zenei tevékenység. 4 

 

3. 

Zenei reprodukció-felismerő kottaolvasás,zeneelméleti 

alapismeretek 5 

 

4. Zenei befogadás-befogadói kompetenciák fejlesztése 4 

 

5. Zenei befogadás-zenehallgatás 8 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 

  összes óra: 36 
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    6. évfolyam 

VIZUÁLIS 

KULTÚRA 

      

HON ÉS 

NÉPISMERET 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 0 

(Választható) 0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Kifejezés, képzőművészet/ Valóság és képzelet 4 

 

2. Kifejezés, képzőművészet/ Stílus és mozgás 4 

 

3. Vizuális kommunikáció/ Idő- és térbeli változások 2 

 

4. Vizuális kommunikáció/ Jelértelmezés, jelalkotás 2 

 

5.  Vizuális kommunikáció/ Kép és szöveg 2 

 

6.  Tárgy- és környezetkultúra/ Tervezett, alakított környezet 5 

 

7. Tárgy- és környezetkultúra/ Tárgy és hagyomány 5 

 

8. 

 Az iskolai rendezvények, programok alapján projekt 

munka/ 10 % 
2 

 

9. 

Az én világom II./ A 19-20. század fordulóján jellemző 

hagyományos paraszti életmód 
3 

 

10. 

Találkozás a múlttal II./ A hétköznapok rendje 

(táplálkozás, ruházat, életvitel) 
3 

 

11. 

Hagyományos és népi ünnepeink eredete és szokásrendje/ 

Jeles napok, ünnepi szokások. Társas munkák, közösségi 

alkalmak 

3 

 

12. 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén/ 

Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok 
1 

 

  Összes óra: 36 
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6. évfolyam Technika 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Ételkészítés II.  
1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 

1.2. Ételek készítése 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 

1.5. Étkezési kultúra az ünnepnapokon 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

1.7. Környezettudatosság az ételkészítés során 

8 

 

2. 

Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben II.  
2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

2.3. Balesetek megelőzése a háztartásban és a 

lakókörnyezetben 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

2.5. Környezettudatosság a háztartásban és a 

lakókörnyezetben 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 

2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű 

veszélyforrások 

  

8 

 

3. 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés II.  
3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok 

fizikai és technológiai tulajdonságai 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása. Vetületi 

ábrázolás.. 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, 

megfelelő (biztonságos, esztétikus) munkakörnyezet 

14 

 

4. 

Közlekedés II.  
4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

4.3. Balesetvédelem, közlekedésbiztonság 

4.4. Vasúti közlekedés 

4 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 2 

 

  összes óra: 36 
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6.évfolyam TESTNEVELÉS 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                       5óra/hét 180 

Szabadon tervezhető :                 0óra/hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 20 

 

2. Úszás és úszó jellegű feladatok 60 

 

3. Sportjátékok 30 

 

4. Atlétika jellegű feladatok 30 

 

5. Torna jellegü feladatok 30 

 

6. Alternativ környezetben űzhető sportágak 10 

 

  összes óra: 180 

 

 

  
6. évfolyam ERKÖLCSTAN 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Társadalmi együttélés 12  

 

2. A technikai fejlődés hatásai 12  

 

3. A mindenséget kutató ember 12  

 

  összes óra: 36  

 

 

  
6. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés 9  

 

2. Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?    4  

 

3. Kommunikáció – médiatudatosság    8  

 

4. Tanuljuk a tanulást 6  

 

5. Egészséges életmód, környezettudatosság 3  

 

6. Mi a pályánk? 3  

 

7. Gazdasági életre nevelés 3  

 

  összes óra: 36  
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7. évfolyam 
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7. évfolyam IRODALOM 

 

   

kerettanterv A változat 

     Kötelező óraszám:                    2 ó / hét 72 óra/év 

 Szabadon tervezhető                 0 ó / hét 0 

 (Választható) 

 

0 

 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

 

1. Egy korstílus - romantika 8 

 

 

2. 

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, 

epigramma) 23 

 

 

3. Nagyepikai alkotás – regényelemzés  8 

 

 

4. 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, 

novella, legenda, anekdota) 10 

 

 

5. 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a 

romantikus korstílus (regényelemzés) 8 

 

 

6. Drámai műfajok - egy komédia 8 

 

 

7. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

 

 

  összes óra: 72 

 

     

      

 

    

  
7. évfolyam NYELVTAN 

 

   

kerettanterv A változat 

     Kötelező óraszám:                            1 ó / hét 36 óra/év 

 Szabadon tervezhető                         0 ó / hét 0 

 (Választható)                             1 ó /hét 36 óra/év 

 

  

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám   

  1. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és 

alkotása 5 2 

  2. Olvasás, szövegértés 4 2 

  3. Írás, fogalmazás 3 1 

  4. Helyesírás 4 6 

  5. A nyelv szerkezete és jelentése 16 20 

  6. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 5 

    összes óra: 36 36 

   

VÁCI és 

Dózsa DÓZSA 
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7. évfolyam TÖRTÉNELEM 

   

kerettanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető     0 óra/ év 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új 

jelenségei 8 +1 

 

2. 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora 

Magyarországon 12 +1 

 

3. A nagyhatalmak versengése és az első világháború 8 +1 

 

4. Európa és a világ két háború között 11 +1 

 

5. Magyarország a két világháború között 14 +1 

 

6. A második világháború 12 +2 

 

  

Összefoglalás, rendszerező ismétlés minden témakör 

végén 

 

 

  összes óra: 65 + 7  = 72 

 

 

 

 

  
7. évfolyam Angol nyelv 

Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Család: én és a családom, családfa, foglalkozások, 

családi ünnepek 12 

 

2. 

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső 

jellemzése 12 

 

3. Természeti környezetünk: időjárás, évszakok 12 

 

4.  Tágabb környezetünk: falu, város ország 10 

 

5.  Az iskola világa 10 

 

6. 

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más 

országokban; különleges ételek és ételreceptek; 

viselkedés az étkezésnél 12 

 

7. Vásárlás, mindennapi bevásárlás: ajándékok  8 

 

8. Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszk. 11 

 

9. Szabadidő és szórakozás, sport, TV, film; 10 

 

  Az interneten található autentikus szövegek feldolg. 5 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 6 

 

  összes óra: 108 
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7. évfolyam         VÁCI 

Angol nyelv 

EMELT 

Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható)                           2 ó / hét 72 óra / év 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Család: én és a családom, családfa, foglalkozások, 

családi ünnepek 20 

 

2. 

Emberi kapcsolatok: barátság;emberek külső és 

belső jellemzése 20 

 

3. Tágabb környezetünk: falu, város ország 20 

 

4. Az iskola világa 20 

 

5. Egészség, az egészséges életmód 20 

 

6. Vásárlás, mindennapi bevárlás: ajándékok  16 

 

7. Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszk. 15 

 

8. Szabadidő és szórakozás, sport, TV, film; 15 

 

9. Országismeret (az angolul beszélő országokról) 16 

 

10. Az interneten található autentikus szövegek feldolg. 10 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 8 

 

  összes óra: 180 

     

 

 

 

 

 

  
7. évfolyam NÉMET 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám:                  3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető               0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család 15 

 

2. Otthon 14 

 

3. Iskola, barátok 15 

 

4. Szabadidő, szórakozás 17 

 

5. Város, bevásárlás 14 

 

6. Utazás, pihenés 11 

 

7. Fantázia és valóság 2 

 

8. Zene, művészetek 10 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 10 

 

  összes óra: 108 
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7. évfolyam MATEMATIKA 

   

helyi  tanterv 

Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető               1 ó / hét 36 óra/év0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Gondolkodási módszerek,halmazok,matematikai 

logika,kombinatorika,gráfok 6 óra   folyamatos 

 

2. Számelmélet,algebra 50  

 

3. Függvények,az analízis elemei 18  

 

4. Geometria 43  

 

5. Statisztika,valószínűség 7  

 

6. Számonkérés 10  

 

7. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 10  

 

  összes óra: 144  

 

 

 

 

 

 

  
7. évfolyam INFORMATIKA 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Az informatikai eszközök használata 2 

 

2. Alkalmazói ismeretek 14 

 

3. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 6 

 

4. Infokommunikáció 4 

 

5. Az információs társadalom 3 

 

6. Könyvtári informatika 3 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 

  összes óra: 36 
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7. évfolyam            VÁCIBAN 

INFORMATIKA 

EMELT 

Kötelező óraszám:                         0 0 

Szabadon tervezhető                      0 0 

(Választható)                           3ó / hét 108 óra/év 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Az informatikai eszközök használata 10 

 

2. Infotechnológia 34 

 

3. Informatika alkalmazói ismeretek 36 

 

4. Infokommunikáció 9 

 

5. Az információs társadalom 8 

 

6. Könyvtári és médiainformatika 7 

    

 

  

  

  

év végi összefoglalás 4 

  

(minden témakör végén 1 összefoglalási óra) 

 

 

  összes óra: 108 

     

 

 

 

  
7. évfolyam FIZIKA 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Testek és folyamatok mérhető tulajdonságai 7  

 

2. Kölcsönhatások 9  

 

3. Hőmérséklet, halmazállapot 7  

 

4. Járművek mozgása 7  

 

5. A hang, hullámmozgás a természetben 7  

 

6. A fény 9 

 

7. Az energia 8  

 

8. A Naprendszer 4  

 

9. Témazáró dolgozat 7  

 

10. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7  

    

 

  összes óra: 72  
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7. évfolyam BIOLÓGIA 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz 

igazodó élet a forró éghajlati övben 10  

 

2. 

Az élőlények változatossága II. Az élővilág 

alkalmazkodása a négy évszakhoz 14  

 

3. 

Az élőlények változatossága III. Az élővilág 

alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger 

övezeteihez 10  

 

4. Rendszer az élővilág sokféleségében 12  

 

5. Részekből egész 12  

 

6. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 14  

    

    

 

  összes óra: 72 óra/év 

 

 

 

 

 

 

  
7. évfolyam Kémia 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető              0,5 ó / hét  18 óra/ év 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. A kémia, a láthatatlan részecskék világa 8  

 

2. Levegőt! Vizet! 9  

 

3. Feloldom, kioldom, átoldom, megoldom 10  

 

4. Kutakodás az energiával kapcsolatban 9  

 

5. Segít a kémia 11 

 

6. Évezredes kutatás az atom nyomában 7  

 

  összes óra: 54  
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7.  évfolyam FÖLDRAJZ 

   

helyi tanterv 

    kötelező óraszám:                   1óra/hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető            0,5 ó / hét 18 óra/év 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. A szilárd Föld anyagai és folyamatai 8 

 

2. A földrajzi övezetesség alapjai 7 

 

3. Gazdasági alapismeretek 5 

 

4. Afrika és Amerika földrajza 14 

 

5. Ázsia földrajza 14 

 

6.  Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok 4 

 

 7. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 2 

 

  összes óra: 54 

 

 

 

 

 

 

 

  
7. évfolyam ÉNEK-ZENE 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Zenei produkció-éneklés 12 

 

2. 

Zenei reprodukció-generativ,kreativ zenei 

tevékenység. 4 

 

3. 

Zenei reprodukció-felismerő 

kottaolvasás,zeneelméleti alapismeretek 4 

 

4. 

Zenei befogadás-befogadói kompetenciák 

fejlesztése 5 

 

5. Zenei befogadás-zenehallgatás 11 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 

  összes óra: 36 
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7. évfolyam 

VIZUÁLIS 

KULTÚRA 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0  0 

(Választható) 0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Kifejezés, képzőművészet/ Érzelmek, hangulatok 

kifejezése 
6 

 

2. 

Kifejezés, képzőművészet/ A művészi közlés, mű 

és jelentése 
4 

 

3. 

Vizuális kommunikáció/ Magyarázó képek, 

rajzok 
8 

 

4. 

Vizuális kommunikáció/ Monge-vetület, 

axonometrikus ábrák szerkesztése 
8 

 

5. 

Tárgy és környezetkultúra/ Tervezett, alakított 

környezet 
4 

 

6. 

Tárgy és környezetkultúra/ Az épített környezet 

története 
4 

 

7. 

Iskolai rendezvények, programok alapján projekt 

munka/ 10 % 
2 

 

  összes óra: 36 
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7. évfolyam Technika 

   

helyi tanterv 

    Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Háztartás és közszolgáltatások I. 
1.1. A háztartás elektromos rendszere 

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó, szennyvíz- 

és csapadékvíz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési 

megoldásai 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

6 

 

2. 

Közlekedés II.  
2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

2.2. Közlekedéstörténet 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési 

információforrások 

6 

 

3. 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés II.  
3.1. Karbantartás a háztartásban 

3.2.  A) Tárgykészítés 

 B) Tárgykészítés 

3.3. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, 

megfelelő munkakörnyezet 

12 

 

4. 

Munkakörnyezetek megismerése, munkahely-

látogatás II.  
4.1. Előzetes tájékozódás 

4.2. Munkakörnyezetek megismerés; Munkahely-

látogatások; 

5 

 

5. 

Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés II. 
5.1. A tanulási pálya 

5.2. Szakmák és munkák 

5.3. Környezet és pályaválasztás 

5.4. Munkavállalás 

5.5. Megélhetés 

5 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 2 

 

  összes óra: 36 
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7.évfolyam TESTNEVELÉS 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                        5óra/hét 180 óra/év 

Szabadon tervezhető                          0/hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 24 

 

2. Sportjátékok 44 

 

3. Atlétika jellegű feladatok 40 

 

4. Torna jellegű feladatok 40 

 

5. Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 16 

 

6. Alternatív környezetben űzhető sportágak 16 

 

  összes óra: 180 

 

 

 

  
7. évfolyam ERKÖLCSTAN 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Ki vagyok én és mi vezérli tetteimet? 12  

 

2. Párkapcsolat és szerelem 12  

 

3. Egyén és közösség 12  

 

  összes óra: 36  

 

 

 

  
7. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés 7  

 

2. 

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a 

családban?    7  

 

3. Kommunikáció – médiatudatosság    4  

 

4. Tanuljuk a tanulást 3  

 

5. Egészséges életmód, környezettudatosság 3  

 

6. Mi a pályánk? 7  

 

7. Gazdasági életre nevelés 5  

 

  összes óra: 36  
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8. évfolyam 
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8. évfolyam IRODALOM 

   

kerettanterv A 

változat 

Kötelező óraszám:                    2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető                 0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 
Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, 
elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 17 

 

2. 

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, 

elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, 

ballada 13 

 

3. Drámai műfajok (egy komédia) 7 

 

4. Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) 6 

 

5. 

A média kifejezőeszközei (1)                                          

Történet és elbeszélés a mozgóképen 3 

 

6. 

A média kifejezőeszközei (2)                                          A 

mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 3 

 

7. 

A média társadalmi szerepe, használata.                  A média 

nyelve, a médiaszövegek értelmezése 4 

 

8. 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató 

irodalom köréből - magyar vagy világirodalom, 

regényelemzés 7 

 

9. Nagyepikai alkotás - regényelemzés 8 

 

 10. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 

  összes óra: 72 

    

      8. évfolyam NYELVTAN 

   kerettanterv A 

változat 

Kötelező óraszám:                    2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható)  0 

 témakör 

sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 8 

 2. Olvasás, szövegértés 5 

 3. Írás, fogalmazás 4 

 4. Helyesírás 9 

 5. A nyelv szerkezete és jelentése 32 

 6. A nyelv állandósága és változása 7 

 7. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

  összes óra: 72 



115 

 

    

  
8. évfolyam TÖRTÉNELEM 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető      0 óra/ év 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 6  

 

2. 

Magyarország a második világháború végétől az 1956-os 

forradalom és szabadságharc leveréséig 8  

 

3. A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 6  

 

4. A Kádár-korszak jellemzői 8  

 

5. Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 6  

 

6. 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 5  

 

7. Társadalmi szabályok 3 

 

8. Állampolgári alapismeretek 5 

 

9. Pénzügyi és gazdasági kultúra  5 

 

10. Háztartás és családi gazdálkodás 5 

 

11. Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 3 

 

12. A médiamodellek és intézmények 3 

 

13. 

A média társadalmi szerepe, használata, - Reklám és hír a 

hagyományos és az új médiában 2 

 

14. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 7 

 

  összes óra: 72 

 

 

 

 

 8. évfolyam Angol nyelv 

Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető               0 ó / hét 0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Család: személyi adatok, foglalkozások, otthoni teendők, 

kötelességek, családi ünnepek 20 

 

2. 

Emberi kapcsolatok: barátság;emberek külső és belső 

jellemzése 18 

 

3. 

Tágabb környezetünk: nagyváros, London nevezetességei, 

útbaigazítás 20 

 

4. 

Természeti környezetünk; a természet megóvása; Földünk 

nevezetes tájai; veszélyeztett növények és állatok. 19 

 

5. 

Egészség, betegség: a leggyakoribb betegségek a 

leggyakoribb sérülések 20 

 6. Rövid történetek, ismeretterjesztő szövegek, képregények, 

internetes fórumok üzenetek 

5 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 6 

 

   összes óra: 108 
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8. évfolyam emelt szint    VÁCI Angol nyelv 

Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható)                           2 ó / hét 72 óra / év 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Család: személyi adatok, foglalkozások, otthoni teendők, 

kötelességek, családi ünnepek 20 

 

2. 

Emberi kapcsolatok: barátság;emberek külső és belső 

jellemzése 28 

 

3. 

Tágabb környezetünk: nagyváros, London nevezetességei, 

útbaigazítás 20 

 

4. 

Természeti környezetünk; a természet megóvása; Földünk 

nevezetes tájai; veszélyeztett növények és állatok. 19 

 

5. 

Egészség, betegség: a leggyakoribb betegségek a 

leggyakoribb sérülések 25 

 

6. Országismeret (az angolul beszélő országokról) 20 

 

7. Készülünk a szóbeli és írásbeli ifjúsági nyelvvizsgára 30 

 
8. 

Rövid történetek, ismeretterjesztő szövegek, képregények, 

internetes fórumok üzenetek 

10 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 8 

 

  összes óra: 180 

  

  

 

 

 

 

  
8. évfolyam NÉMET 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                  3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető              0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Család 16 

 

2. Öltözködés 15 

 

3. Iskola, barátok 15 

 

4. Szabadidő, szórakozás 17 

 

5. Város, bevásárlás 13 

 

6. Egészséges életmód 12 

 

7. Média, kommunikáció 10 

 

8. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 10 

 

  összes óra: 108 
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8. évfolyam MATEMATIKA 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   3 ó / hét 108 óra/év 

Szabadon tervezhető               1 ó / hét 36 óra/év 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 8 óra   folyamatos 

 

2. Számelmélet, algebra 49  

 

3. Függvények, az analízis elemei 26  

 

4. Geometria 25  

 

5. Statisztika, valószínűség 16  

 

6. Számonkérés 10  

 

7. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 10  

 

  összes óra: 144  

 

 

 

 

 

  
8. évfolyam INFORMATIKA 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető 10%      0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Az informatikai eszközök használata 2 

 

2. Alkalmazói ismeretek 14 

 

3. 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 6 

 

4. Infokommunikáció 4 

 

5. Az információs társadalom 3 

 

6. Könyvtári informatika 3 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 

  összes óra: 36 

  

  

 

  



118 

 

  
8. évfolyam                 VÁCI 

INFORMATIKA 

EMELT  

Kötelező óraszám:                                 0 0 

Szabadon tervezhető                              0  0 

(Választható)                                        3 ó / hét 108 óra/év  

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Az informatikai eszközök használata 12 

 

2. Infotechnológia 30 

 

3. Informatikai alkalmazói ismeretek 39 

 

4. Infokommunikáció 8 

 

5. Az információs társadalom 6 

 

6. Könyvtári és médiainformatika 9 

    

 

 7. Év végi  összefoglalás, (rendszerező ismétlés) 4 

  

(témakörönként is 1-1 óra összefoglaló óra) 

 

 

  összes óra: 108 

 

 

 

 

 

 

 

  
8. évfolyam FIZIKA 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető               0,5 ó / hét 

                        

18óra/év 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. A Naprendszer 4  

 

3. Környezetünk és a fizika 10  

 

4. Elektromos alapjelenségek, elektromos áram 14  

 

5. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 14  

 

6. Számonkérés 6  

 

7. Rendszerezés, ismétlés 6  

 

  összes óra: 54  
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8. évfolyam BIOLÓGIA 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető              0,5 ó / hét 18 óra/év 

(Választható) 

 

0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Szépség, erő, egészség 10 

 

2. A szervezet anyag- és energiaforgalma 15  

 

3. A belső környezet állandóságának biztosítása 12  

 

4. A fogamzástól az elmúlásig 12  

 

5. Összefoglalás, rendszerező ismétlés 5  

 

  összes óra: 54  

 

 

 

 

 

 

  
8. évfolyam Kémia 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   2 ó / hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető               0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. „Egyedül nem megy” 18 

 

2. 

Kevesen vagyunk, de sokat tudunk – a nem fémes 

elemek 20  

 

3. Változatok négy elemre, az élet molekulái 16  

 

4. Aranykor, vaskor, bronzkor – a fémek nyomában 14  

 

5. Rendszerezés, ismétlés   4  

    

 

  összes óra: 72 
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8.évfolyam FÖLDRAJZ 

   

helyi tanterv 

    kötelező óraszám:                   2óra/hét 72 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Ázsia földrajza 10 

 

2. Ausztrália, sarkvidékek és az óceánok földrajza 4 

 

3. Európa általános földrajza 5               8 

 

4. Észak és Mediterrán Európa földrajza 5               7 

 

5. Atlanti -Európa földrajza 6               8 

 

6. Kelet és Közép-Európa földrajza 7               6           

 

7. A Kárpát-medencevidék földrajza 5              10 

 

8. A hazánkkal szomszédos országok földrajza 6                8 

 

9. Magyarország természeti és kulturális értékei 5                6 

 

10. Magyarország társadalmi földrajza 10            10 

 

  összefoglalás ismétlés 9                9 

 

  összes óra: V 72        D 72 

 

 

Tagintézmény : 1-2 téma 7. osztályban    össz óra   72/ év 

 

 

  
8. évfolyam ÉNEK-ZENE 

   

helyi tanterv  

A változat 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Zenei produkció-éneklés 12 

 

2. 

Zenei reprodukció-generativ, kreativ zenei 

tevékenység. 4 

 

3. 

Zenei reprodukció-felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 4 

 

4. Zenei befogadás-befogadói kompetenciák fejlesztése 4 

 

5. Zenei befogadás-zenehallgatás 12 

 

  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 

  összes óra: 36 
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    8. évfolyam 

VIZUÁLIS 

KULTÚRA 

      

MÉDIA ÉS 

MOZGÓKÉP 

        

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                  0  0 

(Választható) 0 

 

témakör 

sorszáma TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Kifejezés, képzőművészet/ Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 

 

2. 

Kifejezés, képzőművészet/ A művészi közlés, mű és 

jelentése 4 

 

3. Vizuális kommunikáció/ Magyarázó képek, rajzok 5 

 

4. Tárgy és környezetkultúra/ A tervezett, alakított környezet 4 

 

5. Tárgy és környezetkultúra/ Az épített környezet története 2 

 

6. 

Vizuális kommunikáció/ Mozgóképi közlés, mozgóképi 

nyelv 1 

 

7. 

Vizuális kommunikáció/ Montázs, A mozgóképi tér-idő 

szerkesztés 1 

 

8. 

Vizuális kommunikáció/ Vizuális kommunikációs formák, 

Médiumok csoportosítása 2 

 

9. 

Média és mozgóképkultúra - A média kifejezőeszközei/ 

Reprodukálás és ábrázolás, a mozgókép kettős természete 2 

 

10. 

Média és mozgóképkultúra - A média kifejezőeszközei/ A 

kiemelés alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az írott és 

az online sajtóban 2 

 

11. 

Média és mozgóképkultúra - A média kifejezőeszközei/ A 

montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 2 

 

12. 

Média és mozgóképkultúra - A média kifejezőeszközei/ 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 2 

 

13. 

Média és mozgóképkultúra - A média társadalmi   szerepe/ 

Médiaszövegek értelmezése, A média funkciói, intézményei 2 

 

14. 

Iskolai rendezvények, programok alapján projekt munka/ 10 

% 3 

 

  összes óra: 36 
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8. évfolyam TECHNIKA 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   0 ó / hét  0óra/év 

Szabadon tervezhető               1 ó / hét 36 óra/hét 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. 
Háztartás és közszolgáltatások II. 
1.1. A háztartás elektromos rendszere 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

6 

 

2. 

Közlekedés II. 
2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

2.2. Közlekedéstörténet 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési 

információforrások 

4 

 

3. 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés II. 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

3.2. Tárgykészítés 

3.3, Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos 

használata, megfelelő munkakörnyezet 

16 

 

4. 

Munkakörnyezetek megismerése, munkahely-

látogatás II. 

4.1. Előzetes tájékozódás 

4.2. Munkahely-látogatások 

4 

 

5. 

Továbbtanulás, munkák, szakmák, 

megélhetés, munkakörnyezetek megismerése 

II. 

5.1. A tanulási pálya 

5.3. Környezet és pályaválasztás 

5.4. Munkavállalás 

5.5. Megélhetés 

4 

  

Összefoglalás, rendszerező ismétlés 2 

 

  összes óra: 36 

  

Csoportbontással tanítjuk.   Igen- 
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8.évfolyam TESTNEVELÉS 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                        5óra/hét 180 

Szabadon tervezhető                     0óra/hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 24 

 

2. Sportjátékok 44 

 

3. Atlétika jellegű feladatok 40 

 

4. Torna jellegű feladatok 40 

 

5. Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 16 

 

6. Alternatív környezetben űzhető sportágak 16 

 

  összes óra: 180 

 

 

 

  
8. évfolyam ERKÖLCSTAN 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Helyem a világban 12  

 

2. Mi dolgunk a világban? 12  

 

3. Hit, világkép, nézet 12  

 

  összes óra: 36  

 

 

 

  
8. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI 

   

helyi tanterv 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

Szabadon tervezhető                0 ó / hét 0 

(Választható) 

 

0 

 
témakör 

sorszáma 
TÉMAKÖR Óraszám 

 

1. Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés 6 

 

2. Kommunikáció – médiatudatosság  4 

 

3. Mi a pályánk? 17 

 

4. Egészséges életmód, környezettudatosság 4 

 

5. Gazdasági életre nevelés 5 

 

  összes óra: 36 
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Köznevelési típusú 

SPORTISKOLA 
(tagintézmény) 
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1. évfolyam KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 
Szabadon tervezhető              0 ó / hét 0 

   

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Érzékelés, kifejezőképesség 8 

 
2. Együttműködés, kapcsolati kultúra 8 

 
3. Alkotó tevékenység 8 

 
4. Befogadás, értelmezés 8 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 
  összes óra: 36 

     

 

 

 

  
1. évfolyam SPORTÁGVÁLASZTÓ 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 
Szabadon tervezhető              0 ó / hét 0 

   
 

témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. A mozgás örömei 6 

 
2. Sporteszközök 5 

 
3. A sport és az évszakok kapcsolata  6 

 
4. Ki? Mit? Tud?  5 

 
5. Sportágválasztási lehetőségek  10 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 
  összes óra: 36 
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2. évfolyam KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 
Szabadon tervezhető              0 ó / hét 0 

   

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Érzékelés, kifejezőképesség 8 

 
2. Együttműködés, kapcsolati kultúra 8 

 
3. Alkotó tevékenység 8 

 
4. Befogadás, értelmezés 8 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 
  összes óra: 36 

 

 

 

 

 

 

  
2. évfolyam SPORTÁGVÁLASZTÓ 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 
Szabadon tervezhető              0 ó / hét 0 

   
 

témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. A mozgás örömei 4 

 
2. Sporteszközök 5 

 
3. A sport és az évszakok kapcsolata  4 

 
4. Ki? Mit? Tud?  5 

 
5. Sportágválasztási lehetőségek  15 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 3 

 
  összes óra: 36 
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3. évfolyam KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 
Szabadon tervezhető              0 ó / hét 0 

   

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Érzékelés, kifejezőképesség 8 

 
2. Együttműködés, kapcsolati kultúra 8 

 
3. Alkotó tevékenység 8 

 
4. Befogadás, értelmezés 8 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 
  összes óra: 36 

 

 

 

 

 

 

  
3. évfolyam SPORTÁGVÁLASZTÓ 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 
Szabadon tervezhető              0 ó / hét 0 

   
 

témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Élménysoroló    2 

 
2. 

Kötelező és szabadidős tevékenységek 

Az idő helyes beosztása 2 

 
3. A sport világa 4 

 
4. A sport szerepe életünkben 4 

 
5. 

Sportolási lehetőségek 

A lehetőségek széleskörű megismerése 3 

 
6. A sport és az egészség kapcsolata 3 

 
7. Sportegyesületek látogatása 6 

 
8. 

Olvasmányélmények 

Példaképek gyűjtése 2 

 
9. Elődeink nyomában 2 

 
10. Sportágválasztás 4 

 
11 Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 
  összes óra: 36 
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4. évfolyam KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 
Szabadon tervezhető              0 ó / hét 0 
(Választható) 

 
0 

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Érzékelés, kifejezőképesség 8 

 
2. Együttműködés, kapcsolati kultúra 8 

 
3. Alkotó tevékenység 8 

 
4. Befogadás, értelmezés 8 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

 
  összes óra: 36 

 

 

  
4. évfolyam SPORTÁGVÁLASZTÓ 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 
Szabadon tervezhető       0 ó / hét 0 

   
 

témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Élménysoroló    2 

 
2. Kötelező és szabadidős tevékenységek 

Az idő helyes beosztása 
2 

 
3. A sport világa 4 

 
4. A sport szerepe életünkben 4 

 
5. Sportolási lehetőségek 

A lehetőségek széleskörű megismerése 
3 

 
6. A sport és az egészség kapcsolata 3 

 
7. Sportegyesületek látogatása 4 

 
8. Olvasmányélmények 

Példaképek gyűjtése 
2 

 
9. Elődeink nyomában 2 

 
10. Sportágválasztás 7 

 
11 Összefoglalás, rendszerező ismétlés 3 

 
  összes óra: 36 
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5.évfolyam TESTNEVELÉS 

   
SPORTISKOLA 

Kötelező óraszám:                   5óra/hét 180 óra/ év 

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. 

Természetes hely- és helyváltoztató, manipulatív 
alapkészségek 8 

 
2. Torna, RG, aerobik feladatmegoldások 42 

 
3. Atlétikai feladatmegoldások 42 

 
4. Atlétikai feladatmegoldások 18 

 
5. Sportjátékok 70 

  
Összes óra: 180 

 
  Csoportbontással tanítunk 

  
 

 
5. évfolyam                                                    KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 

   
Sportiskolai 

Kötelező óraszám:                    1 ó / hét 36 óra/év 

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Csoportos játék és megjelenítés 8 

 
2. Rögtönzés és együttműködés 8 

 
3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása  6 

 
4. Történetek feldolgozása  7 

 
5. Megismerő és befogadóképesség 7 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 
  összes óra: 36 

 

  
5. évfolyam Tanulásmódszertan 

   
Sportiskolai  

Kötelező óraszám:                   1 ó / hét 36 óra/év 

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. A tanulásról , tanulási szokások 2 

 
2. 

Tanulás az iskolában, tanulásszervezési módszerek 
megismerése 6 

 
3. Tanulási motivációk 3 

 
4. Az önálló tanulás, a tanulás tudatos tervezése 6 

 
5. Tanulási képességek 4 

 
6. 

Tanulási stratégiák, tanulási technikák Jelentős 
tevékenységek hatékony végzéséhez szükséges 
tervezés, irányítás 8 

 
7. 

Nyelvművelés, beszédtechnika. Az emberi 
megnyilvánulás egyik formája, a beszéd fontosságának 
ismerete 3 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 4 

  
összes óra: 36 



130 

 

  
6.évfolyam TESTNEVELÉS 

   
SPORTISKOLA 

Kötelező óraszám:                   5óra/hét 180 óra/ év 

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. 

Természetes hely- és helyváltoztató, manipulatív 
alapkészségek 8 

 
2. Torna, RG, aerobik feladatmegoldások 42 

 
3. Atlétikai feladatmegoldások 42 

 
4. Atlétikai feladatmegoldások 18 

 
5. Sportjátékok 70 

  
Összes óra: 180 

 
  Csoportbontással tanítunk   

 

  
6. évfolyam                                                   KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 

   
SPORTISKOLA 

Kötelező óraszám:                    0,5 ó / hét 18 óra/év 

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Csoportos játék és megjelenítés 4 

 
2. Rögtönzés és együttműködés 4 

 
3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása  3 

 
4. Történetek feldolgozása  4 

 
5. Megismerő és befogadóképesség 3 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 
  összes óra: 18 

 

 

  
6. évfolyam Tanulásmódszertan 

   
SPORTISKOLA 

Kötelező óraszám:                   0,5 ó / hét 18 óra/év 

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. A tanulásról , tanulási szokások 1 

 
2. Tanulás az iskolában, tanulásszervezési módsz. megism 2 

 
3. Tanulási motivációk 3 

 
4. Az önálló tanulás, a tanulás tudatos tervezése 2 

 
5. Tanulási képességek 2 

 
6. 

Tanulási stratégiák, tanulási technikák Jelentős 
tevékenységek hatékony végzéséhez szükséges 
tervezés, irányítás 4 

 
7. 

Nyelvművelés, beszédtechnika. Az emberi 
megnyilvánulás egyik formája, a beszéd fontosságának 
ismerete 3 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 1 

  
összes óra: 18 
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7.évfolyam TESTNEVELÉS 

   
SPORTISKOLA 

Kötelező óraszám:                   5óra/hét 180 óra/ év 

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. 

Természetes hely- és helyváltoztató, manipulatív 
alapkészségek 8 

 
2. Torna, RG, aerobik feladatmegoldások 42 

 
3. Atlétikai feladatmegoldások 42 

 
4. Atlétikai feladatmegoldások (10% tehére) 18 

 
5. Sportjátékok 70 

  
Összes óra: 180 

  
Csoportbontással tanítunk 

 
    
    
    

  
7. évfolyam 

KÜZDELEM ÉS 
JÁTÉK 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                    0,5 ó / hét 18 óra/év 

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Csoportos játék és megjelenítés 4 

 
2. Rögtönzés és együttműködés 4 

 
3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása  3 

 
4. Történetek feldolgozása  4 

 
5. Megismerő és befogadóképesség 3 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 

 
  összes óra: 18 

    
    
    
  

7. évfolyam SPORTERKÖLCSTAN 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   0,5 ó / hét 18 óra/év 

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 3 óra 

 
2. Nemek és identitások 3 óra 

 
3. Egyén és közösség 2 óra 

 
4. Helyem a világban 3 óra 

 
5. Mi dolgunk a világban? 3 óra 

 
6. Hit, világkép, világnézet 2 óra 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés,  filmelemzés 2 óra/év 

 
  összes óra: 18 óra/év 
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8.évfolyam TESTNEVELÉS 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   5óra/hét 180 óra/ év 

  
 

témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. 

Természetes hely- és helyváltoztató, manipulatív 
alapkészségek 8 

 
2. Torna, RG, aerobik feladatmegoldások 42 

 
3. Atlétikai feladatmegoldások 42 

 
4. Atlétikai feladatmegoldások  ( 10% terhére) 18 

 
5. Sportjátékok 70 

  
Összes óra: 180 

 
  

 
  

  
Csoportbontással tanítunk 

  

  
8. évfolyam 

KÜZDELEM ÉS 
JÁTÉK 

   
kerettanterv 

Kötelező óraszám:                    0,5 ó / hét 18 óra/év 

  

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Csoportos játék és megjelenítés 4 

 
2. Rögtönzés és együttműködés 4 

 
3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása  3 

 
4. Történetek feldolgozása  4 

 
5. Megismerő és befogadóképesség 3 

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés 

 
 

  összes óra: 18 
 

 

  
8. évfolyam SPORTERKÖLCSTAN 

   
sportiskola 

Kötelező óraszám:                   0,5 ó / hét 18 óra/év 

  

 
témakör 
sorszáma 

TÉMAKÖR Óraszám 

 
1. Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 3  

 
2. Nemek és identitások 2  

 
3. Egyén és közösség 3  

 
4. Helyem a világban 3  

 
5. Mi dolgunk a világban? 2  

 
6. Hit, világkép, világnézet 3  

 
  Összefoglalás, rendszerező ismétlés,  filmelemzés 2  

 
  összes óra: 18  

 


