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INTÉZMÉNYI ADATOK 
 
 
 Neve: Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és  
  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (SZZSI) 
 Székhelye: 2427 Baracs, Szabadság tér 6. 
 

 Az intézmény telephelyei: 2428 Kisapostag, Széchenyi utca 5. sz. 
                                                                2424 Előszállás Szögletkert 1. sz.  
 

 Az intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény  
 

 Az intézmény alapítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 

 Az intézmény közös fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
  1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
 

 Az intézmény gazdálkodási módja: Az intézmény nem rendelkezik önálló gazdálkodási jogkörrel 
 

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai tekintetben 
önálló intézményegységei és tagintézményei: 
 

− Széchenyi Zsigmond Általános Iskola Intézményegység 
2427 Baracs, Szabadság tér 6. sz. 

 

− Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 
2427 Baracs, Szabadság tér 6. sz. 

 

− Benedek Elek Tagiskola 
2428 Kisapostag, Széchenyi út 5. sz. 

 

− Árpád Fejedelem Tagiskola 
2424 Előszállás, Szöglet kert 1. sz. 

 
 
A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA 
  
Pedagógiai programunk nevelő - és oktató munkánk legfontosabb iránymutató dokumentuma, melyet a 
központi jogszabályok, valamint a fenntartó előírásai alapján, a helyi igények és lehetőségek 
figyelembevételével az iskola nevelőtestülete készített el. 
Pedagógiai programunkban megfogalmazott feladataink végrehajtását folyamatosan ellenőrizzük, a testületi 
értekezleteken értékeljük, felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk 
 
 
A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGI HÁTTERE 
 
Az 1993. évi közoktatásról szóló, többször módosított LXXIX. törvény helyébe lépett az alapjaiban megújult 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. E kerettörvény végrehajtási rendelete a 20/ 2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet, mely a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet váltotta fel. 
 
A pedagógiai program kidolgozásakor a következő jogszabályokat kellett figyelembe vennünk: 
− 2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről.  
− 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) szóló törvény módosításáról.  
− 213. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.  
− 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről.  
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− 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a NAT bevezetéséről.  
− 202/2012. (VII. 27.) kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról  
− 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a Nkt. végrehajtásáról.  
− 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet - az óvodai nevelés alapprogramja.  
− 28 – 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendeletek  
− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  
− 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekről  
− 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről  
− 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  
− 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (mellékletei a 

kerettantervek, óraszámok)  
− 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet.  
− 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről.  
− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (1.b).  
− 110/2012. (VI. 4) kormányrendelet a Nemzeti Alaptantervről.  
− 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervekről  
− 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 57§ 
 
 
A PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA 
 
A pedagógiai program és annak mellékletei az intézmény minden közalkalmazottjára, valamint az 
intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra vonatkozik.  
A pedagógiai programot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el – a szülői 
szervezet, a diákönkormányzat, valamint a szakmai munkaközösség véleményezési jogának gyakorlása 
mellett. A pedagógia program az igazgató jóváhagyását követő tanévtől felmenő rendszerben lép hatályba és 
határozatlan időre szól. A fenntartóra és a működtetőre háruló többletkötelezettségeknél az ő egyetértésük 
szükséges. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző pedagógiai program. 
 
 
A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖZZÉTÉTELE 
 
A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja 
közzétételre kerül: 
- az iskola honlapján 
- az igazgatói irodában  
- tanáriban 
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BEVEZETÉS 
 

„A jó tanár egész életen át ható példát ad, egy olyan új világot nyit meg emberségben és 
tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt.” 

/Csermely Péter/ 
 
 
A baracsi Széchényi Zsigmond Általános iskola, és AMI Intézményegység többcélú közoktatási intézmény, 
összetett iskola - általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény, egy 1949-ben épült barátságos, 
emberléptékű épületben, amely Baracs község „Apátszállás” övezetében áll. Az iskola és környezete is 
rendezett, külső és belső harmóniát áraszt. Iskolánk alapításától kezdve heterogén összetételű, mely segíti az 
életben való helytállást, mivel a tantárgyi tudásban és a szociális képességek alakulásában is pozitív 
eredményeket mutat fel. 
 
Előszállási Árpád Fejedelem Tagiskola, Fejér megye déli csücskében Budapesttől kb. 110 km-re helyezkedik 
el. Lakosainak száma: 2 600 fő. A képességek, készségek tanítását tartják fontosnak. A tanulók jól érzik 
magukat az iskolában. Az osztályközösségek összetartó ereje fontos számukra. A tanulóknak és szülőknek is 
igénye, hogy az iskola minden gyereket készítsen fel a továbbtanulásra, hogy megállják helyüket. 
 
Kisapostagi Benedek Elek Tagiskola a Duna jobb partján, Dunaújvárostól 5 km-re fekvő kisközség. Közel 
1500 lakosú település, lakóinak zöme Dunaújvárosban dolgozik. Helyben az intézmények és kisebb 
vállalkozások adnak munkalehetőséget. A tárgyi feltételei jók, rendelkezik a szükséges eszközökkel. Az 
összevonással megszűnt tantermek egyikében tornaszobát alakítottak ki, amely megfelel az adott helyzetnek.  
A 10-16 tanuló az 1-4. összevont osztállyal működik egész napos iskolaként. A munkát két tanító végzi, A és 
B hetes ciklusos órarenddel. 
 
A jó színvonalú tudás megszerzéséhez vezető utat a pedagógiai munka minden területén megjelenő 
sokoldalú személyiségfejlesztésben látjuk. 
 
Pedagógiai munkánk középpontjába három területet helyeztünk: 
- A differenciált képességfejlesztés és tehetséggondozás,  
- Az érzelmi-művészeti nevelés,  
- A teljes körű egészségfejlesztés.  
 
Egyenlő esélyt biztosítunk mindenkinek arra, hogy az adott időben kapja azt, amire fejlődéséhez szüksége 
van, melynek eredményeképpen tanulóink sikeresen felvételiznek a gimnáziumokba, szakközép- és 
szakiskolákba is. 
 
A fenntartó és a működtető a többcélú intézményt azzal a szándékkal hozta létre, hogy az általános iskola 
alapfokú művészeti tevékenységet is folytasson néptánc-, billentyűs-, és grafika, festészet tanszakon. Ezáltal 
lehetőséget adjon az iskola és vonzáskörzete tehetséges gyermekeinek tehetségük kibontakoztatására, 
fejlődésére, hogy a képzésben résztvevő tanulók megismerkedjenek a választott művészeti terület alapvető 
tudnivalóival, elsajátítsák azokat, hogy alkotói vagy befogadói lehessenek a művészetek által közvetített 
értékeknek, különösképpen fejlesztve kulturális kompetenciájukat. 
A művészeti képzésben részt vevő tanulók olyan készségek és képességek birtokába is jutnak, amelynek 
eredményeként alkotó módon bontakozhat ki kreativitásuk, önmegvalósítási törekvésük  
 
Az intézmény rendelkezik a kötelezően előírt tárgyi- és eszközfeltételekkel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet előírásai szerint. 
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JÖVŐKÉPÜNK 
 
Iskolánk komoly eredményeket mutat fel a differenciált képességfejlesztés és tehetséggondozás (akkreditált 
tehetségpont) terén. Kiváltképpen szembetűnőek eredményeink a művészeti- és a sportnevelésben. Jó 
hagyományokkal bírunk az egészségnevelés (egészségfejlesztés) programjában is, a jövőben a testi-lelki 
egészség összhangjának még szorosabb egységét hangsúlyozva. Ezt szolgálja a követelményeket 
erőteljesen, ugyanakkor humánusan közvetítő értékelési gyakorlatunk (örökös ökoiskola), melynek hatására 
fejlődött tanulóink reális önértékelése, önismerete.  
 
Az elkövetkező években kiteljesítjük személyiségfejlesztő programunkat. Célunk, hogy az iskola az élet, a 
tanulás és a munka harmonikus színtere legyen. 
 
Minden tanulónk, pedagógusunk és szülő érezze jól magát hosszú távon is, mert ez biztosítja esélyeit. 
 
Művészeti nevelésünk, a tánc a zene, a grafika-festészet önkifejezés köré épülve, komplex módon jelenik 
meg színpadi formában is. Részt veszünk a község kulturális rendezvényein, valamint a tankerületi 
pályázatok, versenyek művészeti életében. Ezzel is a harmonikus egységét kínáljuk szűkebb és tágabb 
környezetünknek. 
 
A jelenlegi tendencia folytatásaként arra törekszünk, hogy folyamatosan növekedjen, tanulóink létszáma.  
 
Köznevelési törvény elvárásai szerint számos oktatási- nevelési-fejlesztési célú terem válik szükségessé.  
 
A mindennapos testnevelés és az erkölcstan bevezetésével párhuzamosan zajló hit- és erkölcstanoktatás is 
az intézmény nevelési-oktatási céljait színesíti. . 
 
 
HITVALLÁSUNK - KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 
 
Iskolánk munkatársainak pedagógiai hitvallása, hogy tanítványaink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó, 
gyermekközpontú nevelésben részesüljenek. Legyenek képesek a megújulásra, az önnevelésre, a pozitív 
jövőkép megfogalmazására.  
Fontosnak tartjuk a komplex személyiségfejlesztést.  
Oktató-nevelő munkánk alapelve, hogy tanulóink olyan képzést és nevelést kapjanak 8 év alatt, amely 
megfelel a kor és a környezet elvárásainak. A mindennapos testedzéssel megalapozzuk és fejlesztjük az 
egészséges életmódra való nevelést. 
 

Szeretnénk, ha tanulóink személyiségfejlesztése teljessé válna, hogy minden életszakaszban képesek 
legyenek az önmegvalósításra.  
 

Tanítványainkkal való közös munkánkban a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet 
érvényesítésére törekszünk. Reális követelményeket támasztunk velük szemben, amely figyelembe veszi az 
egyéni képességek különbözőségét, megadjuk és elvárjuk kapcsolatainkban a kölcsönös megértést, az 
odafigyelést és a tiszteletet. 
Programunkban arra törekedtünk, hogy a nálunk tanuló gyerekek az iskola 8 éve alatt egymásra épülő testi 
és szellemi fejlesztésben vegyenek részt. Az oktatás során a visszatérő témakörökben, egy fejlődő spirálhoz 
hasonlóan, egyre magasabb szintű tartalommal töltjük meg ugyanazt a területet. 
 

Névadónk Széchenyi Zsigmond után kiemelten kezeljük az erdei iskolai nevelést, amelynek tananyaga 
kiterjed a környezetünkben lévő növény- és állatvilágról elsajátítható behatóbb ismeretekre is. Törekszünk 
arra, hogy minden tanuló az általános iskolai évei alatt legalább egyszer erdei iskolai programban vegyen 
részt. (Önköltséges alapon.) 
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Iskolánk felvállalja a különböző tanulási nehézségekkel és részképesség zavarokkal, valamint egyéb 
beilleszkedési problémával küzdő tanulók integrált oktatását. Szakirányú végzettséggel rendelkező 
pedagógus foglalkozik a tanulók egyéni haladásával. 
Törekszünk arra, hogy pedagógiai munkánkat a tanítványaink, a szülők és a fenntartónk elvárásainak 
megfelelően végezzük.  
 
Értékeink: 
- Magas színvonalú oktatás-nevelés 
- Művészeti nevelés 
- Konzervatív és modern értékrend együttese 
- Differenciálás 
- Ösztönző, személyre szabott értékelési rendszer 
- Egészség 
- Empátia 
- Felelősség, megbízhatóság 
- Szeretetteljes bánásmód 
- Együtt érző, előítélet-mentes érzelmi kapcsolat 
- Kooperációs és kommunikációs képesség 
- Kreativitás 
- Produktivitás 
- Fegyelem, biztonság 
- Demokratizmus 
- Nyitottság 
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I. NEVELÉSI PROGRAM 
 
1.1 Az intézmény feladata 
 

Az iskola kiemelt feladata szilárd alapkészségek kialakítása, és ezen belül a kulcs kompetenciák fejlesztése. 
A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, amellyel 
mindenkinek rendelkeznie kel ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon 
illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen.  
 

A NAT-ban rögzített kulcskompetenciák: 
1.  Anyanyelvi kommunikáció  
2.  Idegen nyelvi kommunikáció  
3.  Matematikai kompetencia  
4.  Természettudományos kompetencia  
5.  Digitális kompetencia  
6.  A hatékony, önálló tanulás  
7.  Szociális és állampolgári kompetencia  
8.  Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  
9.  Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  
 

A fenti kompetenciák fejlesztését kiemelten kezeljük, s a NAT - fejlesztési területeivel együtt a helyi tantárgyi 
programokban, tanmenetekben fogalmazódik meg a megvalósításuk. Intézményünk fontosnak tarja, hogy 
fokozza a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek 
érdekében a tantárgyak kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni 
teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében valósítjuk meg a felzárkóztatást. 
 
 

1.2 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei 
 

- Kötelességünk, hogy minden rendelkezésünkre álló lehetőséget megadjunk tanulóinknak a saját 
adottságaikhoz igazodó testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésre.  

- A tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködünk a 
szülőkkel. 

- A multikulturális környezet világnézeti sokszínűségét toleráns módon kell megközelítenünk, tiszteletben 
tartva a tanuló, a szülő és a pedagógusvallási, világnézeti meggyőződését, és a köznevelési törvény 
rendelkezései szerint lehetővé kell tenni, hogy a tanuló egyházi jogi személy által szervezett fakultatív 
hitoktatásban vagy állami erkölcstanoktatásban vehessen részt. 

- Bízunk a gyerek önerejében és abban, hogy kialakul benne az önálló, felelősségteljes döntés képessége. 
Ezt a megfelelő légkör kialakításával segítjük elő.  

- A gyerek ismeretét, érzelmi biztonságának megteremtését és gondozását a jó pedagógiai munka 
alapfeltételének tekintjük. A gyereket a maga komplexitásában szemléljük, vagyis a szellemi adottságain 
kívül a mozgásos tevékenységét, érzelmi életét, esetleges érzelmi megterhelését is figyelemmel kísérjük. 

- Mindenkit a maga erősségén keresztül fejlesztünk. 
- Hiszünk a differenciált képességfejlesztésben. 
- Az ismeretszerzésben az élményszerűséget, az alkotást és az aktivitást tartjuk elsődlegesnek. Nem a 

tények közlése, hanem a probléma közös kibontása, a tapasztalatok megfogalmazása, csiszolása, a 
kérdésekre adandó válaszok pontosítása a lényeges és hangsúlyos. Építünk a gyerekek kreativitására. 
Ezáltal fejlesztjük önbizalmukat – intellektuális, művészi és szociális – készségeiket.  

- A pedagógus nyitottsága, érzékenysége, empátiája, a gyerek érdeklődését, képességeit figyelembe vevő 
türelmes magatartása, a kutatást – keresést ösztönző módszerei a gyerekhasonló jellemzőinek 
kialakulását segítik.  

- Demokratikusan működő iskolánkban a gyerek, a szülő és a pedagógus – mint szuverén partnerek - 
együtt alkotják az iskola társadalmát.  
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1.3 Az alapfokú művészetoktatásban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 
 
- Színvonalas, sokoldalú képzést valósítunk meg a választott művészeti ágban, amely felkészít a félévi és 

év végi vizsgákra, bemutatókra, fesztiválokra, országos versenyekre.  
- Nevelőmunkánkkal alkotó gondolkodásra és alkotásra nevelünk, amelynek "eredménye" az önmagát 

megvalósító sikeres felnőtt. 
- A tanítási- tanulási és alkotó folyamatban a növendék olyan önálló feladatokat kap, amelyben hasznosítja 

a megszerzett tudást, átélheti az alkotás örömét.  
- Korszerű, sokoldalú tudást-műveltséget biztosítunk a művészeti nevelésben magas színvonalú művészeti 

műveltség elsajátíttatásával.  
- Kialakítjuk, illetve fejlesztjük a művészi kommunikációs – vizuális - auditív készséget.  
- A művészeti neveléssel elősegítjük a tanuló önállóságának, magabiztosságának folyamatos fejlődését.  
- Tanulóink megismerik a kultúra, jelesen a művészeti kultúra értékeit, amelynek személyiségbe történő 

beépülése az élet örömeinek felismerését és átélését teszi lehetővé a művészet átörökítő szerepén 
keresztül. 

- Különleges esztétikai élményt nyújtunk azáltal, hogy tanulóinkat alkalmassá tesszük arra, hogy ne csak 
befogadói, de alkotói is legyenek a művészeti tevékenységnek. 

- Erkölcsi tartásra törekvő egyéni és közösségi nevelést valósítunk meg, együttműködési készséget, 
ugyanakkor egészséges versenyszellemet alakítunk ki a művészeti értékek felfedeztetésével, melyek 
beépülnek a személyiségbe. 

 
Az intézményben folyó képzés teljes ideje alatt az alapvető készségek biztos kialakítása után a képességek 
fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A szilárd alapokat megteremtve nyitottá, fogékonyakká kell tenni a 
tanulókat az értékek befogadására, kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában. Érzelemközpontú 
nevelésünk és oktatásunk fokozatosan billenjen át teljesítményközpontúvá, alakuljon ki a versenyképes 
tudás. 
 
Tanulóinkat az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, kultúra megbecsülésére, az 
egészséges életvitel igényére, s az ehhez szükséges önfegyelemre, az erkölcsös cselekvés igenlésére és 
igényére, a természetben és az emberi alkotásban megjelenő szépség értékelésére, valamint tevékeny és 
alkotó életre kell nevelni.  
 
 
1.4 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai céljai 
 
1.4.1 Készségek, képességek kialakítása és fejlesztése 
- Az életkori sajátosságoknak megfelelő gyermeki élet biztosításával a kiegyensúlyozott, boldog felnőtté 

válás útjának támogatása, ösztönzése. 
- Segíteni az önmagával és környezetével elégedett gyermeki személyiség kibontakozását, az individuum 

teljes tiszteletben tartásával. 
- Megszerettetni a gyerekkel a munkát úgy, hogy az élete mozgatórugójává tegye, azt a siker veleszületett 

öröméhez társítsa.  
- Kialakítani a külső kényszer nélküli belső aktivitást, motiváltságot, a belülről fakadó figyelmet.  
- Öntevékenységre és közösségi tevékenységre képes autonóm embert nevelni. 
- Kialakítani, fejleszteni és gyakoroltatni az együttműködés, az egymásra figyelés, az együttérzés, az 

összetartozás, a másik ember tiszteletének képességét. (Affektív - érzelmi - célok.)  
- Megalapozni az összefüggésekben való gondolkodás képességét és ökológiai felelősségtudatát. 
- Felkelteni a tudásszerzés, az érdeklődés, az önművelés, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkotó 

alkalmazásának igényét; az ismeretekre építve készségeket kialakítani és képességeket fejleszteni, hogy 
a gyermek a senki által nem ismert jövőt el- és be tudja majd fogadni. (Kognitív célok.) 
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- Az együttélés során nagy hangsúlyt fektetünk a felelősség, a becsületesség, az őszinteség, a szorgalom, 
a célratörés, a küzdeni akarás, a kitartás, a csapatszellem, a megbízhatóság, a szavahihetőség pozitív 
megtapasztalására és beépülésére. (Morális célok.) 

- Az életmóddal, életstílussal kapcsolatos célok: önismeret, döntésképesség, egészséges világnézet, 
elfogadó magatartás, pozitív, konstruktív életvezetési szemlélet, kapcsolatteremtő- és fenntartó 
készségek, jártasságok, az érzelmek pontos megfogalmazása és kifejezése, korszerű tanár-diák 
kapcsolat. 

- Az állampolgárságra, hivatásra neveléssel kapcsolatos célok: önálló, döntésképes, áldozatvállaló és 
alkotó személyiség, aki - ha a helyzet úgy kívánja - az idegen nyelvet is elsajátítva, fel tudja találni magát 
minden helyzetben, emellett tud igazodni szülőföldje elvárásaihoz.  

 
1.4.2 Az alapfokú művészetoktatás pedagógiai céljai 
- A művészeti iskola elsődleges célja a meghatározott követelmények teljesítésével történő tehetség- és 

képességfejlesztés, amelyet a művészeti műveltség megalapozásával, elmélyítésével és állandó 
fejlesztésével ér el oly módon, hogy a követelmény eléréséhez szükséges tananyagot eszköznek tekinti a 
gyermekek érzelmi, értelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A készség- és képességfejlesztést, 
az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként tekinti, követelményeit a gyermek életkori 
jellemzőihez igazítja.  

- Lehetővé teszi, hogy a művészeti iskolából kikerült fiatalok önbizalommal, kiváló 
alkalmazkodóképességgel, az élet igényeihez rugalmasan alkalmazkodjanak, a társadalomban és benne, 
a művészeti életben eligazodjanak.  

- Tevékeny, magas fokú viselkedéskultúra jellemezze növendékeinket, és a sajátos kommunikációs 
(vizuális-auditív) technika birtokában magabiztos, kreatív emberekké váljanak. Az egyetemes és nemzeti 
kultúra értékeit megőrző, a nemzeti hagyományokat ápoló kompetens személyek legyenek. 

- Az iskola nagy hangsúlyt kíván fordítani az autonóm, a kreatív, a problémamegoldásra érzékeny, az 
egészségét és a környezetét megóvó személyiség kialakítására, embertársaik értekeinek 
megbecsülésére, tiszteletére, a nemzeti hagyományok ápolására, a demokratikus szellemiség, valamint a 
harmonikus légkör kialakítására. 

- Az iskola célul tűzi ki továbbá, hogy elősegíti a tanulók kulturális igényeinek fejlődését, a művészetek 
iránti érzékenységüket, nyitottságukat, önművelés iránti igényüket továbbfejleszti.  

- Nagy gondot fordít az egészséges életvitel kialakítására és megőrzésére. Erősíti a környezet iránti 
felelősséget azzal is, hogy a tanulókkal a mindennapok esztétikai értékeit felfedezteti, és alakítására 
ösztönzi. 

- Alakítani kívánja önismeretüket, önállóságukat, fokozni kívánja a művészeti problémák iránti 
érzékenységüket. 

 
 
1.5 Nevelési feladataink, teendők, kritériumok 
 
a.) Affektív feladatok 

A gyerek érzelmi biztonsága és személyes kapcsolata elemi szükséglet az iskolai életben. Az érzelmi 
intelligenciának komoly befolyása van a boldogulásra. Ezt az érzelmi intelligenciát pedig az érzelmi 
biztonság megteremtése alapozza meg, és a művészetek fejlesztik.  
Feladatunk: 
- az esztétikumra nevelés az esztétikum által, o a művészet iránti érzékenység kialakítása, 
- a mindennapi élet esztétikumának felismerése. 
Fontos, hogy kisiskolás korban minél többet cselekedtessük a gyereket, próbálja ki önmagát a 
legváltozatosabb művészeti tevékenységekben.  
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b.) Kognitív feladatok 
A helyesen nevelt gyerek természetes érdeklődésénél fogva szeret és akar tanulni. 
Feladatunk: 
- megőrizni, ébren tartani természetes kíváncsiságát és felfedező kedvét,  
- a tanulás tanítása, 
- az általános műveltség megalapozása a tantárgyak egyenértékűsége jegyében,  
- könyvtár- és számítógép-használóvá, olvasóvá, gondolkodóvá nevelni, 
- a tananyag adta nevelési lehetőségek, a tanulók nyitottságának, érdeklődésének hatékony 

kihasználása,  
- a differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás és fejlesztés. 

 
c.) Morális feladatok 

Természetes élethelyzetek és szituációk, örömteli kortárskapcsolatok lehetőségének biztosítása 
élet/élménygazdagító együttlétekkel. 
Pozitív példaadás, következetesség; közösen felállított szabályok, betartásuk ellenőrzése, az etikai alapú 
megközelítésmód fontosságának hangsúlyozása, szükség esetén szankcionálás.  
Kiemelt feladat az erkölcstan tantárgy (s vele párhuzamosan az egyházak által szervezett hit- és 
erkölcstan) jelentőségének támogatása a nevelőtestület mindennapi munkájának morális fedezetében.  

 
d.) Életmóddal kapcsolatos feladatok 

Mindig a gyerek ismereteiből kell kiindulni. 
Feladatunk: 
- korszerű pedagógiai módszerekkel új és új ismeretekhez juttatni a tanulót, 
- fejleszteni vitakultúráját, együttműködési készségét, a csapatmunka szellemet. 

 
e.) Állampolgári neveléssel kapcsolatos feladatok 

Egy demokratikus társadalomban csak az önálló, döntésképes, alkotó és áldozatkész személyiség 
szolgálhatja önmaga és a társadalom valódi érdekeit. Ilyen személyiségek kialakítását tekinti iskolánk is 
céljának.  
A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgár nevelésének része annak megértetése, hogy a 
diktatúrák elleni küzdelem elsődleges állampolgári kötelezettség.  
Az iskola minden évfolyamán fontos feladat- az életkori sajátosságoknak megfelelően Magyarország 
Alaptörvényének értelmező megismertetése. 
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. A tanítás során bemutatjuk a 
jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 
tevékenységét. 
Célunk, hogy a tanulók legyenek képesek arra, hogy az alkotókat etikai alapon is helyesen ítéljék meg. 
Az iskolai nevelésnek része kell, hogy legyen a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok 
történelemformáló szerepének felismerése, ami iskolánk multikulturális jellegéből adódóan is természetes 
számunkra 
A szociális tanulás (nevelés) alapvető változatai: a kondicionálás: meghatározott magatartás-és 
tevékenységformák megerősítése, illetve fejlesztése, a megfigyelésen vagy utánzáson alapuló tanulás, a 
modelltanulás, amelynek eredménye legkedvezőbb esetben egy általános életvezetési minta vagy 
életterv kialakítása, a tapasztalatok, az információk kognitív feldolgozásán alapuló szociális tanulás, 
amelynek eredményeképpen interiorizált normák hierarchizált rendszere alakul ki a személyiségben.  

 
f.) Az alapfokú művészetoktatás feladata 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény alapfeladata, hogy feltárja a művészet, ezen belül a választott 
művészeti ág megörökítő és átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi 
alapképesség.  
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A művészeti iskola feladatát oly módon teljesíti, hogy olyan ismereteket ad, amelyek elsajátításával és 
alkalmazásával a növendék alkalmassá válik élményvilága vizuális és auditív megjelenítésére, 
kreativitásának bemutatására a művészetkülönböző területein. 
Azt az igényt igyekszik kielégíteni, hogy a művészeti iskolából kikerülve valamennyi tanuló aktív részese 
legyen, akár mint értő befogadója, akár mint aktív szereplője a művészetek világának.  

 
1.5.1 Nevelési teendők: 
- szerepempátia felkeltése útján a szerepátvétel megvalósítása, a vélemények orientálása viták keretében, 
- különböző pozitív és negatív morális történések szemléltetése következményeikkel együtt, 
- morális konfliktushelyzetek felvetése és elemeztetése, választási lehetőségek felkínálása különböző 

szerepek köréből, a megerősítő vagy leépítő következmények átélésének lehetőségével együtt,  
- aktív részvétel biztosítása a csoporton belüli morális vitákban és döntésekben. 
 
1.5.2 Kritériumok: 
- tudatos, elfogadott célrendszer, 
- konstruktív jellegű tevékenységi kínálat, ami önmagában szabályozza a kortársi interakciókat,  
- a kirekesztés kiküszöbölése, 
- megfelelő tevékenységszervezési modellek alkalmazása, amelyek nem csak lehetővé teszik, hanem meg 

is kívánják a tanulóktól az együttműködést, a folyamatos kommunikációt, az értékelő interakciókat és a 
közös döntéseket. 

 
 
1.6 Az oktató-nevelő munka pedagógiai eszközei, eljárásai, módszerei 
 
A tanulás lényege: nem szövegek emlékezetbe vésése (ez nem zárja ki a kötelező memoritert), hanem az 
önálló gondolkodásra épülő, öntevékenyen folytatott feladat-és problémamegoldás, műveletvégzés. Az egyén 
és környezete közötti dinamikus interakció, minden érzékszervet megmozgató tanulás, tapasztalat-és 
cselekvésorientált tanulás, örömmel végzett önkéntes tanulás. 
 
1.6.1 Munkaformák: 
 
a.) Differenciálás a tanítás-tanulás folyamatában 

A gyermek saját képességeinek maximális kibontakoztatása a cél, mely az iskolában különböző 
képességű és eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről való gondoskodást jelenti. Egyénre 
szabott készség- és képességfejlesztés, korszerű, továbbépíthető alapműveltség nyújtása.  
Az iskolakezdéskor a legfontosabb, hogy minden gyereket képességstruktúrájának harmonizálására való 
törekvéssel, a hiányzó vagy sérült részképességek fejlesztésével juttassuk el legalább arra a szintre, 
hogy az iskolában értelmi képességei szerint eredményesen tanítható, fejleszthető legyen.  
A differenciálás formái:  
- tanórai differenciálás,  
- csoportos oktatás,  
- páros és egyéni munkaformák,  
- nívócsoportok,  
- differenciált készség- és képességfejlesztés, térszervezés. 

 
b.) A projektoktatás 

Konkrét élethelyzetből bontakozik ki. A választott téma a tanulók érdeklődésének megfelelő. A 
tevékenység folyamatában ez az érdeklődés továbbfejlődik. A projektmunka tervezése, kivitelezése, 
bemutatása során a tanulók önszervezése és felelőssége érvényesül. A projektmunka során sokféle 
szellemi és fizikai tevékenységformára van lehetőség. Az együttműködés során sokszínű, intenzív 
szociális tanulás folyik. A téma feldolgozására az interdiszciplináris (több tudományterületet érintő) 
megközelítés jellemző.  
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A projektmunka eredménye mindig valamilyen mások számára is bemutatható produktum.  
A projekt megoldása során a pedagógus szerepe a szemmel tartás, szükség esetén a segítő, 
továbblendítő, indirekt vagy direkt beavatkozás. A projektoktatás középpontjában a gyerek áll. A 
folyamatot oly módon kell irányítanunk, hogy az eltervezett célok és feladatok a távlatosan értelmezett 
nevelési koncepciónkkal adekvát célrendszerbe illeszkedjenek. A projektmunka lehet egyéni vagy 
foglalkozhat vele több tanuló. 
Munkaformák: 
- differenciált óravezetés, 
- személyre szabott feladatok,  
- páros és csoportmunka,  A csoportmunka jellemzői a közös erőfeszítés, a célszerű és ésszerű 

munkamegosztás, mely hatékonyabb, mint az egyéni tanulás. A heterogén csoport az 
eredményesebb. Jobban megszeretik társaikat, segítőkészebbek irántuk, kedvezőbb az iskolai 
attitűdjük. 

- kooperatív technikák,  A kooperatív tanulási szituáció magában foglalja a belső motivációt, a 
magas sikerelvárást, a megismerési kíváncsiságot, a folyamatos érdeklődést, az erős tanulási 
elkötelezettséget és kitartást. 

- cselekvésközpontú oktatás, a gondolkodási műveletek tárgyi tevékenységre történő alapozása,  A 
divergens gondolkodás - több megoldási út keresése, változatos megközelítés, rugalmasság, 
eredetiség. Kifejtésre, értelmezésre, önálló véleményalkotásra irányuló nyitott kérdések. 

- tapasztalatszerzést biztosító módszerek,  A problémaszituáció a kreativitás fejlődését segíti elő a 
gondolkodásban, magatartásban, tevékenységben. Jellemzői: humorérzék, megfontoltság, érzelmi 
érzékenység, szorgalom, szeretetteljesség.  

- időszakosan szervezett differenciált keretek, tantárgyi nívócsoportok.  Tehetséggondozás, 
fejlesztés. Időt és lehetőséget biztosítani az egyéni érdeklődésre, utánjárásra, kutatásra. 

 
1.6.2 A nevelés 
 
A nevelési folyamat interperszonális folyamat. Nagyon fontos a pedagógus pozitív énképe, hiszen ez 
befolyásolja, milyen értékeket közvetít. 
Az egyénnek a pedagógiai tevékenység által kialakított konstruktív életvezetése, az egyik legfontosabb 
emberi érték. A nevelési folyamatban a közösségfejlesztő - szociális - és az egyénileg is eredményes - 
individuális - képességei is fejlesztendők. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy nem a nevelés az egyetlen 
értékteremtő forma. 
 
1.6.3 Módszerek 
 
- meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás, példaképállítás- és követés, szociális technikák 
- fejlesztve ön-és emberismeretét,  
- beszélgető kör, 
- közösségi tevékenységek, 
- személyes példa a kapcsolatépítés, a problémakezelés terén, 
- kooperatív, konstruktív problémamegoldás - közösen olyan utat keresnek a konfliktusba került személyek, 

amely mindegyikük szükségleteinek, törekvéseinek kielégítésére alkalmas. 
- esztétikus környezet, természetes anyagok, tiszta forrás, tisztességes munka hiteles információ, 
- olyan megengedő nevelési stílus, ahol a gyerek bizalommal fordulhat problémáival a felnőtthöz; a 

kapcsolatot az okos szeretet jellemzi, a gyerek maga is részt vesz a saját nevelésében; az érzelmi 
melegség önállóságra ösztönöz;  

- a társas viszonyok, találkozási lehetőségek - hely, idő, mód - elősegítése, melyek nemcsak a gyerek 
érzelmi motivációs jellemzőit, énképét alakítják, hanem értelmi fejlődésében is szerepet játszanak;  
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1.7 Tanárszerep, tanuló, tanár-diák viszony, iskolai légkör 
 
1.7.1 A megváltozott tanárszerep 
 
- Visszafogottabb, szerényebb, erős, a másikhoz való odafordulás képességével és empátiával 

megalapozott viszony. A tanár az ismereteknek csupán az egyik forrása.  
- Segítséget ad ahhoz, hogy melyik forrást kell alkalmazni. 
- Ugyanakkor szuggesztív, hatni tudó, belső erőkkel rendelkező és azokat mozgósítani tudó személyiség. 

Figyelmes és szeretetteljes magatartásával segíti a másik kibontakozását. A tanárnak saját értékeiből, 
belső erőiből kell megteremtenie tekintélyét. 

- Csapatmunka a pedagógusok körében is. Azonos osztályban/évfolyamon tanítók közössége, illetve 
meghatározott feladatokra szerveződött közösségek. 

- A pedagógus nyitottsága, érzékenysége, empátiája, a gyerek érdeklődését, képességeit figyelembe vevő 
türelmes magatartása, a kutatást - keresést ösztönző módszerei a gyerekhasonló jellemzőinek 
kialakulását segítik. 

- A tanári kommunikációnak egyszerre kell adaptívnak és fejlesztőnek lennie. 
 
A pedagógusnak nem az a fő tennivalója, hogy közvetlenül befolyásolja, formálja az egyén tudat-és 
meggyőződésvilágát, hanem az, hogy ösztönözze, segítse az önmeghatározás, az öntevékenység, az 
önfejlesztés pedagógiai feltételeinek kialakulását. 
A pedagógus tehát egyrészt olyan rendszer- és tevékenységszervező, amelynek elsődlegesen készség- és 
képességfejlesztő funkciója van, másrészt a tanulók segítője. 
 
Ahhoz, hogy a pedagógus eleget tudjon tenni ezeknek a feladatoknak, az alábbi képességekkel kell 
rendelkeznie. 
- Emberi tulajdonságainak megfelelő színvonala – el tudja-e fogadtatni önmagát és gyakorolt 

tevékenységét.  
- Értelmiségi szerepvállalása – irányadó személyiséggé váljék saját környezetében. (a köz ügyeinek 

megértése és képviselete)  
- Nevelői képessége - nevelői magatartása és felkészültsége nélkülözhetetlen szakmai követelmény. 

Képes-e, kész-e azokat a feltételeket tudatosan és szakszerűen alakítani, amelyek növendékei általános 
emberi fejlődését szolgálják. 

- Szűkebb szakmai felkészültsége – a hozzáértés nemcsak szakmai, hanem erkölcsi követelmény is. A 
nevelő modell abban a tekintetben, hogy választott szakmáját mennyire sajátította el, és hogyan képes 
azt gyakorolni.  

 
1.7.2 A tanuló 
 
A gyermek természeténél fogva tevékeny lény. A nevelési rendszer egészének hozzájárulása kell ahhoz, 
hogy társadalmi, egyéni értelemben célszerűen tevékenykedő lénnyé, igazi szubjektummá váljon. Ügyelnünk 
kell arra, hogy a diák az életre való felkészülés miatt ne függessze fel az életben való cselekvő részvételét. A 
ténylegesen humanizált nevelési rendszerben a kettő egybeesik. Ehhez a nevelői tevékenységek 
viszonylagos teljessége és sokoldalúsága szükséges. Ily módon az iskola és az élet közelebb kerülnek 
egymáshoz. 
 
1.7.3 A tanár-diák viszony 
 
Jellegét mindenekelőtt az határozza meg, hogy az alapjául szolgáló tevékenységek teljes rendszerében 
milyen konkrét arányban és összeszövődésben jelennek meg 
- az öntevékenység és a kényszertevékenység, 
- a szimmetrikus és az aszimmetrikus kapcsolatok, 
- a tényleges együttműködés és a puszta egymás mellett létezés elemei. 
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A pedagógusközösség és a diákközösség egymáshoz viszonyított alapviszonya: az együttműködési, 
munkatársi viszony.  
 
A pedagógusközösség szervező-segítő tevékenységével igazolja: 
- képes ennek a szervező- ösztönző-segítő szerepnek a betöltésére, és 
- a diákközösséget is meggyőzi arról, hogy valóban el tudja látni ezt a szerepét.  
 
A gyermek mindig alternatív módon reagál a pedagógus szándékaira és kezdeményezéseire. A nevelés 
„közmegegyezésen”, kölcsönös bizalmon alapuló tevékenység. A diákot a nevelés, a közös tevékenység 
számára szakadatlanul, újra és újra meg kell nyerni. 
 
1.7.4 Az iskolai légkör 
 
- feszültség nélküli, derűs légkör,  
- a tévedés szabadsága, 
- a különböző álláspontok iránti megértés. 
 
 
1.8 A szabályok alkotása, betar(ta)tása 
 
A döntésekbe minél jobban bevonva az érdekelteket közös a szabályalkotás. Ez szükséges osztály, tantárgy, 
tanórán kívüli foglalkozások és iskolai szinten is. 
 
A nyílt szabályok mellett tudatosítani - amennyire lehet - a rejtett szabályokat is, vagyis az iskola életének 
azon elvárásait, szokásait, normáit, amelyek leginkább az iskolában dolgozó felnőttek (a nem 
pedagógusdolgozók is!) viselkedésében, reagálási módjaiban fejeződnek ki, s szavakban nagyon ritkán 
fogalmazódnak meg. Ezeknek adekvátnak kell lennie a nevelési programban megfogalmazott alapelvekkel, 
célokkal. 
"Ha zavarod az órát, vagy nem készülsz, az nem fair." Vagyis ne a büntetéstől való félelem a motiváció, 
hanem az, hogy a szabályoknak értelme van, vagy, mert erkölcsi normává vált a gyerekben. Bizalomra 
építsen, ne a közvetlen kényszerből fakadó érdekre. 
 
A szabályok elfogadásának és betartásának fejlődési folyamata az életkori sajátosságokat követve: 
behódolás - azonosulás (identifikáció) - viselkedési szabály elsajátítása; valamely norma ösztönössé válása 
 
A gyereknek az ad biztonságot, ha tudja, hogy mi vár rá.  
 
Ezért elengedhetetlenül fontos: 
- a határozott értékrend megfogalmazása és következetes képviselete, o az egységes nevelői eljárások, 
- szankciók beépítése és szükség szerint alkalmazása, 
- „szabadságod addig tart, amíg nem sérti a másik személy szabadságát” elv érvényesítése.  
 
A tér elrendezése 
A tantermek bútorzata, díszítő kellékei, szemléltető eszközei lehetőséget adnak arra, hogy a hely, a tér és a 
szereplők más alakzatot öltsenek az óra típusának, a tananyag jellegének, feldolgozási módjának és a gyerek 
személyiségének megfelelően. 
 
 
 
 
 
 



17 
 

1.9 Az értékelés, a magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 
1.9.1 Értékelés 
 
Az értékelés nem minősítés, mentes minden ítélkezéstől, s alapvetően jövőorientált. A jelenről, meg a múltról 
szólhat, amikhez viszonyítható. A jövő nem olvasható ki belőle. 
Egyetlen funkciója, hogy elemző módon leírja, mi jellemzi a tanuló teljesítményeit – az elvárt szinthez képest - 
az értékelés pillanatában, a saját fejlődési folyamatában. 
Az értékelésben is érvényesítjük a differenciálás elvét. 
Előméréssel, vagyis diagnosztikus értékeléssel indítjuk a megtanítási stratégiát, és követjük folyamatos 
fejlesztő értékeléssel. 
Minden gyermek egyéni teljesítményének fokozásához kell megtalálnunk azt a tevékenységet, amelyet 
pozitív értékelés kísérhet a megtanítási szakaszban, ekkor a gyermek előző önmagához mért teljesítményét 
értékeljük.  
Csak a megtanítási szakasz befejeztével következhet a szummatív, vagy normatív értékelés, majd a minősítő 
osztályzat. Ezek kitolódhatnak időben aszerint, hogy a gyermek számára mikor fejeződik be a valódi téma 
vagy évfolyamzárás. 
 
Az eredmény-megállapítás kritériumrendszerének lényeges elvei: 
- Az értékelésnek ki kell terjednie az összes létező tevékenységre, azaz a tevékenységrendszer 

valamennyi területét értékelnünk kell. 
- Mivel a nevelő tevékenységek egyszerre produkálnak tárgyi és alanyi eredményeket, az értékelésnek 

nemcsak a tevékenység mérhető eredményeit (a teljesítményeket), hanem a tevékenységhez való 
személyes viszonyt is ki kell fejeznie. 

- A nevelő tevékenységek komplexitása miatt differenciált értékelési formákra van szükség. Ezek közé 
tartozhat, pl. a százalékos teljesítményértékelés, a kötött és kötetlen tartalmú szöveges jellemzés, stb. 
Célszerűnek látszik az értékelési formák olyan kombinált alkalmazása, amely kifejezi mind az objektív 
teljesítményeket, mind az adott tevékenységhez fűződő – egyénenként eltérő – szubjektív viszonyt. 

 

Alapeljárások: 
- A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette 
- Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 
teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.” 

- A helyi tantervben az egyes tantárgyaknál megjelölt "továbbhaladás követelményei" jelentik az elégséges 
szintet  

 Tantárgyi tantervek tartalmazzák 
- A tanuló 1-3 tárgyból kapott elégtelen osztályzat esetén javítóvizsgát tesz.  

 Sikertelen javítóvizsga esetén a tanuló a tanévet megismétli. 
- A Nevelési Tanácsadó és a Szakértői bizottság véleményét kérjük, ha számunkra megoldhatatlan 

tanulási probléma merül fel. 
 

A kiemelkedő teljesítményt a félévi bizonyítványban tantárgyi dicsérettel, az év végi bizonyítványban kitűnő 
bejegyzéssel ismerjük el. A tanuló tantestületi dicséretet is kaphat. 
 

Az alapfokú művészetoktatásban az a tanuló léphet magasabb évfolyamra, aki a tantervben előírt 
követelményeket teljesíti, illetve a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint teljesíti a hiányzásokkal 
kapcsolatos előírásokat. 
 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. 
Kérelméről a bizottság különbözeti vizsgán dönt az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. 
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1.9.2 Átjárhatóság 
 
A diákok felvételét a törvényi előírásoknak megfelelően végezzük. 
 
Az átjárhatóság 
- A más iskolából érkező tanuló tudásszintjét felmérjük. Az esetleg adódó hiányok pótlását a szülővel és a 

diákkal való egyeztetés után segítjük. 

 Színterei: korrepetálás, felzárkóztatás, egyénre szabott feladatok, segítség a szülőnek. A türelmi időt 
a lemaradás mértékétől függően határozzuk meg. 

 Fontos, hogy folyamatos párbeszéd legyen az iskola és a szülők között, így mindig lehetősége van a 
tanárnak meghatározni, hogy véleménye szerint hol áll a gyerek. 

 A türelmi időszakban csak ösztönző értékelést alkalmazunk. 
 
 
1.9.3 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 
A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, 
valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló 
érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
 
A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok 
A köznevelési törvény végrehajtási rendelete a 64-78. §-ban határozza meg a tanulók értékelésének 
szabályait. 
 
a) Vizsgaszabályzat 
 

A tanulmányok alatti vizsgák megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos szabályok, eljárásrend 
rögzítése, amelyeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- 
rendelet 64-72.§-ai alapján állítottunk össze. 

 
A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: aki osztályozó vizsgára 
jelentkezik, akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, vagy akit a nevelőtestület 
határozatával javítóvizsgára utasít. Ezen kívül kiterjed azokra is, akik átvételüket kérik az intézménybe és 
ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 
A tanulmányok alatti vizsga az osztályozó vizsga, a különbözeti vizsga, a pótló vizsga és a javítóvizsga. 
- Osztályozó vizsgát egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. Akkor kell tenni a tanulónak a félévi illetve év végi osztályzat megállapításához 

 ha az intézmény igazgatója felmentette tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

 ha az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 ha magántanuló volt. 
Ezen kívül, ha az 51.§ (7) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott (egy 
tanítási évben 250 óránál többet mulasztott), és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 
tehet, valamint, ha tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

- Különbözeti vizsgát akkor tehet a tanuló, ha a külföldön megszerzett bizonyítvány alapján nem lehet 
megállapítani, hogy tanulmányait mely évfolyamon folytassa. 
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- Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki a vizsgáról, neki fel nem róható okokból – mely nem a vizsgázó 
gondatlan vagy szándékos magatartásából ered - elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 
a vizsga befejezése előtt távozik. 

- Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 
osztályzatot kapott, valamint az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról neki felróható okból 
elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

 
b) A vizsgák eljárásrendje: 

 
- A tanítási év lezárását jelentő vizsgákat az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 Osztályozó vizsgát az iskola a tanév folyamán bármikor szervezhet.  

 Különbözeti vizsgát tanév elején és félévkor tehet a tanuló, ezen kívül igény szerint kijelölhető 
más időszak is.  

 Javítóvizsgát az iskola igazgatója által kijelölt időpontban - augusztus 15-étől augusztus 31-éig 
terjedő időszakban - tehetnek a tanulók.  

- A vizsga várható időpontjait az igazgató jelöli ki. A vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó és a 
szülő/gondviselő a vizsga előtt egy hónappal értesítést kap. Ebben a tájékoztatóban mellékeljük az 
érintett szaktanárok által összeállított tematikát, kérdés vagy feladatsort, ami segíti a vizsgát. 

 Pótló vizsgát az igazgató engedélyével az adott napon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 
megszervezhető legközelebbi időpontban tehet a vizsgázó. 

 A fentiektől eltérő vizsga időpontot az igazgató vagy a kormányhivatal vezetője engedélyezhet. 
- Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt vagy abban az oktatási-nevelési 

intézményben tehet a tanuló, mellyel tanulói jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott vizsga nem 
ismételhető. 

 Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Az igazgató 
helyettes tanév végén, lehetőség szerint júniusban előre összeállítja a vizsgabizottságot és 
kijelöli a jegyzőt, valamint a törvény és a rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészíti a vizsgák 
pontos időpontjának menetét. Törekszünk arra, hogy a vizsgabizottságba legalább két olyan 
pedagógus legyen, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

 A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató, független vizsgabizottság esetén a 
kormányhivatal jelöli. Az igazgató ellenőrzi a vizsgázatás rendjének megtartását, minden 
szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan és pontosan meg 
lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

 A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért. Meggyőződik arról, 
hogy a vizsgázó jogosult –e a vizsga elkezdésére, kezdeményezheti a szabálytalankodók 
kizárását, aláírja vizsga adatait. 

 A kérdező tanár az lehet, aki az adott tantárgyat taníthatja. A vizsga reggel nyolc óra előtt nem 
kezdhető el és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

 
c) A vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok: 
 

Írásbeli vizsga 
- A tanulónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelenni a vizsga helyszínén. 
- A teremben az ülésrendet úgy kell kialakítani, hogy a tanulók egymást ne zavarhassák, segíthessék.  
- Egy napra legfeljebb három írásbeli vizsga szervezhető. 
- Az írásbeli vizsgák között legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. 
- Az írásbeli vizsgára – az íróeszközök kivételével – a segédeszközökről az iskola gondoskodik. 
- Az írásbeli vizsgán az iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapon kell dolgozni, melyen fel kell 

tüntetni a vizsgázó nevét, a dátumot és a tantárgy megnevezését.  
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A rajzok kivételével – melyek ceruzával készíthetők – minden más írásbeli munkát tollal kell elkészíteni. 
Ha a vizsga előírja a számológép vagy számítógép használatát, erről az iskolának kell gondoskodnia. 
- Az írásbeli feladatok megválaszolására maximálisan biztosított idő tantárgyanként hatvan perc. 

Bármilyen rendkívüli esemény miatt kiesett időt pótolni kell. 
- Ha a vizsgáztató pedagógus szabálytalanságot észlel, a vizsgázó feladatlapjára ráírja a 

szabálytalanság tényét és időpontját, majd aláírva visszaadja a vizsgázónak.  
Ezután a pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedéseket az iskola igazgatójának 
haladéktalanul jelenti, aki kivizsgálja a bejelentést, minderről jegyzőkönyvet készít, melyet a pedagógus, 
az igazgató és a vizsgázó ír alá. 

 
A szóbeli vizsga 
- A szóbeli vizsgán a vizsgázónak legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a feleletet 

megelőzően. 
- A teremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat, de törekszünk az ennél kevesebb 

létszámra a nyugodt körülmények biztosítása miatt. 
- A szóbeli vizsgán a feleltetés időtartama tantárgyanként nem lehet több 15 percnél. 
- A vizsgázó önállóan, segítség nélkül felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni, vagy 

a felelet során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. 
- A vizsgabizottság tagjai a felelettel kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel, ha a vizsgázó feleletét 

befejezte, vagy önhibájából nem tudja folytatni vagy súlyos tárgyi, logikai hibát vét. 
- Ha vizsgázó befejezi a feleletét, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a 

vizsgajegyzőkönyvre. 
- A szóbeli vizsgán észlelt szabálytalanságok estén az írásbeli vizsgánál leírtak szerint kell eljárni. 
- Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, számára legalább tizenöt perc pihenőidőt kell biztosítani, mely 

alatta vizsgahelységet elhagyhatja. 
- Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

vizsgáira vonatkozó szabályok 
- Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

esetében, a vizsgázó szakértői véleménnyel megalapozott kérésére az igazgató engedélye alapján: 

 szóbeli vizsgán a felkészülési időt tíz perccel meg kell növelni, 

 lehetővé kell tenni, hogy a vizsgázó az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 
használhassa, 

 szóbeli vizsgát írásban teheti le, 

 írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 
 
d) A tanulmányok alatti vizsgák dokumentálása 
 

- A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és tantárgyanként jegyzőkönyvet kell kiállítani. 
- A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét.  
- A jegyzőkönyv tartalmazza: 

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét, lakcímét, 
annak az iskolának a megnevezését, mellyel a tanuló jogviszonyban áll, 

 a vizsgatárgy megnevezése mellett 

 az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

 a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező tanár aláírását, 

 a végleges osztályzatot, 

 a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

 az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. 
- Az osztályozó vizsga (pótló vizsga) eredményét az osztályfőnök a vizsgáról készült jegyzőkönyv 

alapján az osztálynaplóban rögzíti, valamint 

 félévkor az értesítőben (ellenőrzőben), 
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 év végén a bizonyítványban és a törzslapon a megfelelő záradékkal kell feltüntetni.  Az 
alkalmazott záradék szövegét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő Az 
iskolák által alkalmazott záradékok alapján kell alkalmazni. 

- A javítóvizsga (pótló vizsga) eredményét a vizsgáról készült jegyzőkönyv alapján az osztályfőnök az 
osztálynaplóban rögzíti, a bizonyítványban és a törzslapon a megfelelő záradékkal tünteti fel.  
Az alkalmazott záradék szövegét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő Az 
iskolák által alkalmazott záradékok alapján kell alkalmazni. 

- Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, a tanulmányait az évfolyam 
megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja a tanulmányait az a tanuló is, 
akit fegyelmi büntetésként eltiltottak az adott iskolában a tanév folytatásától. 

- Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem végezte el 
az általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló 
jogviszonyban áll. 

- A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 
 
e) A vizsgatárgyak követelményrendszere 
 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény 
pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 
Vizsgatárgyak 

 

Tantárgyak írásbeli szóbeli gyakorlati 

Magyar irodalom X X  

Magyar nyelvtan X X  

Történelem X X  

Idegen nyelv X X  

Matematika X Szükség esetén  

Környezetismeret X X  

Természetismeret X Szükség esetén  

Fizika X X  

Földrajz X topográfia X  

Biológia X Szükség esetén  

Kémia X X  

Informatika   X 

Ének- zene  X  

Rajz  X X 

Technika  X X 

Testnevelés   X 

Média  X  

Hon és népismeret X Szükség esetén  

Tánc és dráma X  X 

Etika  X  

Erkölcstan  X  

 
A vizsgatárgyak követelményeit, továbbhaladás feltételeit az adott évfolyam tantárgyaira vonatkozó 
tantárgyi tantervek tartalmazzák. 
Tananyagokra vonatkozó minimum követelményrendszert lásd melléklet 5. pontjában 
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1.10 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 
A kiemelt fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra, azok fejlesztésére épülnek. Összekötik a műveltségi 
területek bevezetőit és fejlesztési feladatait (Énkép, önismeret, Hon- és népismeret, Európai azonosságtudat 
– egyetemes kultúra, Gazdasági nevelés, Környezettudatosságra nevelés, A tanulás tanítása, Testi és lelki 
egészség, Felkészülés a felnőtt lét szerepeire).  
Pedagógusaink egyik legfontosabb feladata a fejlődésben lévő gyermekek egész személyiségét sikeresen 
formálni. Személyiségen az ember valamennyi pszichés sajátosságát értjük. 
Feladatunk felkészíteni tanulóinkat arra, hogy ismerjék saját értékeiket, személyiségük jellemzőit, be tudjanak 
kapcsolódni a közösségek életébe, képesek legyenek együttműködni másokkal, eredményeket elérni, és 
egyéni boldogulásukat megteremteni. 
A személyiség az iskolában a közösség keretei között változik. Az iskola elsődleges közösségei az 
osztályközösségek. Az osztályközösségek életének, működésének alapelve iskolánkban a demokrácia, mely 
lehetővé teszi a közösségek minden tagja számára a szabad véleménynyilvánítást. 
Közösségi nevelésünk hatékonysága érdekében olyan feltételeket biztosítunk, amelyek lehetővé teszik 
tanulóink számára az együttműködést, egymásért érzett felelősségük kialakulását, önmaguk megismerését. 
 
A gyerek személyiségfejlesztésében a gyerek, a szülő és a pedagógus - mint szuverén partnerek - működnek 
együtt. Fontos szempont, hogy a gyerek világnézeti, erkölcsi nevelésének felelőssége és joga a szülőt illeti 
meg. A pedagógusnak ismernie kell a gyermek előtörténetét, tudnia kell, honnan indulnak a közös úton. 
Feltétlen bizalommal és pedagógiai optimizmussal kell vezetni minden gyereket a saját útján. A pedagógus 
folyamatos értékkommunikáció révén segíti a gyereket saját értékeinek a megkonstruálásában. 
Ki kell alakítania a gyerekek igényességét a saját maguk vallotta értékek strukturálásában és képviseletében, 
miközben fenntartja és vonzóvá teszi a maga értékeit. Mindig az életkori sajátosságokhoz igazodva kell 
eljárni. Kisiskolás korban nagyobb szerepe van a mintaadásnak, a tanító határozott értékközvetítésének, 
irányításának. Az érett erkölcsi cselekvés a morálisgondolkodás érett formáit feltételezi, s a morális elvek 
szerinti cselekvés képessége csak a fogalmi gondolkodás szintjén alakulhat ki. 
 
A szülőnek tisztában kell lennie az iskola pedagógiai programjával, nevelési céljaival és eszközeivel. A 
harmonikus együttműködés elengedhetetlen feltétele az azonosulás. Ahhoz, hogy a gyerek "beváljon" az 
életben, ki tudja teljesíteni önmagát, az iskolának az ismeret-közvetítés mellett, szocializációs célok egész 
sorát is meg kell valósítania. 
 
A fentiek teljesülése érdekében az oktatási-nevelési folyamatunk arra irányul, hogy 
- Az autonómia (a személyiség önvezérlő képessége) lehetővé teszi, hogy az egyén ne engedje magát 

sodortatni a váltakozó élethelyzetek által, ellenkezőleg ő alakítsa saját arculatának, igényeinek 
megfelelően a szituációkat. 

- Az önzetlen, áldozatkész jelleg, érzékenység, fogékonyság, képessé teszi az egyént a személyes és 
szűkebb csoport érdekein való felülemelkedésre. 

- A morális tudatosság (realitásérzék, racionalitás, kreativitás, relativitás, legitimitás) lehetővé teszi, hogy 
az egyén ne legyen manipulálható, önvezérlése folyamatos önkontrollal párosuljon, normarendszere 
folyamatosan fejlődjék, differenciálódjék, elemeiben gazdagodjék. 

 
Az iskolánk művészeti nevelése megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, az értékes alkotások iránti 
igényét.  A kulturált viselkedés szabályait betartják, és igényük van arra, hogy másokkal is betartatják. 
Magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét, a nemzeti és egyetemes kultúra és a 
mindennapi élet esztétikai jelentését. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. 
A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint 
azokat a kifejezési formákat, amelyek az iskola által oktatott művészeti ágban, a szakkörökben megjelennek. 
Az alapfokú művészeti iskolában folyó nevelés feltárja a művészeti élmény katartikus szerepét, megérteti, 
hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.  
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1.10.1 A személyiség fejlesztés színterei az iskolában: 
 
- tanóra 
- versenyek 
- szakkörök 
- napközi, tanulószoba 
- speciális foglalkozások (dráma) 
- szabadidős tevékenységek iskolán belül és kívül 
- kirándulások 
- erdei iskola 
- nyári táborok 
- beszélgetések 
 
 
1.10.2 A személyiségfejlesztés területei 
 
a.) A művészeti, érzelmi nevelés 

Melynek elsődleges célja a személyiségfejlesztés, másodlagos a tehetséggondozás. Törekszünk arra, 
hogy a művészi-alkotói szabadságot ne korlátozza mások jogai elleni megnyilvánulása és etikai alapú 
megítélése. 

 
Fejleszti: 
- az érzékszerveket, melyek a tanulás legfontosabb eszközei, 
- a gondolkodást, azaz a logikát, a kombináló készséget, az originális megoldások fonását, 
- a személyiség önmeghatározó képességét, amely ösztönzi az egyéniség önmegismerő folyamatát, 

azaz magának az egyedi jellemnek a kialakulását, 
- az ízlést, a kritikai érzéket és a következetes bírálat képességét. 

 
A művészeti műveltségi blokk részterületei tanórákon 
- drámapedagógia,  A drámatanítás a személyiségfejlesztés, a gyermekközpontú pedagógia 

alappillére. Segít az önkifejezésben, a vitakultúra fejlesztésében, a gátlások feloldásában, a 
kapcsolatrendszerek kiépítésében, a közösségformálásban, a tapasztalás örömében, a lelki 
problémák mozgatórugóinak felfedésében, fejleszti a kommunikációs készséget. 

- vizuális kultúra,  A képzőművészeti nevelés áthatja az egész iskolát, meghatározza arculatát. A 
képzőművészet, a vizuális kommunikáció, a tárgy-és környezetkultúra – különböző életkorokban, 
személyenként eltérő mértékben – képes kifejteni motiváló hatását, alkalmasak a differenciált 
képességfejlesztésre. A vizualitás nélkülözhetetlen a tanulásban, a művelődésben, a mindennapi 
életben. 

- ének-zene,  A zenei nevelés speciális, mással nem helyettesíthető szerepet vállal a lelki - érzelmi 
– értelmi nevelésben. A zene az emberről, annak a világhoz, az élethez való viszonyáról szól. 
Gyermeknevelő erejét a lélek oly mély rétegeiben fejti ki, hol a szó már kevés. Az adott légkörben 
őszintén megnyilvánulhatnak, szabad önkifejezésre kapnak lehetőséget. 

- néptánc.  A néptánc eszköztárával a gyermek kommunikációját, önismeretét pontosítja. Nemi 
identitástudata a helyes úton, kapcsolatteremtő képessége kulturált keretek között fejlődik. Lelki 
érzékenysége, finomsága megtalálja gyökereit a jeles napok, ünnepek, bemutatók, táncházak 
régmúltat idéző világában. 

 
Művészetoktatás a tanórán kívül 
Szakkörök – képzőművész, kézműves, kórus. Megnő a napközis szabadidős programok jelentősége.   
 
 
 



24 
 

Művészeti élmények az iskolán kívül 
A családdal történt színház- és múzeumlátogatás (a látottak, hallottak feldolgozása). Meghívásos 
szereplések. Egyéni pályamunkák. Családi kirándulások során: ismerkedés a néphagyományokkal.  
 

b.) Teljes körű egészségfejlesztés 
Lelki egészség: a lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, ennek kialakításához és 
megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása. 
Testi egészség: az egészségnek, mint alapértéknek az elfogadása, az egészségmegőrzés igényének 
felkeltése, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, készség és 
képesség ezek leküzdésére. 

 
Az egészséges élet programok segítségével biztosítjuk az egészségnevelést.  Ez önismeretre, 
döntésképességre, egészséges világnézetre, elfogadásra nevel. A gyermekek ismereteiből kiindulva - 
korszerű pedagógiai módszerekkel új és új ismeretekhez juttatja a tanulót, fejleszti: 
- vitakultúráját,  
- együttműködési készségét,  
- a csapatmunka szellemet, pozitív életvezetési szemléletet nyújt, 
- segíti a kapcsolatteremtő- és fenntartó készségek, jártasságok kialakulását és művelését, 
- tanítja az érzelmek pontos megfogalmazását és kifejezését, a másik ember tiszteletét,  
- korszerű tanár-diák kapcsolatot feltételez. 

 
Egészségnevelés a tanórán kívül 
- Demokratikus légkör, egészséges környezet. 
- Aktív sportélet, tömegsport, diáksportköri foglalkozások, versenyek.  
- A DÖK keretében gyakorolják a gyerekek a szélsőségektől mentes politizálást, az állampolgári 

jogokat, az érdekképviseletet.  
- Egészséges, esztétikus mikrokörnyezet, tiszta, kulturált étkezési lehetőség, 
- Gyermekbarát büfé látens nevelő hatása. 

 
c.) Differenciált képességfejlesztés és tehetséggondozás  

Hatékonyabbá teszi a bonyolult tanulási folyamatot. A gyerek szükségleteit figyelembe véve tudnunk kell, 
mikor, miért, melyik tárgyban kap kiemelt odafigyelést, fejlesztést az egyes esetekben. 
Az idegen nyelv (angol, német) óráin a képesség szerint bontott csoportokban folyamatos a motiváció, 
nagyobb eséllyel segítjük a gyereket saját képességének kibontakoztatásában. 
Ötödik évfolyamtól a differenciálás-integrálás illetve a magas osztálylétszámok miatt minden lehetséges 
esetben, amikor csak az óraszámok-tantárgyfelosztás engedi, bontjuk az említett órákat. Szükség szerint 
a matematika órát is. Ezt szakmai alapon fontos felmenő rendszerben csinálni. 
Ezen kívül felsőbb évfolyamokon nyilvánvalóan bontani kell az informatika és technika órákat a tantermek 
befogadó képessége miatt. Lehetőség szerint a technikabontást már alsóbb évfolyamokon elkezdhetjük, 
ha az osztálylétszám ezt szükségessé teszi, más esetekben az eszközhasználat komoly feladat, melyet a 
leghatékonyabb és legbiztonságosabb módon kell megoldani. Ehhez nagyban segít a bontott csoport.   
  

d.) Személyiség fejlesztési feladatok a pszichikus jelenségek felismerésére 
Ebben a folyamatban a legfontosabb láncszem a tanuló osztályfőnöke. Feladata, hogy figyelje, kövesse 
és a lehetőségeihez képest, irányítsa tanítványai személyiségének fejlődését. 
- Önismeret: a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség stabilizálása, az 

önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása. 
- A tanulás tanulása: a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások 

kialakítása valamennyi tantárgyban. 
- Társas kapcsolatok: készség, képesség és igény a tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok 

kialakítására és ápolására. 
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- Konfliktuskezelés: képesség és igény a konfliktusok konstruktív módon történő kezelésére, a megélt 
konfliktusok hasznosítására az önismeret fejlesztésében, társas kapcsolatok minőségének 
javításában. 

- Viselkedéskultúra: a mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokások kialakulása és 
megszilárdulása. 

- Pályaorientáció: képesség a munkaerőpiacon történő eligazodásra, az egyéni vágyaknak, 
törekvéseknek a lehetőségekkel történő összehangolása. Felkészülés az életre szóló tanulásra. 

- Jelenismeret: eligazodás a jelen társadalmi változásaiban, ellentmondásaiban, saját álláspont 
kialakítása a történésekkel kapcsolatban. 

- Felelős állampolgár nevelése: a jogok és kötelességek ismerete az iskolában és a társadalomban, a 
demokráciának, mint értéknek az elfogadása, közös szabályok, normák alkotásához és 
működtetéséhez szükséges szemlélet kialakulása, az általánosan érvényes normákhoz, a kodifikált 
törvényekhez való konstruktív viszonyulás, igény és szándék a saját előítéletekkel való 
szembesülésre, ezek leküzdésére, illetve a másság elfogadására. 

- Globális problémák: a világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a kapcsolódó egyéni aktivitás 
terének megtalálása, a világ dolgai iránti érdeklődés, a folyamatos tájékozódás iránti igény felkeltése. 

 
 
1.11 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 
Pedagógusaink feladata, hogy tanítási órákon, valamint tanórán kívüli foglalkozásokon olyan feladatokat 
adjanak, szabadidős programokon olyan pedagógiai helyzeteket teremtsenek, melyeknek során a gyermekek 
személyisége és közösségi magatartása a kívánt irányban fejlődjön.  
Feladatunknak tartjuk a közéletiségre való felkészítést. Megismertetjük tanítványainkkal azokat a fórumokat, 
ahová problémáikkal fordulhatnak, illetve ahonnan a megfelelő információt beszerezhetik. 
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink pontos visszajelzést kapjanak személyiségükről és a közösségben elfoglalt 
helyükről. 
A hagyományos közösségek (osztály, csoport, évfolyam) mellett minél több lehetőséget biztosítunk a spontán 
közösségek szerveződésére. Segítjük a gyerekeket abban, hogy megalkossák szabályaikat, meghatározzák 
működési rendjüket, mert ez ad biztonságot, ez készíti elő önállóságukat. 
 
Tanulóink közösségi magatartását a következők jellemzik: 
- együttműködés munkában 
- együttműködés a szabadidőben 
- az iskola, és az osztály közös céljainak ismerete, és elfogadása 
- az osztályközösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme 
- az iskolai közösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme 
- odafigyelés a környezetre 
- odafigyelés a társadalmi környezetre 
 
A közösség-építés szakaszai: 
- a közösségi élet szokásainak kialakítása, 
- a közösségi viszonyok elmélyítése, az empátia fokozatos felébresztése,  
- a közösség kohéziójának megerősítése. 
 
A személyiség- és közösségfejlesztési munkánk a tanév első hetében megkezdődik, azzal a céllal, hogy az 
önálló személyiségek a tanév során koherens közösséggé szerveződjenek, akiket a közös érdeklődés még 
inkább összetart. Ennek érdekében a tanév első hetében az iskola tanárai találkozóra hívják a növendékeiket, 
hogy tájékoztatót tartsanak, milyen szakkörök indulnak a jövőben. 
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1.11.1 A közösségi élet színterei az iskolában: 
 
- Szervezett 

 osztály,  A közösségfejlesztés legfontosabb színtere. Mivel a tanuló életének tetemes idejét tölti 
ebben a közösségben, nagyon meghatározó számára annak légköre, szellemisége, hatása, a tanulók 
egymás között kialakuló kapcsolatrendszere. Az osztály közösségi munka szervezésében, 
irányításában kulcsszerep jut az osztályfőnöknek. Az osztályfőnökök tevékenységét az osztály 
diákbizottsága segíti. 
Fontos az osztály közös céljainak és szilárd közös értékrendjének meghatározása és elfogadtatása. 
A közös cselekvés színterei a közös célokból és feladatokból részben következnek, részben pedig az 
osztályok maguk határozzák meg. 
Az osztályközösség az alábbi feladatokban játszhat meghatározó szerepet: 
≡ minden egyes tanuló pozitív irányú befolyásolása 
≡ az egyéni értékek felismerése, 
≡ egymás tiszteletben tartása, 
≡ egymás kölcsönös segítése a tanulásban, az egyéni beilleszkedési problémákban, 
≡ a másik gondjainak felismerése, problémáik megoldásában történő segítése, 
≡ a másság elfogadása, tolerancia. 

 csoport, napközi, szakkör, tanfolyam, sportkör,  

 DÖK, 

 iskolarádió és újság, 

 az alapfokú művészetoktatási intézmény tanszakai 
 
- Spontán szerveződések 

A közösségi élet formálását/formálódását elősegítő tevékenységi formák, közös élmények  

 tanórán: csoportmunkák, 

 tanórán kívül: közös programok - kirándulás, színház- és múzeumlátogatás, klubdélután, ünnepek, 
előadások, a hagyományok.  

A közösségi munka elismeréseként a diákok emléklapot (emléktárgyat) kaphatnak. Kaphatják kitűnő, de 
legalább 4-es átlagú gyermekek, akik példamutató magatartásukon és szorgalmas tanulmányi 
munkájukon kívül hozzájárultak iskolánk jó hírnevének öregbítéséhez. Osztályukban és az egész 
iskolában egyaránt folyamatosan segítették a közösségi munkát, aktívan részt vettek az iskola életében. 
A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés, ezért a két 
területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok is ezt a szemléletet tükrözik. 

 
 
1.11.2 Tevékenységi formák 
 

Az alapfokú művészetoktatás eleve közösségi tevékenység, de épít az egyén szerepére is. A nevelés során 
önálló egyéniségek személyiségfejlesztése folyik. Célunk azonban az is, hogy az önálló személyiségüket 
megtartva igazi alkotó közösséggé formáljuk a kezdeti heterogén csoportokat. Ennek a törekvésnek az a 
célja, hogy a közös művészeti élmény is az öröm forrása legyen, hogy a közös élmények erősítsék 
személyiségüket. 
 

A közösségfejlesztés során a társakhoz való kötődést, alkalmazkodást, az összetartozás érzését, illetve a 
közösen elvégzett eredményes munka elégedettségét tapasztalják meg tanítványaink.  
A közös szituációs játékok, a szereptanulás, a közös éneklés, népi játékok, tánc, közös alkotások 
kiemelkedően fontos szerepet játszanak az egyén és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának 
fejlesztésében, a közösséghez való alkalmazkodás, a szocializáció tudatos alakításában. 
 

Az egyéni érdek alárendelése a közösségnek, valamint a közösség részéről az egyéni munka eredményeinek 
elismerése, ennek fejlesztése a művészi tevékenységbe beágyazottan jelenik meg.  
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A csoporton belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti felelősség erősítése (pl. a 
színjáték-produkció, koreográfia). A tanuló a tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejleszti a 
csoport együttgondolkodását. A hibák közös javítása, a bírálat hozzájárul a felelősségtudat erősítéséhez. 
 
A tanulócsoportot kisebb egységekre bontva közös feladatokat adhatunk a tanulóknak, olykor versenyeztetve 
őket, az együtt végzett munka felelősségének kialakítása, örömének átérzése érdekében.  
A tanulók rendszeresen értékelik egymás munkáját, hogy ez által fejlődjék értékítéletük objektivitása, a 
segítőszándék kifejeződése. A tanulók saját teljesítményüket is értékelik az eredményesség szempontjából, 
mivel azt kívánjuk tudatosítani, hogy egymás munkájának értékelésekor és önmagukkal szemben is 
tárgyilagosan ítéljenek. 
 
Az iskola a tanulók egyéb kulturális igényeinek kielégítésére is gondot fordít. 
 
Hangsúlyozzuk a kirándulások jelentőségét az ország kulturális hagyományainak megismerése, múzeumok, 
helytörténeti gyűjtemények megtekintése érdekében. Lehetőség szerint színházlátogatásokat is szervezünk, 
a tanév során legalább két előadást nézünk meg, közösen a szülőkkel. 
 
 
1.12 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 
 
A diákönkormányzat a tanulóifjúság belső érdekképviseleti szerve. A köznevelési törvény végrehajtási 
rendelete - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120. §-a - határozza meg a diákönkormányzat jogait. Mi ennek 
megfelelően tevékenykedünk ebben a kérdésben. 
A DÖK a köznevelési törvény és annak végrehajtási utasítása szerint működik, él a törvény adta jogaival és 
lehetőségivel. Fontos résztvevője a demokratikus iskolai élet megszervezésének. Segítik a közösségi 
munkálatokat és a közösségépítő tevékenységeket. 
A felelősi rendszer működtetésével a közösség iránti felelősségtudat alakításában és fejlesztésében aktívan 
és hatékonyan vesznek részt. 
Iskolánk diákönkormányzata jól szervezett csoportként működik, melynek tagjai az osztályok választott 
képviselői és a szervet segítő, támogató pedagógus. A DÖK tevékenysége iskolánk tanulóit érintő valamennyi 
kérdésre kiterjed. A DÖK a tanulóifjúságot képviseli az iskola vezetősége és a nevelőtestület között. 
Diákgyűlést rendszeresen tartunk, ahol az aktuális programokat beszéljük meg. Az itt elhangzottakról a 
képviselők szükség esetén az osztályfőnöki óra keretén belül számolnak be az osztályuknak. 
Évente legalább egy alkalommal tanár-diák fórumon (diákközgyűlésen) megvitathatják az érintettek a 
kérdéseiket, panaszukat s beszámolót hallhatnak az éves addigi munkánkról, valamint a további terveinkről. 
 
 
1.13 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
 

A tehetséggondozó, képességfejlesztő munkánk célja tanítványaink személyiségének sokoldalú következetes 
fejlesztése, figyelembe véve az egyes korosztályok életkori sajátosságait, teljesítőképességét. Célunk, hogy 
tanulóinkat korszerű, versenyképes és használható tudáshoz juttassuk. 
A tehetség felismeréséhez a következő személyiség jellemzőket vesszük figyelembe:  
- átlagon felüli képességek 
- kreativitás 
- feladat iránti elkötelezettség 
Pedagógiai munkánk során szilárd alapokat teremtve nyitottá, fogékonnyá, értékek befogadására alkalmassá 
és kreatívvá kívánjuk fejleszteni diákjainkat. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységünket a szemléletesség, a 
cselekedtetés, egyéni bánásmód, az önálló munkáltatás és a differenciáltság jellemzi. 
 

Akkreditált tehetségpont vagyunk, 2013. szeptember 14-től. (TP120004078). 
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A képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés szabályai 
- A köznevelési törvény végrehajtási rendeletének XIX. fejezete: 171 - 172. § a következőképpen 

szabályozza ezt a fejlesztési területet: 
- Az intézmény a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából 

képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni 
képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, 
továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. 

- A képesség kibontakoztató felkészítésben az a tanuló vesz részt, aki a közoktatási törvény 121. § (1) 
bekezdése alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek vagy sajátos nevelési igényű halmozottan 
hátrányos helyzetűnek minősül. 

 
Ennek megfelelően nevelési feladatunk: 
- Hogy megtaláljuk minden gyermekben azt az értéket, amiben kibontakozhat, hogy önmagát és 

környezetét formálni képes gyermeki személyiséggé váljon. Törekvésünk, hogy tanulóinkat – 
személyiségük tiszteletben tartásával – segítjük képességeik kibontakoztatásában. 

- Minden gyerekben ott szunnyad a tehetség csirája. Az alsó és felső tagozaton folyó gazdag 
tevékenykedtetés, a művészeti nevelés, a csoportbontások (angol nyelv, német nyelv, informatika, 
technika) a differenciált képességfejlesztést segítik felszínre hozni. 

- A művészeti oktatásunk (ének-zene, a rajz, a drámapedagógia, tánc) tág teret ad a gyermeki képességek 
megnyilvánulásainak és fejlesztésének/fejlődésének. 

- A differenciált képességfejlesztő foglalkozások a csoport, illetve az egyén szintjéhez szabott feladatokkal 
bontakoztatják, fejlesztik a tehetséget. 

- Az alapfokú művészetoktatás tanszakai, a délutáni tehetséggondozó szakkörök, a napközi, a tanórán 
kívüli programok, a DÖK, az iskolaújság és rádió, a szaktárgyi versenyek, a házi és egyéb szereplések, 
fellépések, pályamunkák. 

- A tehetséggondozás folyamatában részt vevő személyek: a diák, az osztályban tanító pedagógusok, a 
gyermek szülei, a gyerekkel foglalkozó más személyek: művésztanárok, szabadidő-szervező, edző, stb. 

- Fórumai: tanórai és tanórán kívüli foglalkozások. 
- Elkötelezettjei vagyunk a differenciálásnak, amely nemcsak a kevésbé jó képességű tanulók 

felzárkóztatását, hanem a tehetségesek gondozását, segítését is jelenti! Szeretnénk a magunk szerény 
eszközeivel hozzájárulni a magyar szellemi utánpótlás kineveléséhez, amely a közoktatási intézmények 
feladata. 

 
Célok: 
- Ismeretbővítés, a klasszikus műveltség, a matematikai és a természettudományos látókör szélesítése az 

új NAT szellemiségének megfelelően.  
- A három műveltségterülethez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése, hatékony, alkotó tanulási technikák 

kialakítása.  
- Megtanítjuk tanulókat arra, hogy képességeiket a lehető leghatékonyabban használják ki.  
- El kell fogadtatni a tanulóval, a tehetségességgel járó kötelezettségeket, amelyekkel tartozik a társai és a 

közösség felé. 
- A lehető legkedvezőbb szociális erőtér kialakítása a gyermek körül.  
- Felkészítés a tehetséggondozó középiskolákba történő felvételire. 
- Kapcsolat felvétele tehetséggondozással foglalkozó szakemberekkel és intézményekkel. 
- Átfogóbb, integráltabb ismeretek nyújtása, a különböző tantárgyak kapcsolódási pontjainak 

felismertetése. 
 
Tehetséggondozó, képességfejlesztő tevékenység területei 
Iskolánk a kötelező órakereten kívül tanórán kívüli tevékenységekre is ösztönzi tanulóit. Lehetővé teszi a 
tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási és tanulási 
nehézségek enyhítését szolgáló programok beindítását.  
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A tanulás megtanítása mellett az iskolai élet színesítése, a szabadidő értékes és érdekes kitöltése a célunk. 
- Szakkörök 
- Tantárgyi versenyek 
- Közös színház- és múzeumlátogatások 
- Osztálykirándulás 
- iskolai sportkör 

 
 
1.14 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 
Célunk, hogy megelőzzük, elhárítsuk, vagy enyhítsük azokat a gyermekekre ható károsodásokat, amelyek 
egészséges személyiségfejlődésüket megzavarják, vagy gátolják, másrészt segítsük a pozitív hatások 
érvényesülését. 
 
Feladatok 
Legfontosabb gyermek- és ifjúságvédelmi feladatunknak családi nevelésből, a tanulóink környezetéből fakadó 
ártalmak, zavarok kiküszöbölése, enyhítése. Ennek megvalósítása érdekében különböző tudományokat 
(pedagógia, pszichológia, jog, szociálpolitika, szociálpszichológia, stb.) szakmai tevékenységeket, 
intézménytípusokat használ fel és veszünk igénybe. 
Az iskolánk gyermekvédelmi munkájának egyik legjellemzőbb feladata: az egyéni problémáját nehezen 
kezelő, érzékeny, elsősorban lelki gondokkal küzdő diákok segítése.  
- Megelőző, gondozó és korrigáló tevékenység (osztályfőnök)  a prevenció gyakorlata érvényesüljön 
- A leggyakrabban előforduló pszichés problémák feltárása, mint: 

 szorongások, félelmek, 

 családi problémák, 

 kortárskapcsolati konfliktusok, 

 a serdülőkorral járó mentális gondok, 

 lelki traumák 
- Jelzés, szűrés, ügyintézés, javaslattétel.  
- Pozitív, egészséges életfelfogás hangsúlyozása. 
- Egyéni felelősségérzet fokozatos, folyamatos kialakítása.  
- Tolerancia, a másság elfogadásának kialakítása. 
- Önérzet, önbecsülés erősítése. 
- A feladatok megvalósulását segítő tevékenységek:  
- Előzetes tájékozódás az óvodában. 
- Családlátogatás. 
- Szakemberek és a család bevonásával ok feltárás, egyéni terv készítése, külső (Nevelési Tanácsadó, 

Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhatóság) segítség igénybevétele. 
- Rendszeres esetmegbeszélés, tanácsadás.  
- Jelzőrendszeri megbeszélés (családsegítő- és gyermekvédelmi szolgálat) negyedévenként vagy szükség 

szerint eseménynek megfelelően 
- A tanulás tanítása. 
- Fejlesztő pedagógus(ok) munkája. 
 

A gyermek-és ifjúságvédelem területén legfontosabbnak a megelőzést tartjuk. Az iskola az egészséges 
személyiségfejlődést helyezi előtérbe, azonban a megnövekedett társadalmi feszültségek, gondok mellett 
önmagában nem lehet sikeres a gyermekvédelmi problémák kezelésében. 
 

Ifjúságvédelmi tevékenységgel kapcsolatos pedagógiai tevékenységünk 
Információkat nyújtunk az iskola ifjúságvédelmi tevékenységéről, a lehetőségekről, az iskolán kívüli segítő 
szervezetekről, az ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről a gyermekeknek, a szülőknek, a 
pedagógusoknak. 
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Folyamatosan kapcsolatot tartunk az osztályfőnökök, a szaktanárok, az iskolaorvos, a diákönkormányzat 
vezetője, szakszolgálatok (nevelési tanácsadó, önkormányzat, családsegítő központ, stb.), valamint a 
fenntartó munkatársai között (jelzőrendszerei megbeszélés havont). 
 
Kapcsolatot tartunk a családokkal: szülői értekezletek, személyes beszélgetések, fogadóórák, nyílt tanítási 
napok, szülőknek szóló tanácsadások formájában. 
Feltáró, megszüntető tevékenységünk: a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók problémáinak 
felismerése, feltárása, a problémák okainak megkeresése, segítségnyújtás, krízishelyzetek kezelése. 
Prevenciós tevékenységünk: személyiségfejlesztés, értékközvetítés, közösségfejlesztés, beilleszkedéssel, 
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek.  
 
Pedagógiai eljárások: folyamatos mentálhigiénés tanácsadások, egyéni, segítő beszélgetések, megfelelő 
szakemberek bevonása, szükség esetén családlátogatás, a család bevonása a probléma megoldásába, a 
veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése, tanulás 
módszertani ismeretek nyújtása, speciális közösségi foglalkozások (önismereti órák, konfliktuskezelési, 
szabadidős foglakozások).  
 
Egészségnevelő tevékenységünk: felvilágosító, megelőző munka: a családi életre nevelés, egészségvédő 
programok, egészségügyi szűrővizsgálatok, kiemelten kezelt témák: a szenvedélybetegségek megelőzése 
(dohányzás, alkohol, drog), fontos feladatunk az iskolai drogstratégia gyakorlati alkalmazása. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi munka folyamata 
Az iskola ifjúsági- és gyermekvédelmi programja a hátrányos, illetve veszélyeztető körülmények megelőzését 
szolgálja. 
A veszélyeztető, hátrányos körülmények feltárását az osztályfőnökök, a gyermeket tanító pedagógusokkal, a 
családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat szakembereivel együttműködve végzi (Jelzőrendszeri 
rendszer). Nagyon fontos alap az osztályfőnökök családlátogatási tapasztalata. Szükség szerint együtt 
(szakszolgálattal) vagy külön is meglátogatja az érintett családokat. 
Minden tanév elején teljes körű felmérést végez a tanulók körében. Nyilvántartja a hátrányos helyzetű 
tanulókat. és azt ismerteteti az intézményvezető-helyettessel. 
 
Az intézményvezető-helyettes és az osztályfőnök feladata: 
- Kapcsolattartó az ezzel megbízott pedagógus kolléga, aki összefogja az egész ifjúságvédelmi 

tevékenységet 
- A veszélyeztetettség okának típusa szerint listát készít, melyet a tanév során ugyancsak folyamatosan 

korrigál. Az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. 
- Adatszolgáltatásnál a közoktatási törvényben előírtaknak megfelelően jár el. 
- A problémák feltárása után, a partnerekkel együttműködve cselekvési tervet készít az osztályfőnökkel, 

amelybe – lehetőség szerint – bevonja a szülőt. 
- A problémák megszüntetésében, enyhítésében, azaz a cselekvési terv végrehajtásában – a munkaköri 

leírás szerint - együttműködik a belső és külső partnerekkel. 
- Negyedévenként, a szöveges értékelés előtt, egyeztető megbeszélést tart a partnerekkel. 
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1.15 A hátrányos helyzetű tanulók oktatását és nevelését segítő program 
 
Az iskolánk integrációs felkészítés keretében látja el a tanulási nehézséggel, zavarral küzdő gyerekek 
felzárkóztatásával kapcsolatos tevékenységeket. Felzárkóztatás szervezünk a tanórán (differenciált egyéni és 
csoportos foglalkoztatással), a nem kötelező tanórai foglalkozás keretében a tanuló érdeklődése, igénye 
szerint, illetve egyéni, kis csoportos foglalkozások keretében. 
A tanulási nehézségek enyhítését, a felzárkóztatást az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó korrepetálások 
jelentik.  
 
Az évről-évre újra meghatározott, szaktanárok vezetésével szervezett korrepetálási programokat szervezünk 
lehetővé téve a gyengék, illetve a tanórákat mulasztók számára a szaktárgyi lemaradás megszüntetését. Az 
egyes foglalkozások gyakorlásból, a felvetődött kérdések megválaszolásából, illetve a tananyag újra 
magyarázásából állhatnak. 
A tanulási, beilleszkedési, és magatartási zavarokkal küzdő tanulók számára a nevelési tanácsadóval 
együttműködve - szükség esetén - pszichológus segítségét kérjük. Segítünk a gyerekeknek megtalálni azokat 
a szakértő szervezeteket, amelyek segítséget tudnak nyújtani. 
 
Hátrányos helyzetűek 
Azokat a tanulókat tekintjük hátrányos helyzetűeknek, akiknek alapvető szükséglet-kielégítési lehetőségei 
korlátozottak. Családjuk, szűkebb társadalmi környezetük elsősorban szociális, kulturális téren az átlaghoz 
képest negatív eltérést mutat. A hátrányos helyzet kialakulásához vezető tényezők: alacsony jövedelem, 
fogyasztási szint, rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje. Ezek a 
hátrányok esélyegyenlőtlenséghez vezetnek. A csonka családban nevelődő tanulóknál a hátrányok 
halmozottan jelentkezhetnek. Segítséget jelenthetnek a hosszabb-rövidebb ideig tartó támogatások, az 
anyagi segélyezés, az ingyenes étkezés biztosítása, a tankönyvtámogatás, stb. A közbelépés halogatása 
esetén a hátrányos helyzetből kialakulhat a veszélyeztetettség. 
 
Veszélyeztetettség 
A törvény szerint a veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult 
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. Az ilyen 
családban gyakori a devianciák halmozott előfordulása (alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény). 
Következmény lehet a gyermekeknél is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, a negatív 
társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, az alkoholizálás, a kábítószer-élvezet. Ilyen esetben segíteni csak 
tartós, szakember által nyújtott támogatással lehet. 
 
Sajátos nevelési igényű (SNI) 
Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői, rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzd; 

 
A sajátos nevelési igény megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló szakértői és Rehabilitációs 
Bizottságok végzik. A sajátos nevelési igény megállapításakor a szakértői vélemények rögzítik a sajátos 
nevelési igényre jogosító BNO kódot, és kijelölik azt az intézményt, ahol a gyermek oktatását-nevelését 
megfelelőnek tartják.  
 
Integráció: együttnevelést jelent. Az integráció során a sajátos nevelési igényű gyermek a többségi 
intézményben együtt részesül oktatásban-nevelésben a nem sérült társaival. 
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1.15.1 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
 

Legfontosabb cél  a kudarc okának felderítése. 
Dokumentumok: 
- az óvoda iskolaérettségi lapja, 
- a Nevelési Tanácsadó/Szakértői Bizottság szakvéleménye, 
- a tanító tapasztalata, 
- a gyermeket tanító pedagógusok problémaészlelése. 

 
Segítséget nyújthat: 
- tanító, tanár, napközis nevelő,  
- fejlesztőpedagógus, logopédus, külső szakemberek,  
- gyermeket tanító pedagógusok.  
- gyógypedagógusok 
 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának három fő területe 
- Intenzív fejlesztés az alapozó szakaszban. 
- Az iskola programja több ponton érinti a kudarc kialakulásának megelőzését, illetve kezelését.  
- A nem egészségügyi okból felmentett tanulók segítése. 
 
A fejlesztés célja: azoknak a gyerekeknek a foglalkoztatása, akik hátrányban vannak társaikhoz képest is a 
tanulásban, mert bizonyos részképességük fejletlensége nem biztosítja a problémamentes tanulást. 
A fejlesztés során a középpontban a készség- és képességfejlesztés áll. 
Minden tanév elején az első osztályos tanulók részére összeállított vizsgálati sort (DIFER-mérés) végezzük 
el. Ez alapján betekinthetünk a tanulók aktuális érettségébe. 
A fejlesztő foglalkozásokra bekerülni a fent megnevezett dokumentumok alapján lehet. A kiválasztott tanulók 
szüleinek írásban ajánljuk fel segítségünket. A döntés joga a szülőt illeti meg. 
 
Vizsgáljuk: a vizuális memóriát, a hallási figyelmet, a beszédészlelést, a szókincset, a szerialitást (soralkotási 
képesség), a gondolkodást.  
A fejlesztés területei: térészlelés, térérzékelés, szem-kéz koordináció, iránykövetés, alak-háttér 
megkülönböztetés, alak-forma állandóság, figyelem, gestalt látás, finommozgások, hallási figyelem, testséma, 
vizuális emlékezet, általános tájékozottság, beszédkészség.  
A fejlesztést oligofrén gyógypedagógusunk végzi a kialakított fejlesztő szobában 
 
1.15.2 A nem egészségügyi okból felmentett tanulók segítése 
 
- Részt vehet a szaktanárok differenciált képességfejlesztő óráin. Erről a szülőt az osztályfőnök tájékoztatja 

írásban.  
- Az egyes témák lezárását előkészítő rendszerező, összefoglaló órákon megjelenhet, a témazáró, felmérő 

dolgozatokat megírhatja. Ezáltal csökken az osztályozó vizsgákon a terhelés, a stressz, s ezzel 
arányosan növekedhet a sikerélmény. Mindez a szülő és a szaktanárok részéről folyamatos 
kapcsolattartást feltételez. 

 
A nyolc év során felvételt nyert tanulóknál a szaktanárok jelzése alapján döntünk arról, hogy szükséges-e a 
szakértői vizsgálat, vagy elegendő az iskolai lehetőségek igénybevétele. Nagyon fontos, hogy mielőbb 
megtörténjen a - belső vagy külső - vizsgálat, elkerülve ez által a gyerek önértékelésének csökkenését, 
esetleges magatartási problémák kialakulását. 
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1.15.3 A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) segítése 
 
A 20/2012. EMMI rendelet XII. fejezet, 139 - 140. § szabályozza a nevelési-oktatási munka ezen területét. 
A tanulási problémával küzdő tanulók két csoportja van jelen iskolánkban: 
- sajátos nevelési igényű (SNI), 
- tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel küzdő. 
 
A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott, a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, érzékszervi fogyatékossággal rendelkező tanulók esetén a 
gyengén látók – nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelési, oktatási folyamatában együttműködünk 
a Dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
nevelési Tanácsadó szakembereivel.  
Másfelől iskolánk gyógypedagógusa, habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat tart. A logopédus nem 
iskolánk dolgozója, de intézményünkben végzi fejlesztő munkáját. 
 
Dokumentumok: 
- Az iskolaérettséget igazoló szakvélemény,  
- a DIFER mérés eredménye,  
- a tanító szakvéleménye a gyermek iskolai megismerése alapján,  
- szülői vélemény, jellemzés a gyermekről,  
- az utazó gyógypedagógus saját mérései,  
- szakértői bizottság szakvéleménye,  
 
A fejlesztést végző szakemberek: tanító, tanár, (felzárkóztató foglalkozás) fejlesztő pedagógus, 
mozgásterapeuta, iskolapszichológus, gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus  

 
A fejlesztés iskolai színterei: 
- felzárkóztató foglalkozás, 
- fejlesztő foglalkozás, 
- egészségügyi rehabilitációs 
- logopédiai foglalkozás,  
- beszélgetés (iskolapszichológus), 
- mozgásfejlesztés. 
 
Az iskolai fejlesztés a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján történik.  
A szakértői bizottság határozza meg: a kiemelt fejlesztési területeket, a kontrollvizsgálat esedékességét, a 
foglalkozások heti óraszámát, az osztálylétszámba való számítást, kijelöli a fejlesztést végző szakembert  

 
A szakértői bizottság javaslatot tesz: 
- a tanuló minősítés, osztályzás alóli felmentésére 
- a fejlesztéshez használt szakirodalomra, segédeszközökre.  
 
A habilitációs, rehabilitációs ellátás elvei: 
Minden ellátandó gyermek részére kötelező egyéni fejlesztési tervet készíteni, s azt folyamatosan 
munkanaplóban rögzíteni. A foglalkozások általában heti 2 alkalommal (a gyermek kötelező óraszámának 
15% a rehabilitációs-habilitációs órakeret) egyéni, vagy kiscsoportos keretek között valósulnak meg, amelyet 
a gyógypedagógus állít be a gyermek igényeinek megfelelően.  
Ezeken a foglalkozásokon nem korrepetálásnak kell folynia, hanem azon részképességek fejlesztésének, 
melyek deficitje miatt a tanulás nehezebben megy. A fejlesztő munka magas szakértelmet kíván, egyrészt a 
gyerekek különböző sérülésspecifikusság, másrészt a módszerek, eszközök, a fejlesztés különleges 
módszereinek, alapelveinek, mint pl. a fokozatosság elvének stb. figyelembe vétele miatt is. 
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A rehabilitációs foglalkozások idejét fél évre előre meg kell határozni, a tanórai részvételre és a tanácsadásra 
szánt idő szükség szerint átcsoportosítható. 
- A fejlesztő foglalkozásokon a középpontban a készség- és képességfejlesztés áll.  

A fejlesztés fő területei:  testséma fejlesztés, térészlelés, térérzékelés, síkbeli tájékozódás, irányok, 
alak, háttér megkülönböztetés, alak, formaállandóság, figyelem, finommozgások, auditív, vizuális 
figyelem, szerialitás, általános tájékozottság, szókincs, verbális kifejezőképesség, szövegértés, 
helyesírás, nyelvi fejlesztés.  
 

- A gyógypedagógus kapcsolatot tart:  a tanuló szüleivel,a gyermeket tanító pedagógusokkal,az iskola 
vezetésével, a szakértői bizottság szakembereivel, a gyermekkel foglalkozó szakemberekkel.  

 
- A gyógypedagógus terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon  

az általa készített egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek 
során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. Az egyéni fejlesztés segítséget ad a 
tanuló beilleszkedéséhez, és ezen túlmenően tanácsot ad a szülő számára az otthoni tanuláshoz 
Fejlesztési terv elkészítése  A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a gyógypedagógus 
elkészíti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló fejlesztési tervét, amely alapján 
történik az iskolai fejlesztés. 
 

- A sajátos nevelési igényű gyermek tanórán kívüli foglakozáson vesz részt és ott zajlik az intenzív 
eljárásokat alkalmazó fejlesztése.  

 
Az értékelés módja 
A befogadó nevelés akkor eredményes, ha az SNI tanuló a csoportjával együtt tud haladni az iskolai 
pályafutása során. Ennek minden feltétele megteremthető a gyermek egyéni sajátosságainak figyelembe 
vételével, azaz a differenciált tanórai munkáltatással, habilitációs fejlesztéssel és az egyéni haladási tempó 
szerinti értékeléssel: 
- Egyéni képességekhez mért értékelés valamely tantárgyban vagy minden tantárgyban. Az értékelés 

során az önmagához mért fejlődést, a tantárgy irányában mutatott szorgalmát javasolt figyelembe venni, 
ezáltal esélyt adni számára az iskola sikeres befejezéséhez. A buktatást ebben az esetben 
elkerülendőnek tartjuk. 

- Mentesítés a helyesírás értékelése alól. Általában a diszlexiás vagy diszgráfiás tanulók esetében 
alkalmazzuk, ha a zavarral együtt járó nyelvi-helyesírási gyengeség hátrányt jelent számukra az iskolai 
értékelésnél, a vizsgákon, a továbbtanulásnál.  

- Mentesítés a magyar és az idegen nyelv írásbeli részének értékelése alól. Általában a diszlexiás vagy 
diszgráfiás tanulók esetében alkalmazzuk, amennyiben az írásbeli munkák minősége lényegesen eltér a 
kívánatostól. Ebben az esetben a tanuló szóbeli felelettel válthassa ki az írásbeli számonkérést  A 
szóbeliség előnyben részesítése az értékelés során. A nyelvi-helyesírási gyengeség képét mutató tanulók 
esetén alkalmazzuk. A tanuló írásbeli munkái nem tükrözi tudását, viszont szóban jól válaszol a tanuló. 

- Az írásbeli számonkérés alóli mentesítés. Súlyos diszgráfiás tanulók esetében alkalmazzuk. Csak szóban 
feleljen a gyermek, vagy a megírt dolgozatokat szóban egészítse ki, és ezt együtt értékeljék. 

- Mentesítés az idegen nyelv érdemjeggyel történő értékelés alól. Súlyos nyelvi képességzavar, diszlexia 
esetében javasoljuk. Ebben az esetben a tanuló a tanítási órán részt vesz, de érdemjegyet nem kap. Az 
értékelés szöveges formája nincs kizárva, de az a bizonyítványába nem kerül be. Az idegen nyelvi 
felmentés nem jelenti azt, hogy magyarból is fel kell menteni a tanulót, és fordítva sem törtvényszerű. 
Mindig az adott gyermek képességei és teljesítményei szabják meg a javaslatot. 

- Differenciált feladatátadás a számonkérésnél. Szöveges megfogalmazás helyett előre elkészített 
mondatkártyák, képek használata, összekötős feladatok, mennyiségi korlátok stb. 
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1.15.4 Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok (BTMN) 
 

A beilleszkedési zavarok gyakran csak átmeneti jelenséget mutatnak, egy átlagosnál érzékenyebb 
személyiség serdülőkori nehézségeiről van szó. Ezek a diákok a társaság peremére szorulhatnak, vagy 
szerepjátszásra kényszerülhetnek. A problematikus helyzet kialakulása általában nem egy okra, hanem okok 
láncolatára vezethető vissza. 
Ezek az érintett diákok többnyire a tanulmányi, kulturális, közösségi feladatrendszerrel kapcsolatban nem 
álló, megbízással nem rendelkező peremhelyzetű tanulók. Interperszonális kapcsolataik szerint gyakran 
kedvezőtlen szociometriai státuszú tanulók. Egy részük a család értékközvetítő sajátosságai szerint 
problémás fiatal, más csoportjuk a tanulmányi teljesítőképesség szerint egyetlen területen sem kimagasló 
diák. 
 
A szakvéleményekről és az azok alapján kiadott határozatokról minden kollégának tájékoztatást kell kapnia 
az osztályfőnöktől (a tényt és felmentést az intézményvezetői határozattal a naplóban a gyermek adatainál 
rögzíti). A gyermek nevelése-oktatása csak így lehet eredményes. 
 
A személyiség- és magatartásproblémák kategóriái:  
- agresszivitás (fizikai és lelki erőszak), 
- regresszivitás (félénkség, szorongás, a társas kapcsolatok hiánya), 
- instabilitás (hangulat labilitás, csapongó érdeklődés, gyakori és felületes kapcsolat-teremtés), 
- apátia (érzelmi tompaság, érdeklődésnélküliség, passzivitás), o antiszociális magatartás (lopás, csalás), 
- patológiás tünetek (depresszió), 
- iskolai problémák (gyenge tanulmányi eredmény, az iskolai felszerelés hiánya). A viselkedészavar okai 

lehetnek: családi, iskolai, társas kapcsolatok. 
 
Magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységünk célja hogy ezeket a súlyos 
beilleszkedési és magatartási nehézségeket az iskola a nevelés folyamatában kezelje, s megakadályozza a 
veszélynek kitett tanulók spontán kirekesztődését vagy negatív hangadását. 
A devianciára hajló „másság” kezelése, a gyermekek „furcsa” viselkedése, az okok felismerése nehéz 
feladatot állít minden pedagógusunk elé. 
 
Pedagógiai eszközök, módszerek, tevékenységek a beilleszkedés segítésére 
Iskolánk az alábbi megoldásokkal törekszik arra, hogy a problémás tanulóink konstruktív tevékenységek, 
véleménycserék, beszélgetések formájában vegyenek részt a kortárs interakciós folyamatokban: 
- Nélkülözhetetlen a diákjaink szociális környezetének pontos ismerete. 
- Igen fontos feladat számunkra az érzelmi egyensúly helyreállítása a diák és környezete között. Pozitív 

érzelmi kapcsolatot teremtünk. A szociális sikerek mellett biztosítjuk a teljesítménybeli sikereket is. 
- Nélkülözhetetlennek tartjuk az egyéni bánásmódot. Felhasználjuk a drámapedagógia eszközeit, a 

szerepjátékokat és az élménybeszámolókat. 
- Olyan pedagógiai légkört alakítunk ki, amely biztosítja a diákok személyiségének egészséges fejlődését, 

és eleve megelőzi a magatartási rendellenességek kialakulását. 
- Egyéni motivációs bázisuk megismerésére építve igyekszünk sikerélményhez juttatni tanulóinkat. 
- Osztályfőnöki órákon, személyiségfejlesztő tréningeken fejlesztjük diákjaink önértékelési, önismereti 

képességeiket. 
- Szülői tájékoztatást tartunk a nevelési problémákról, a devianciák veszélyeiről. 
- Táborokat szervezünk. A táborozás ideje alatt az ott lévő tanárok és az osztályfőnökök képet kapjanak a 

tanulók közösségben mutatott viselkedéséről, kulturáltságukról, esetleges szélsőséges 
megnyilatkozásaikról. 

- A tanulási, beilleszkedési, és magatartási zavarokkal küzdő tanulóink számára a nevelési tanácsadóval, 
valamint a szakszolgálatokkal együttműködve segítséget nyújtunk. 
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Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő problémák megelőzése 
Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő problémák megelőzése iskolánk valamennyi 
pedagógusának a feladata. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevenciós tevékenységünk során a 
gyermeknevelésben érintett felnőttek szoros kapcsolatára: 
A szülők és a pedagógusok kölcsönös bizalmon alapuló együttműködő kapcsolatának kiépítése. Ennek 
formái: családlátogatás, fogadó órák, közösségi rendezvényekben aktív szülői részvétel. 
A leendő elsőosztályosaink óvónője és a majdani tanító konzultációja. 
A gyermekközösségen belül a következő tevékenységeket gyakoroltatjuk: figyelmesség, segítőkészség, 
türelem, megértés, stb. 
A viselkedési zavarokban a gyermek fejlődésének nehézségeit látjuk. 
 

Stratégiáink a problémák megoldására: 
- békéltető, konfliktusmegoldó stratégia, o terápiás megoldás, gyógyító jellegű, 
- kiegyenlítés; hibás működés automatikus kisegítése, a jóvátételre épít,  
- büntető, szankciókkal befolyásoló. 
 

Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés elvei 
Intézményünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy a művészeti nevelésének is köszönhetően, sok 
(nemzetiség) gyermek jár hozzánk. 
Nem csak roma, hanem többek között kárpátaljai, erdélyi, stb. gyermekünk is van. 
Beilleszkedésük zökkenőmentes, teljesen természetes folyamat, mint ahogy számunkra is természetes dolog, 
hogy a nemzeti összetartozás ápolása és a hazafias nevelés nem irányul semmilyen módon a szegregáció, a 
kirekesztés, a nemzetiségi és vallási etnikumok diszkriminációjára. 
 
 
1.16 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
 

A szociális hátrányok leggyakoribb megnyilvánulási formái:  
- a szegénység,  
- az egykeresős és csonka családok,  
- az ösztönzés hiánya,  
- az életkilátások csökkenése.  
Az iskola életében fontos kérdés az esélyek kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a társadalmi 
egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. 
A családlátogatás jó alkalom a gondok feltárására. A tanító/osztályfőnök a bevont szakemberekkel karöltve a 
gyermek problémájának, szükségleteinek megfelelően intézkedik. 
Az év eleji felmérések, a szülői bejelentések és kérelmek segítenek feltérképezni a szociális segítségre 
szorulókat. 
 

Hátránykompenzáció: 
a.) Szociális hátrányok enyhítése 

- Bevonja a gyereket az iskolai foglalkoztatásba (napközi, tanulószoba). 
- Érdeklődési körének megfelelő tanórán kívüli tevékenységre ösztönzi, hívja fel a figyelmét (szükség 

esetén térítési díjkedvezménnyel). 
- Természetbeni ellátást nyújtunk (kedvezményes étkeztetés, ingyenes tankönyv biztosítása), 
- Javasolja az alapítványi támogatást, önkormányzati segélyezést. 
- Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a Család- és gyermekvédelmi Szolgálattal, illetve a 

Gyámhatósággal.  
- Fokozott, személyre szóló érzelmi kapcsolat biztosításával támaszt nyújt a gyereknek. 
- Drog és bűnmegelőzési programokat szervezünk. 

b.) Tanulási zavarokkal küszködő tanulók segítése  lásd 1.15.1 pontot 
c.) Kapcsolati zavarokkal küszködő tanulók segítése  lásd 1.15.4 pontot 
d.) Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók segítése  lásd 1.15.2-3 pontot 
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1.17 Esélyegyenlőség 
 
Az esélyegyenlőségi intézkedésének alapvető célja, hogy biztosítsa az iskolán belül a szegregációmentesség 
és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az iskola kínálta lehetőségekhez való 
hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások 
megvalósítását a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség 
előmozdítása érdekében az iskola minden tevékenysége során: 
- tanításban, ismeretközvetítésben, o a gyerekek egyéni fejlesztésében, o az értékelés gyakorlatában, 
- tanulói előmenetelben, 
- a dicséret, fegyelmezés, gyakorlatában, 
- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, o a továbbtanulásban, 

pályaorientációban, 
- a pedagógusok szakmai továbbképzésében, 
- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi 

környezettel. 
 
Az iskola befogadó légkört biztosít a tanulók és a dolgozók számára. 
Az iskola biztosítja, és évente megvizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai munkájára vonatkozó 
iránymutatásba, stratégiai dokumentumba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések. 
Az iskola lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai esélyegyenlőség 
megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az iskola minden szülői, gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt 
és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. 
 
Tájékoztatja a fenntartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden panasztételről, a 
panasztételi eljárás lefolytatásába és vizsgálat eredményének megállapításába a fenntartó képviselőjét és a 
panasztevő felet bevonja. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás eredményéből következő 
döntések végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. A panasztételi eljárás eredményével szemben a 
panasztevő ellenvéleményt fogalmazhat meg, melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. 
 
 
1.18 A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai 
 
A pedagógus feladatai, kötelessége a 2011.évi CXC tv. 62 § alapján került szabályozásra. 
- Minden nevelő-oktató munkát diákjaink és pedagógustársaink tiszteletének és méltóságának megtartása 

mellett végzünk, hivatásunkhoz méltó magatartással. 
- Iskolánkban minden pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló 
esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

- Nevelő és oktató munkánk során gondoskodunk a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 
kibontakoztatásáról,  

- Hangsúlyosan kiemelt feladat a humánus gondolkodás, az élet tisztelete, a természeti és a közvetlen 
környezet védelme, az ember és ember kapcsolata, a környezetbarát magatartás megalapozása. 
Fontosnak tartjuk, hogy diákjainkat egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek 
megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 
hazaszeretetre neveljük. Szem előtt tartva a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi 
együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, törekszünk azok betartására, betartatására. 

- A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozunk, szorosan együttműködve 
gyógypedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel. 

- Testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében fokozott figyelmet szentelünk az etika és 
erkölcstan tantárgyaknak. 

- Ügyelünk az osztálytermek rendjére, tisztaságára.  
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- Igyekszünk tanórai és tanórán kívüli foglakozásainkat, az ismereteket tárgyilagos, sokoldalú és változatos 
módszerekkel közvetíteni. 

- A helytörténeti ismeretek megerősítése érdekében törekszünk arra, hogy kialakuljon a történelmi értékű 
tettekben és nemzeti-erkölcsi értékekben is gazdag Baracs.  

- Az elfogadott kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározott érdemjegyekkel vagy 
szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékeljük a tanulók munkáját, 

- Gyakran keressük a számunkra legmegfelelőbb pedagógus továbbképzéseket, tanfolyamokat, azokon 
részt veszünk, folyamatosan képezzük magunkat, és segítjük pedagógus társainkat.  

- Az éves munkatervben meghatározott, elfogadott nevelőtestületi értekezleteken, fogadóórákon, iskolai- 
és egyéb ünnepségeken aktívan részt veszünk.  

- Gondoskodunk a diákok erkölcsi védelméről, testi épségéről, a balesetek megelőzéséről/ bejelentéséről. 
Óvjuk a gyerekek jogait, emberi méltóságát.  

- Odafigyeléssel biztosítjuk iskolánk és környezete, az osztálytermek, folyosók, mellékhelyiségek, 
berendezési tárgyak rendjét és tisztaságát.  

- A NAT és a pedagógiai program, helyi tanterv követelményei alapján fejlesztjük a tanulók kompetenciáit, 
egyéni képességeikre alapozva, tárgyilagos ismeretekkel növeljük tudásukat. Kialakítjuk reális 
önértékelési igényüket, objektíven és indoklással értékeli teljesítményüket.  

- Változatos módszerekkel, a pedagógiai program értékrendje szerint neveljük, pozitívan irányítjuk a 
fiatalokat. Szem előtt tartva, hogy személyiségével, modorával, hangnemével, megnyilvánulásaival példát 
adunk a tanulók számára. 

- Közreműködünk az iskolai közösség kialakításában és fejlesztésében, a diákönkormányzat 
tevékenységét támogatja. Alkotó módon részt vállalunk a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, az 
ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből. 

- Az intézmény hagyományait ápoljuk, jó hírnevét megőrizzük, öregbítjük. Tanítványaink és saját 
eredményeinkről, sikereiről –szükség szerint írásban tájékoztatjuk az iskola vezetőségét. 

- Szakterületünkhöz kapcsolódó pályázatok felkutatásában részt veszünk, azok készítéséhez segítséget 
nyújtunk.  

- A tantárgyfelosztás alapján határidőre tanmenetet/foglalkozási tervet készítünk, melyet a 
munkaközösség-vezetőnek véleményezésre átadunk. Tanóráira, foglalkozásaira céltudatosan készülünk 
fel, és pontosan, színvonalasan tartjuk meg azokat.  

- Szemléltető és kísérleti eszközöket készítünk, beszerzésre javaslatot teszünk. Előkészítjük az eszközöket 
bemutató és tanulói kísérletekhez. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés 
felkeltésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, a képességek folyamatos 
fejlesztésével adjuk át. 

- Szükség szerint ellenőrizzük a tanulók írásbeli tevékenységét, teljesítményét. Megtartva az írásbeli és 
szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és indokolással értékelünk.  

- Tervezett differenciálással, életből vett példákkal, versennyel segítjük az egyéni képességek és a 
tehetség kibontakozását. Felkészítjük és kísérjük a diákokat a tanulmányi és kulturális versenyekre, 
vetélkedőkre és a sportrendezvényekre. 

- Figyelembe vesszük az egyéni fejlődés ütemet, a hátrányos családi környezetet, a sajátos nevelési igényt 
és közreműködünk a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Differenciált és felzárkóztató 
foglalkoztatással segítjük a rászorulókat.  

- Türelemmel és empátiával segítjük a gyerekeket az egyes képzési szakaszok közti átmenet 
nehézségeinek leküzdésében.  

- Aktívan és felelősséggel veszünk részt az iskolai dokumentumok értékelésében, módosításában, segítjük 
a tantestületi és szakmai értekezletek eredményességét, alkotóan tevékenykedünk a szakmai 
munkaközösség munkájában. 

- Szükség esetén elvégezzük a beiskolázással és pályaválasztással kapcsolatos teendőket. 
- Felelősséggel ellátjuk az előírt helyettesítéseket, a tanulók felügyeletét (tanórák, tanórán kívüli 

foglalkozások, óraközi szünetek, rendezvények, tanítás előtti, utáni ügyeletek).  
Saját akadályoztatásunk esetén időben, előre értesítjük az igazgatóhelyettest, biztosítva a szakszerű 
helyettesítéshez szükséges dokumentumokat és eszközöket. 
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- Levezethetjük és felügyelhetjük az osztályozó, különbözeti és egyéb vizsgákat, tanítás nélküli 
munkanapokon munkát végzünk a vezetők beosztása alapján. 

- Együttműködünk a tanulók szüleivel, szükség szerint családlátogatáson ismerkedünk meg a támogatásra 
szoruló tanulók környezetével. Tájékoztatjuk a szülőket/gondviselőket az intézményi, egyéni 
fogadóórákon, szülői értekezleteken. 

- Szakmai ismereteinket továbbképzéseken, tanfolyamokon és önképzéssel bővítjük nyílt napokon aktívan 
részt vállalunk a feladatokból. Bemutató órákat tartunk és dokumentálva hospitálhatunk tanítási órákon. 

- Ellátjuk az egyre szerteágazóbb pedagógiai munka adminisztratív teendőit (osztálynaplók, törzslapok, 
ellenőrzők vezetése, a tanulók értékelésének beírása, szöveges értékelés, statisztikai adatszolgáltatás), 
szervezési feladatokat, melyeket az intézmény nevelő-oktató munkája tesz szükségessé. 

- Kollégáink közreműködésével rendben tartjuk a ránk bízott szertárat, a tárgyak és eszközök épségéért 
felelősséggel tartozunk. 

- Betartjuk a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen végrehajtva a 
pedagógiai feladatokat. Nevelő-oktató munkánkat egységes elvek alapján, módszereinek szabad 
megválasztásával végezzük. 

 
Az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai 
- Az osztályfőnöki nevelőmunka ember és gyermek tiszteleten alapuló kell, hogy legyen. Célunk, hogy 

minden tevékenységünket az oktatás és nevelés területén a gyerekek okos szeretete hassa át.  
- A világ szépségeinek, rendezettségének, változásainak élmény gazdag megláttatása fontos része 

munkánknak.  
- Betartjuk és betartatjuk a házirendben megfogalmazott elvárásokat. 
- A helyes értékrend kialakítására törekszünk a meglevő és az alkalmazott értékeket figyelembe véve.  
- Hangsúlyosan kiemelt feladat az emberi értékek és az élet tisztelete, a természeti és a közvetlen 

környezet védelme, az ember és ember kapcsolata, a környezetbarát magatartás megalapozása.  
- Legyen fontos érték az együttműködésben szülő-tanár, tanár-diák és a tanulók között a türelem, a 

kíváncsi érdeklődés, a rácsodálkozás öröme, az el- és befogadás nyitottsága, a derűs jókedv.  
- Munkánk egyik területe a jellemformálás, a közösségi tudat formálása, tisztelet és felelősség a természet, 

az ember iránt: a szép, a jó az igaz értékek meglátása és követése.  
- A tanulók személyiségének fejlesztése a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével. 
- Célunk, hogy az ünnep, az ünnepi szokások, ünnepi öltözködés terén egységes kép alakuljon ki. (A 

szülőkkel egyetértve az ünnepi öltözet iskolánkban a fehér ing az iskolai nyakkendővel és sállal, sötét 
szoknya, ill. nadrág).  

- Legyen igényes saját és mások munkája, viselkedése terén. Törekedjen a hibák kijavítására és 
kijavíttatására.  

- Fontos, hogy a gyerekek eligazodjanak a helyes magatartási szabályok között, legyen fontos nekik a jó 
útra térés és térítés.  

- A környezeti kultúra terén a tanulók törekedjenek a rendre, a tisztaságra, önmaguk és társaikhoz való 
viszonyuk egyensúlyára.  

- Ügyelünk az osztálytermek rendjére, tisztaságára. 
- A tanulás tanítása az egyénnek önmagához viszonyított fejlődését szolgálja, találjon rá minden tanuló és 

tartsa tiszteletben a tudás iránti vágyat önmagában is és társaiban is).  
- Az egészséges életmód, a testmozgás propagálása, életvezetési tanácsok felvetése. 
- Feladatok  Évente ismétlődő feladatok: 

A tanév elején: 

 áttekinti az osztálydokumentációt, felveszi az ellenőrzőket, gondoskodik azok kitöltéséről, (órarend, 
terembeosztás, a tanárok névsora, később: a tanárok fogadó óráinak idejére) felhívja a diákok 
figyelmét az ellenőrző fontosságának, elvesztésének következményeire, 

 ismerteti a tanév rendjét, 

 megismerteti a művészeti képzés aktuális vonatkozásait, 

 Ismerteti a szakkörök, sportkörök, könyvtár (kultúrház), számítógépterem működési rendjét, 

 tájékoztatást ad az iskolaorvos, védőnő, iskolapszichológus munkájának jelentőségéről, 
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 részletesen ismerteti a házirendet, 

 kitölteti az adatlapokat, 

 elkészíti az osztály tanulóinak telefonszámos, lakcímes, névsorát, (diákigazolvány számmal, OM-
azonosítóval és e-mail címmel együtt),  

 felméri a szociális, vagy egyéb okokból segítségre szoruló tanulókat, és gondoskodik számukra a 
lehetséges támogatásokról, szükség esetén érdekükben együttműködik a gyermekvédelmi 
felelőssel, 

 ellenőrzi az osztályterem berendezését, a hiányok pótlására benyújtja igényét az intézményvezető-
helyettesnél, 

 megbeszéli a tanulókkal az osztályterem dekorációját, irányítja ezek elkészítését,  

 kijelöli a felelősöket, illetve elindítja a hetesi rendszert, 

 biztosítja a DÖK képviselők megválasztását, beszámoltatja a DÖK képviselőit a DÖK-gyűlésen 
hallottakról, 

 megtervezi és összefogja irányító munkájával az osztály előtt álló feladatokat,  

 áldozatosan végzi osztálya nevelő munkáját, formálja a közösség életét, 

 képviseli osztályát az iskolai struktúrában (többi osztály, évfolyam, tantestület, szülők), 

 irányítja a tanulók személyiségfejlesztését, helyes értékrendjének kialakítását, hagyományaink 
ápolásában. 
 

A tanév folyamán: 

 részt vesz az értekezleteken, (szükség esetén rendkívüli értekezlet is előfordulhat) 

 szeptemberben, és a félév után szülői értekezletet tart (szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet is 
tartható),  

 az osztályközösség kialakítása és a művelődési igény fejlesztése érdekében programokat tervez 
(mozi, színház, hangverseny, kirándulás), 

 megszervezi az osztálykirándulást,  

 rendszeresen vezeti a naplót (amint bevezetik az e-naplót), 

 értesíti az osztályában tanító tanárokat a tanulók iskolai szervezésű programokon való részvételéről 
(fogászati vizsgálat, orvosi vizsgálat, tanulmányi versenyek, sportversenyek, stb.) 

 tájékoztatja a szülőket az osztályozónapló alapján a tanuló érdemjegyeiről, 

 rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, tájékoztatást ad az iskola életéről, követelményrendszeréről 
(családlátogatás, fogadóóra, szülői értekezlet), 

 gondoskodik arról, hogy a szülők szavazás útján megválasszák az osztály szülői munkaközösség 
elnökét, helyetteseit és velük szorosan együttműködik, 

 munkájáról félévkor és év végén szóbeli és írásbeli beszámolót ad az intézményvezető-helyettes által 
megadott szempontok alapján, 

 rendszeresen számon kéri és vezeti a tanulók mulasztásait, késéseit - a házirendben foglaltak 
szerint, 

 írásban tájékoztatja a szülőket a tanulók igazolatlan hiányzásáról és késéseiről, 

 írásban tájékoztatja a szülőket a dicséretekről, illetve a fegyelmezési eljárásokról, (ezt az e-naplóban 
is rögzítve),  

 előzetesen írásban tájékoztatja a szülőket az esetleges bukás lehetőségéről, 

 az osztályozóvizsgán ellátja a vizsgaelnöki teendőket, (ha az osztályfőnök a vizsgáztató tanár, akkor 
helyette az igazgatóság által kijelölt kolléga elnököl) 

 tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítja, 

 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait 
maradéktalanul teljesíti, 

 fejleszti tudását, pedagógiai irodalmat és végzettségének megfelelő szakirodalmat olvas, követi a 
szakma kutatási eredményeit, 

 személyes példájával erősíti az egészséges életmód szemléletét, 
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 a helytörténeti ismeretek megerősítése érdekében ösztönzi tanulóit a széles látókörű tájékozódásra, 
a múlt értékeinek tiszteletére,  

 fontos, hogy minden körülmény között megőrzi a hivatali titkot, 

 a gyermek, tanuló érdekében együttműködik munkatársaival és más intézményekkel. 
 
 
1.19 A pedagógusok teljesítményértékelése, elvárások a pedagógus munkával kapcsolatban 
 
A pedagógus önértékelés célja az elvárások teljesülésének mértékét jelzi, másrészt pedig a 
kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Erre 
építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni 
tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a 
programok megvalósításának eredményességét. 
 
A minősítés hierarchiája: önértékelés – tanfelügyelői ellenőrzés – minősítés 
 
A pedagógus önértékelés módszertanát és eszközeit az Intézményi ötéves program és az éves önértékelési 
terve tartalmazza. 
 
A pedagógus önértékelés alapja a 8 kompetencia terület, azon belül a kompetencia szintenként 
meghatározott önértékelési szempontok és a mentén megfogalmazott központi- és intézményi elvárási 
rendszer.  
Az intézményi elvárást lásd a melléklet 1-ben. 
 
 
1.20  A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 

felszerelések jegyzéke 
 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott nevelési, oktatási intézmények kötelező (minimális) 
eszközei rendelkezésre állnak, de ezeken a felszerelésein túl szükség van a folyamatos fejlesztésre, 
beszerzésre. . 
 
A tanítási-tanulási folyamatban szükség van minden hagyományos és korszerű taneszközre a minőség, a 
hatékony ismeretszerzés, a készségek, képességek fejlesztése érdekében. A köznevelési törvény 
szellemében a digitális kompetencia fejlesztése szorosan összefügg a rendelkezésre álló számítógépek, 
hordozható asztali gépek, multimédiás eszközök készletének jelentős gyarapításával. A nevelési és oktatási 
folyamatban kiválóan felhasználható eszközök programokkal, digitális adathordozókkal való ellátása, a CD-
DVD-állomány erőteljes fejlesztése elengedhetetlenül fontos a intézmény jövőjét illetően. 
 
A művészeti iskolában az oktatási eszközök biztosítottak, folyamatos fejlesztésre – a mindenkori költségvetés 
függvényében – van lehetőség. A művészeti iskola egyéb tárgyi feltételeit a fenntartó biztosítja. 
 
 
1.21 A pedagógiai program megvalósulásának feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakos ellátottságunk megfelelő. De folyamatosan szükség van a kollégák egyéb készségének és 
kompetenciájának fejlesztésére különféle szakvizsgák és továbbképzések keretében. Ezt a továbbképzési 
programunk segítségével valósítjuk meg. 
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Dologi feltételek 
A széles körű kompetenciafejlesztés elképzelhetetlen a modern számítástechnikai eszközökkel való 
felszereltség nélkül. Diákjaink felkészültségéhez, ismereteik elmélyítéséhez több gyermek laptopokra, 
számítógépre, hordozható asztali gépre, multimédiás eszközökre, jó minőségű audiovizuális készülékekre 
van szükség. A meglevő készletünk igen jelentős gyarapítást kíván, beleértve a könyvtári nyilvántartásba 
kerülő CD-ROM, DVD és CD anyagokat, a digitális kompetencia nélkülözhetetlen eszköztárát. 
A hagyományos taneszközök fejlesztésében a falitérképek, oktatótablók, kísérleti eszközök és modellek 
beszerzése szolgálja a társadalom- és természettudományi kompetenciák napjainkban égetően fontos 
igényeit. 
 
Az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciafejlesztésben a papír alapú taneszközök: a sokoldalú 
ismeretszerzést segítő hazai könyvek, az idegen nyelvű olvasmányok, nyelvi segédkönyvek valamint a 
megfelelő technikai eszközökkel lejátszható hangzó anyagok, filmek és digitális programok elengedhetetlen 
részei a humán tárgyak tanításának, ebben történő előrelépésünk alapvető elvárásként fogalmazódik meg a 
szülői közösségben, illetve iskolánk tanulóiban és nevelőiben. 
 
A művészeti tevékenykedtetés eszközigényes, ezért szükségünk van az iskolai ünnepélyek és 
megemlékezések alkalmával a szereplő diákok érdekében korszerű technikai háttérre, megfelelő 
igényességű díszletek, jelmezek, segédeszközök és kellékek használatára. A művészi nevelés a 
rendelkezésre álló szűkös készletek segítségével nem szolgálhatja kellően az intézmény kiemelt céljait, a 
tehetséggondozás és a minőségi oktatás elvárt színvonalát. 
 
 
1.22 A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái 
 
Programunknak megfelelően nyitottak vagyunk. A problémát inkább megelőzni szeretnénk, mint kialakulását 
hagyni. Valamennyien - pedagógusok, technikai dolgozók és szülők- szeretnénk jól eleget tenni vállalt 
feladatainknak. 
Az iskola külső és belső kapcsolatának rendszere egymásra épül. Hatékony nevelő-oktató munka nem 
valósítható meg a szülők közreműködése nélkül. 
A nyitott iskola aktív együttműködésre törekszik partnereivel: az odajáró gyerekekkel és családjukkal, a 
kerületi intézményekkel, a helyi társadalommal, társadalmi szervezetekkel. 
Ennek érdekében rendszeresen, szervezünk az iskolahasználók és/vagy a lakosság számára nyitott 
rendezvényt. Szakmai munkánkról, intézményünk életéről folyamatosan tájékoztatjuk a helyi közvéleményt – 
a helyi média, weblap működtetése – útján. 
 
a) A szülők részére 
 

Hivatalos formák 
- Fogadóórák,  
- szülői értekezletek,  
- fórumok,  
- igazgatói fogadódélután,  
- SZM megbeszélés, 
-  nyílt órák,  
- nyílt napok,  
- családlátogatás. 

 
Kötetlen találkozások 
Farsang, koncertek, kirándulások, iskolai ünnepségek, SZM-bál, bemutatók, művészeti vizsgaelőadások, 
művészeti előadások, alkalmi kapcsolatfelvétel. 
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A partneri együttműködést segítő alkalmak 
Döntések előtt kérjük a szülők kritikai véleményét. Szülői Munkaközösség tagjaival való beszélgetések 
alkalmával különféle fórumokon. Egyéni kérés alapján. Közös rendezvények (főzések, vetélkedők, 
alkalmával „SZÜDITA” (szülők, diákok, pedagógusok) keretében, kötetlen formában vehetnek részt a 
diákjaink családjukkal együtt. 

 
b) A gyerekek részére 
 

Hivatalos formák 
A tanórákon kívül rendelkezésükre áll az igazgatói fogadódélután. A diákönkormányzaton keresztül 
folyamatos az információcsere. Diákközgyűlés, tanulógyűlések. 
 

Kötetlen találkozások 
A tanulók a szülőknél felsoroltakon kívül gyakorlatilag bármikor bármilyen problémájukkal fordulhatnak a 
felnőttekhez. 
 

A partneri együttműködést segítő alkalmak. 
A műsorokra, versenyekre való készülés. Az óvodások fogadása. Az együtt készülődés közben megélt 
kapcsolatok. 
Az iskola hagyományos rendezvényei. 
 

Az esetleges szponzorok és szülők, gyerekek közös rendezvényeit valósítjuk meg a gyerekek 
díszelőadásaival. 
 

Az iskola hagyományai 
- Az iskola névadójának emlékére a „Széchenyi-hét”, „Árpád-hét”, „Iskolahét” keretében különféle 

programokat, versenyeket (helyi és tankerületi) szervezünk. Ezen héten mutatjuk be a szülők 
számára kiállítás formájában tanulóink munkáit és az eddig elért eredményeit a sport, tanulmányi 
versenyek és művészetek területén. A hét kulturális műsorral zárul. Gála műsor keretében az 
évfolyamok bemutatják, hogy az egyes területeken (vers, tánc, humoros jelenetek) miben 
tehetségesek a tanulóink. .  

- Iskolaújság kiadása (ha a személyi és tárgyi feltételek lehetővé teszik) 
- Iskolarádió működtetése (ha a személyi és tárgyi feltételek lehetővé teszik) 

 

Rendezvények, ünnepségek: 
Baracs Kisapostag 
- Tanévnyitó ünnepély - Évnyitó  
- Elsőosztályosok avatása - Első évfolyam avatása 
- Óvodások fogadása - Szüreti-bál 
- Nemzeti ünnepek, jeles napok - Nemzeti ünnepek, jeles napok 
- SZÜDITA - Szent Márton napi játék 
- Természetvédelem (ÖKO iskola) - Mikulás-nap 
- Télapó ünnepség - Luca napi játszóház 
- Karácsonyi ünnepkőr - Karácsony 
- Szülők-nevelők bálja - Farsang 
- Farsangi rendezvény - Mátyás napi mesemondó verseny  
- Húsvéti játszóház - Húsvéti kreatív délután 
- Széchenyi-hét - Iskolahét 
- Gyermeknapi rendezvény - Tanulmányi kirándulás 
- Ballagás - Évzáró 
- Pedagógus nap 
- Tanévzáró ünnepély 
- Tanulmányi kirándulások, táborok 
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Előszállás 
- Tanévnyitó 
- Az első osztályosok ünnepélyes fogadása, ajándékozás 
- Nemzeti ünnepek, jeles napok 
- Egészségügyi hónap  
- Nyelvi hét 
- Mikulásnap  
- Karácsony  
- Farsangi bál  
- Házi tanulmányi versenyek 
- Árpád-hét  
- Húsvéti műsor 
- Idősek napja 
- Anyák napja  
- Diáknap  
- Pedagógus nap 
- Ballagás  
- Évzáró  
- Tanulmányi kirándulások, táborok 

 
 
1.23 Környezeti nevelési program 
 

A környezeti nevelés célja 
A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság 
elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fenntartását és a társadalmak 
fenntartható fejlődését. 
 

Környezeti nevelési jövőképünk 
Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol a diákok és a szülők által közösen alakítva még 
hangulatosabb lenne a környezet, megvalósulna a fenntartható fejlődés: az energiatakarékosság, 
újrahasznosítható anyagok felhasználása, szelektív hulladékgyűjtés, a diákok harmonikusabb, stressz 
mentesebb környezetben tanulhatnának, aktívabban vehetnének részt környezetünk védelmében, 
alakításában. Diákjaink személete, életmódja változzon környezetbaráttá! 
 

Környezeti nevelési szemléletünk 
A fenti célokat úgy valósítjuk meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat dolgoztunk ki. 
Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és 
természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk.  
Olyan oktatást biztosítanunk, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és 
a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív együttműködésre alkalmas felelős 
magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket alakítunk ki.  
Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Úgy gondoljuk, szemléletet csak úgy lehet formálni, ha 
minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt 
ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. A 
természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk. A kémia, a biológia, a 
földrajz és a fizika tantárgyak között már megvalósult az együttműködés.  
Tanórán és szakkörökön megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, gyakoroljuk az egyszerű, komplex 
természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, 
kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédőkké, a 
természetet féltő, óvó felnőttekké. 



45 
 

 
Új tervek 

 a környezetvédelmi nevelés követelményeinek, tananyagainak, specialitásának kidolgozása 

 a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához 

 tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek bemutatása 
 
Hagyományok ápolása 

 iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára 

 nyári táborok szervezése 

 drog prevenciós program folytatása 

 osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 
 
Szaktárgyi célok 

 a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és környezete, 
kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei) 

 a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés hatása a 
természeti-, és az épített környezetre, az emberre) 

 interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, problémamegoldó 
gondolkodást fejlesztő feladatok) 

 tanórán kívüli szakórák szervezése 

 természetvédelmi versenyekre felkészítés 

 multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon 

 a számítógép felhasználása a tanórákon 
 
Intézményünk az Ökoiskolák köré tartozik  2014. január 24-től Örökös ökoiskola 
 
Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a 
válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal, hogy 
a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem 
előtt.  
Egy ökoiskola abban különbözik az átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti 
nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola 
működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.  
A környezeti nevelés iskolánk gyakorlatában harmonikusan illeszkedik a környezettudományi és a 
társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és szocializáció sajátosságaira építve 
történhet az erkölcsi és az életviteli szokások formálása. 
A környezeti nevelés minden pedagógusunk, illetve valamennyi tantárgy feladata. 
A tantárgyak tartalmához illeszkedő, ám a hagyományos tanítási órákon kívüli iskolai nevelési helyzetekben a 
környezeti nevelésnek számos lehetősége van, mindenekelőtt az iskolai szabadidős helyzetekben, a tanulók 
művészeti, sport, játék és közéleti tevékenységeinek során. Ezek előkészítésekor, megvalósításakor szintén 
gondolnunk kell a környezeti vonatkozásokra, a környezeti nevelés lehetőségeire. 
A napközis foglalkozások környezeti nevelési tartalma kifejezett, hiszen a tanulók életviteli kultúrájának, 
szokásaik alakításának közvetlen nevelési lehetőségei tárulnak fel. A napközi programjaiban helyet kapnak a 
környezetfeltáró, érzékenyítő, megőrző programok, ezzel kapcsolatos játékok és cselekvések. 
Az iskolai tehetséggondozás terén is helyet találhatunk a környezeti nevelésnek. A környezet iránt 
legfogékonyabb tanulók számára megrendezett versenyekre és vetélkedőkre való egyéni és csoportos 
felkészülés alkalmas erre.  
Számunkra fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön a 
nevelőintézmény egészének ökológiai kultúrája és társas harmóniájának rendje. Az iskolánk legfontosabb 
célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a szülők, a helyi közösség tagjai.  
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Alapelveink 
- Ökológiai gondolkodás kialakítása 
- Rendszerszemléletre nevelés  
- Fenntarthatóságra nevelés 
- A környezetetika hatékony fejlesztése  
- Érzelmi és értelmi környezeti nevelés 
- Környezettudatos magatartás és életvitel segítése  
- Az állampolgári felelősség felébresztése 
- Az alternatív megoldások kialakítása  
- Problémamegoldó képesség fejlesztése 
- Ok-okozati összefüggések felismerése, megértése  
- A globális problémák felismerése, megértése 
 
Rövid távú céljaink 
- A tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához  
- A község és környékének nevezetességeinek feltérképezése, feldolgozása 
- A környezeti nevelési beépítése a szaktanmenetekbe 
- Hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon  
- Multimédiás módszerek alkalmazása a szakórákon 
 
Hosszú távú céljaink 
- Váljanak tanítványaink környezettudatos állampolgárrá, ismerjék meg a környezetbarát anyagok és 

technológiák felhasználását! Értsék meg a fejlődés és a környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét, 
vegyék észre a helyi és globális problémákat, tudjanak hatékony megoldásokat tervezni és végrehajtani! 

- Értsék meg a környezeti problémák gazdasági, társadalmi okait! Ismerjék fel az ember és a természet 
szoros kapcsolatát, s tudják, hogy a harmonikus együttélés eredménye a szerves (organikus) kultúra. 

 
A céljaink eléréséhez a következő készségek kialakítását tartjuk szükségesnek: 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

 szintetizálás és analizálás 

 problémaérzékenység, integrált megközelítés 

 kreativitás 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

 vitakészség, kritikus véleményalkotás 

 kommunikáció, média használat 

 konfliktuskezelés és megoldás 

 állampolgári részvétel és cselekvés 

 értékelés és mérlegelés készsége 
 
Tanulásszervezési feladatok 
 
a) Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások 

A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Minden 
lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy diákjainkban egészséges kép alakuljon ki az őket körülvevő 
világról, ezért igen fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. 

 
Lehetőségeink 
- Terepi munka: terepgyakorlatok, tanulmányi kirándulások, városismereti játékok, szakkörök. 
- „Látogatások”: múzeumi órák, állatkerti órák, üzemlátogatások 
- Versenyek: iskolai kerületi szervezésű,  
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- Témanapok, témahetek, jeles napok 
- Újraindítandó iskolaújság, „Zöld oldalak”  
- Akciók 
- Kézműves foglalkozások 
- Zöld Napok figyelembe vétele a települési programokhoz való alkalmazkodással.  
- Tanórákon: az adott témákhoz hozzárendeljük azok környezetvédelmi, nevelési vonatkozásait. 
- Kiemelten kezeljük a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozásokat, jelentős szerepet biztosítunk az 

önálló ismeretszerzési lehetőségeknek.  
- Erdei iskola  Az iskola falain kívül szervezett min. 3, max. 5 tanítási napon át tartó erdei iskola. Az 

erdei iskolában való részvétel önkéntes. A tanulókra eső költségeket részben a szülők fedezik, 
másrészt pályázatokkal, illetve egyéb módon biztosítjuk. Ezen programok lebonyolításához 20 
tanulónként legkevesebb egy pedagógus részvétele szükséges, ennek helyettesítési vonzata van. 
Célunk, hogy minden iskolai osztály a 8 tanév során 1-2 alkalommal vegyen részt az erdei iskola 
programban. 

 
b) Érintett tantárgyak: 

- természettudományos tantárgyak  
- magyar nyelv és irodalom 
- történelem 
- művészeti tantárgyak  
- osztályfőnöki órák 
- egészséges élet   
- erkölcstan 
- idegen nyelv 
Az Alaptörvény környezet védelméről szóló részeinek megismertetése és értelmezése az életkori 
sajátosságok figyelembe vételével. 

 
c) Módszerek 

- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák  
- játékok (pl.: drámajáték, stimulációs játékok)  
- riportmódszer (kérdőív, riportok, interjú) 
- projekt módszer ( pl: savas eső, globális felmelegedés, stb.)  
- terepgyakorlati módszerek: 
- művészeti kifejezési módszerek 
- modellezés 

 
d) Taneszközök 

- Az iskola az alapvető oktatási eszközökkel rendelkezik, szakkönyveink fejlesztésre szorulnak. 
Folyamatos pótlásra szorul a vegyszerkészlet. A fejlődéssel együtt fejleszteni kell a környezeti 
nevelés szakirodalmát, és a legújabb szemléltető eszközöket. 

- Az esetleges nyári szaktáborok működtetésénél biztosítani kell a biológiai és kémiai vizsgálathoz, 
illetve a levegő-, talaj –, vízvizsgálathoz szükséges eszközöket, vegyszereket, folyamatosan frissíteni 
kell a CD-könyvtárat. Biztosítani kell a programhoz szükséges audiovizuális, ill. multimédiás eszközök 
hozzáférhetőségét. 

- A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 
felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális eszközigénye: 

 mini laborok  

 légszennyezettség-mérő  

 mini időjárás-állomás  

 talaj- és vízvizsgáló eszközök.  
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Kapcsolatrendszer, kommunikáció 
A környezeti nevelés során nélkülözhetetlen a kommunikációkülönböző formáinak alkalmazása. Tanulóinkat 
meg kell tanítani a fellépésre, a szereplésre, az előadások módszertanára. 
 
a) Iskolán belüli kommunikációs formák 

- kiselőadások tartása megfelelő szemléleteszközökkel 
- házi dolgozat készítése  
- az iskolarádió, iskolaújság megfelelő rovatai  
- tablókészítés  
- poszterek készítése és bemutatása 
- faliújságon közölt információk készítése 

 
b) Az iskolán kívüli kommunikáció formái 

- környezet- és természetvédelmi cikkek feldolgozása  
- környezetvédelmi rádió- és televíziós hírek feldolgozása  

 környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek feldolgozása 

 a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az illetékes 
önkormányzattal 

 
Pedagógus- továbbképzés 
Megtervezésekor célszerű külön figyelmet fordítani arra, hogy a környezeti nevelés elvei és gyakorlatának 
fejlesztése is érvényesüljön. 
 
Iskolai környezet 
Energiatakarékosság szempontjából nélkülözhetetlen a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer 
korszerűsítése. 
 
 
1.24 Egészségnevelési program 
 
Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt céljai 
Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden tagja 
képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső 
környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat, és ez által képessé 
váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. 
A teljes fizikai és szellemi szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak 
képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a 
megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális 
megoldásokat, továbbá környezetével változzék, vagy alkalmazkodjék ahhoz. 
Az egészséget alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. Az 
egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket 
hangsúlyozza. 
 
Az iskola egészségnevelési tevékenységének feladatai 
- A tanulók rendelkezzenek korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal egészségük megőrzése és védelme érdekében.  
- A tanulók önálló felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, 

egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani.  
- A tanulóknak legyenek alapvető a fogyasztóvédelmi és bűnmegelőzési ismereteik. 
- Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársaik iránit elfogadó segítőkész magatartást.  
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- Ismerjék meg a környezet – elsősorvban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok – 
leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit.  

- Készüljenek fel a vészhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 
- Az iskola és a szülő együttesen tegye képessé a tanulót az önálló gyalogos közlekedésre, a 

tömegközlekedési eszközök használatára, az utas balesetek elkerülésének módjára.  
- Rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésének 

legfontosabb szabályairól.  
- Segítsen a káros függőséghez vezető szokások és életmódok (pl.: dohányzás, alkohol-és kábítószer 

fogyasztás), a káros szenvedélyek (pl.: játék, számítógép, Internet stb.) a helytelen táplálkozás, 
öltözködési szokások kialakulásának megelőzésében.  

- Figyelmet kell, hogy fordítson a szexuális kultúra és magatartás kérdéseire, a családi életre, a felelős 
párkapcsolatokra történő felkészítésre.  

 

Az iskola egészségnevelés fő területei 
- A testi és lelki egészségre nevelés, az élethosszig tartó egészségtudatos életmód kialakítása,  
- Stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátíttatása,  
- A tanulók saját testképének megismerése és a testtudat kialakítása,  
- A testmozgás közösségépítő erejének megismertetése a gyerekkel  

 az élet és testi épség védelme, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

 az egészség, mint érték védelme és fejlesztése, 

 prevenciós tevékenység az életkornak megfelelően,  

 az egészséges táplálkozás biztosítása, 

 a szocializáció - beilleszkedés segítése,  

 a világ megismerése, 

 az értelmi és érzelmi fejlesztés kialakítása,  

 családi és kortárs kapcsolatok, 

 az egészséget befolyásoló tényezők, folyamatok megismerése. 
- Az egészséget károsító szokások, életvitel megismertetése, a kockázati tényezők tudatos 

csökkentése, a egészséges életmód igényének kialakítása  
 

Az iskola egészségnevelés színterei, módszerei 
- Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, ill. minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásának feladata. 
- A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanóra és tanórán kívüli foglalkozások keretében – 

foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából alapvető ismeretekkel. 
- Az iskolai egészségnevelést t szolgáló tevékenységformák: 
 

Tanórai tevékenységek 
- A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órákon, játékos egészségfejlesztő 

testmozgás az elsőtől negyedik évfolyamon, az iskolai sportkör foglalkozásai.  
- A törvény által biztosított heti 5 testnevelés órával 2 tornatermi és 1 osztálytermi, vagy udvari, vagy 

játszótéri foglalkozás;  
- A helyi tantervben szereplő tantárgyak mindegyike lehetőleg tartalmaz egészségügyi, egészségnevelési 

ismereteket.  
 

Tanórán kívüli tevékenységek 
- A 3, 6. évfolyamon úszásoktatás. 
- Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, kirándulások, vetélkedők.  
- Egészség- és családi nap iskola szervezésében 
- Tanulmányi kirándulások, melyek során törekszünk a mozgás és egészségtudatos életmódra nevelésre.  
- Drog prevenciós és egészségvédelmi előadások 7-8. évfolyamon. 
- Szabadban töltött programok: Madarak és fák-, nyári táborok, kirándulások, sportnap, …stb. 
- Törekszünk arra, hogy a teljes körű egészségnevelés keretében kapcsolatokat létesítsünk kerületi 

sportegyesületekkel és helyi társadalmi szervezetekkel, melyek sporttevékenységet végeznek.  
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Célunk tanulóinkat olyan ismeretekkel, pszichésen megalapozott benső értékké vált normakultúrával 
megismertetni, felruházni, amelynek segítségével egyértelműen elhárítják a személyiségük integritását 
veszélyeztető szerek használatát. 
A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett megelőző munkában, megfelelő 
előkészítés és információátadás után részvételükkel tudják támogatni az iskola programjait. 
 
Az iskola épülete, udvara egészségnevelési szempontból 
- Tornatermünk jól felszerelt a heti 5 órás testnevelés biztosításához 
- Udvarunk sportrészei tágasak, de egészségvédelmi szempontból felújításra szorulnak (beton hepehupás, 

folyamatos homokfelújítás igényeltetik a távolugró gödörnél, kosárlabdapalánk festése megszilárdítása 
felújítása esedékes)  

- Játszóudvarunkon környezetbarát udvari játékok találhatók, melyek szintén felújításra szorulnak  
- Az ebédlőnk rendezett, felújított. 
 
Az iskola külső kapcsolatai, együttműködő partnerek 
- Egészségügyi Szolgálat: - fogászati szűrés. 
- Védőnő, iskolaorvos, pszichológus. 
- ÁNTSZ (szükség esetén). 
- További partnerek felkutatására lehetőségek. 
 
Tájékoztatási lehetőségek (szülők, lakóhelyi közösségek felé) 
- Fórumok, felvilágosító előadások—igény szerint. 
- Szülői értekezlet. 
- Felhívások különböző akciókra: papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés stb. 
- Pályázatok. 
- Honlapon. 
 
Az iskola-egészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő közösen látja el. 
- A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és intellektuális fejlődés 

követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a fejlődés követésén 
kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére is irányulnak (szekunder 
prevenció). 

- Adott esetben a tanulók elsősegélyben részesítése. 
- Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás egészségügyi és 

balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve  
- Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 
 
 
1.25 Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 
 
a) Baleset megelőzés 

A gyermekek biztonsága, s ezzel kapcsolatban a jövő generációjának balesetelkerülő biztonságos életre, 
közlekedésre nevelése alapvető társadalmi érdek, amely számos intézmény munkájának szerves részét 
képezi. 

 
Baleset megelőzés területei  
- Tanév kezdéskor megtartott baleset- és tűzvédelmi oktatás (Baleset megelőzésére, felkészítés a 

balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére. Tilos és elvárható magatartásformák 
ismertetése életkoruknak és fejletségi szintjüknek megfelelően)  

- Tantárgyakhoz kapcsolódó egyéni baleset és tűzvédelmi szabályok ismertetése (Kémia, fizika óra: a 
kísérletekhez szükséges anyagok és eszközök szakszerű, balesetmentes használata.  
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Testnevelés: a sporttevékenységek sérülések nélküli végzése. Technika órákon: a munkafolyamatok 
szakszerű végzése. Technika óra: helyes, balesetmentes eszközhasználat.)  

- Baleset-megelőzés az iskolán kívül, külső helyszíneken.(Tanulmányi kirándulások, nyári táborok. 
Balesetveszélyes helyzetek a víz mellett, vizeken. A közlekedés elmélete és gyakorlata. - 
Biztonságos átkelés az úttesten, gyalogos és tömegközlekedési szabályok, kerékpározás szabályai, 
útburkolati jelek.)  

- „Az iskolakörzeti megbízottja” (Munkája során kapcsolatot tart a tantestülettel, így a 
leghatékonyabban képes ellátni az alapvetően preventív jellegű feladatait. „Az iskola rendőre” jelen 
van minden jelentősebb iskolai rendezvényen (tanévnyitó, tanévzáró, valamint szülői értekezleten és 
a fogadóórán. Segítsége kérhető a diákok tájékoztatásában, védelmében.)  

 
b) Elsősegélynyújtás 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az 
elsősegélynyújtás fogalmát; ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 
alapfogalmakat.  
- ismerjék fel a vészhelyzeteket;  
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;  
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;  
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;  
- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.  
 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  
- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;  
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  
 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása: 
- Tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenítése. 
- Osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: (teendők közlekedési baleset 

esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának 
helyes módja)  

- Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe  
 
 
1.26 Az egészségfejlesztő testmozgás nevelési programja 
 
Egészségügyi és pedagógiai szempontjai 
- Minden gyerek minden nap részt vesz a testmozgásprogramban. 
- Minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési- és légző 

rendszer megfelelő terhelése.  
- Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és 

fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna.  
- A testnevelési tananyag egészében a gerinc-és ízületvédelem szabályainak betartása, külön figyelemmel 

a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző testhelyzeteire. 
- Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még az eltérő 

adottságú tanulóknak is. 
- A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás-programban. 
- A testmozgásprogram életmódsportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan sportokat, amelyeket 

egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében) 
A fenti szempontok együtt és egyformán fontosak és jelentősek. 
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Mindennapos testnevelés színtere: 
 

a) Alsó tagozaton 
- A 2012/13-as tanévtől a 2011. évi CXC. ktv. szerint felmenő rendszerben az 1. és 2. évfolyamtól 
- heti 5 testnevelés óra, 
- úszás oktatás 3 és/ vagy 4 évfolyamon a testnevelési óra terhére 
- + 1 néptánc óra (testnevelés óraszámában van benne! ), az 1, 2 évfolyamon 
- délutáni sportkör, 
- a napközi ideje alatt, 2013 szeptemberétől: a délutáni foglalkozásokon való szabad levegőn játszás, 
- alapfokú művészetoktatás néptánc és moderntánc tanszakai.illetve lovaglás 

 

b) Felső tagozaton 
- Az 5. évfolyamtól a 2012/13-as tanévtől a 2011. évi CXC. ktv. szerint felmenő rendszerben 
- heti 5 testnevelés óra- ebből 1 néptánc óra, felmenő rendszerben  
- úszás oktatás a 5 és/vagy 6. évfolyamon a testnevelési óra terhére 
- délutáni sportkörök, 
- a délutáni foglalkozásokon való szabad levegőn játszás, labdás ügyességfejlesztés, sportjátékok  
- az alapfokú művészetoktatás néptánc és moderntánc tanszakai. 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése 
A nemzeti köznevelési törvény végrehajtási rendeletének XIII. fejezete (141 - 142. §) a következő módon 
szabályozza a mindennapos testnevelés gyakorlatát: 
A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a testnevelésóra 
megtartásával kell biztosítani. 
Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az iskolában működő diáksport-
egyesületben történő sportolással biztosít az iskola, akkor az iskolai sportkör és az iskolában működő 
diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi tagdíjat nem szedhet. 
 

a) Könnyített testnevelés  
- A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján 

könnyített testnevelés órára kell beosztani. Az orvosi szűrővizsgálatot - kivéve, ha a vizsgálat oka 
később következik be - május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának 
nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok 
eredményét. 

- A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az 
iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos 
testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon. 

- Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati 
vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a 
gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. 

 

b) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 
- Az iskola a mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi 

évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével 
megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát.  A tanulók fizikai 
állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító 
pedagógusa végzi. 

- A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett 
tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat 
tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából 
szükséges intézkedéseket.  

- A mérés eredményeit feltölti a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe 
(NETFIT®). 
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1.26.1 Nemzeti lovas programoktatás. 
 
A ló, a lovaglás a magyar kultúra szerves része több mint ezer éve. A múltba történő visszatekintésen túl 
Magyarország jelenkori természeti adottságai is kiváló lehetőséget adnak a lovaglásra. Napjainkban az 
emberek többsége mesterséges környezetben él, ami már olyan fokú elszakadást jelent a természetes 
környezettől, hogy a gyermekek között nem ritka, aki még nem is látott lovat, holott Magyarországon a lovak 
felnevelésének és tenyésztésének évezredes hagyományai vannak. A lovas kultúraoktatás alatt nemcsak 
magát a lovaglást értjük, mint gyakorlati oktatást, hanem a magyar hagyományokat ismertető elméleti képzést 
is.  
 
Az ismert pedagógiai módszerek bevonásával a lovas oktatás jelenleg elfogadott módszertana alapján 
megfelelően képzett iskolalovakon biztosítjuk az oktatást.  
 
Ennek keretében tanulóinknak lehetősége nyílik megismerni  
- Lovas turizmust, lóversenyeket, a magyarság és a ló kapcsolatát, lovas történetét 
- Lóismeretet, ló és lovaglás történetét, híres lovakat és lovasokat, hagyományos magyar lófajtákat. 
- A lovak takarmányozását és tartását, a lovassportokat és azok szabályait, a lovak ápolását és idomítását. 
- A lovaglás elméleti alapjait (lovassportokat és szabályaik, egészségügyi szabályok, baleset-megelőzése, 

a bemelegítés jelentősége). 
- Lovak betegségeit és ezek megelőzését. 
- Kommunikációt a lovakkal (testbeszéd). 
- Természetvédelmet és állatvédelmet, ló és lovas kapcsolatán keresztül. 
- A lóval való kapcsolat pozitív irányba befolyásolja a személyiségfejlődésüket (együttműködő készség, 

pozitív énkép, empátiás készség, késleltetés képessége), segíti a környezettudatos és az egészséges 
életmódra történő nevelést.  

- Ló alkalmazásával az önkontroll, a tolerancia javítását, az önfegyelem javítását vezetői képességek 
kialakításához. 

- A lovaglás jellegéből adódóan nagy segítséget nyújt a kisebb – nagyobb részképesség – problémák 
kezelésében (finommotorika, mozgásfejlődés, térbeli tájékozódás, egyensúly, figyelmi funkciók), segíti a 
tudatos egészségmagatartás kialakulását is. 

 
2014 szeptemberétől a mindenkori 5.- 8. évfolyamra járó tanulóinknak biztosítjuk választható tantárgyként a 
lovas oktatást, a mindennapos testnevelés keretében. Ezért az adott napon a tanítási órák utolsó két órájára 
kell megszervezni, úgy hogy akik nem választották a lovaglást, testnevelés órán vesznek részt. 
 
1.27 Képességfejlesztő sakk – Sakkpalota - (Előszállás) (Lásd melléklet 2.) 
 
A Képességfejlesztő sakk 1-4. évfolyam - Sakkpalota tantárgyként kerül bevezetésre. A heti 5 testnevelés óra 
terhére 1 órát Sakkpalota órára használunk fel. 
 
A 2011.évi CXC. törvény 6. mellékletének engedélyezett heti időkeretben: 
3. osztályban informatika:  1,0 óra 
4. osztályban informatika:  1,0 óra 
8. osztályban biológia:  0,5 óra 
8. osztályban technika:  1,0 óra 
4. osztályban idegen nyelv: 0,5 óra 
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II. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 
 
2.1 Tankötelezettség 
 
A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai, alapfokú művészeti iskolai felvétel, a 
tanulói jogviszony keletkezése 
- Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei, a felvétel és az átvétel helyi szabályai 
- A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény végrehajtási rendelete, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 22 - 23. §-a rendelkezik a tankötelezettségről és a tanulói jogviszonyról. 
 
Az iskola a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az iskola beiskolázási 
körzetét a fenntartó határozza meg. 
 
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét 
augusztus 31. napjáig betöltse. Legkésőbb az azt követő évben válik tankötelessé. A tankötelezettség 
teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, 
hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  
 
Az első osztályba történő beiratkozáskor be kell mutatni 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát  
- a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját,  
- TAJ kártyát  
- a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt vagy a gyermek felvételét javasoló, a nevelési 

tanácsadó által kiállított szakvéleményt vagy a szakértői bizottság szakvéleményét.  
 
A 2 - 8. osztályokba történő felvételkor be kell mutatni: 
- a tanuló születési anyakönyvi kivonatát  
- a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját,  
- TAJ kártyát  
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványát  
- az előző iskola által kiállított átjelentkezési lapot  
- a nevelési tanácsadó által kiállított szakvéleményt vagy a szakértői bizottság szakvéleményét.  
 
A 2 - 8. évfolyamokra jelentkező tanulóknak - az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények 
alapján összeállított - szintfelmérő vizsgát kell tenni azokból a tantárgyakból, amelyeket az előző iskolájában 
nem tanult. Amennyiben a tanuló valamelyik tantárgyból a szintfelmérő vizsgán nem felel meg, az évfolyamot 
köteles megismételni. 
 
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó gyermekek, tanulók felvételéről az iskola igazgatója dönt a szülő 
kérelme alapján. 
 
3,5 tanulmányi átlag alatt, magatartás vagy szorgalom jegyek esetében a rossz, hanyag vagy változó 
minősítésnél az igazgató a felvétel előtt kikéri az igazgatóhelyettesek valamint érintett osztály 
osztályfőnökeinek véleményét. 
 
Az igazgató a döntését az alábbi szempontok mérlegelése után hozza meg: 
- az adott évfolyamra járó tanulók létszáma  
- a jelentkező tanuló magatartás és szorgalom érdemjegyei  
- a szülői kérelem indokai  
- lehetőség szerint (férőhelyek száma) előnyt élvez, aki korábban más művészeti képzésen már részt vett, 

illetve nálunk szeretne valamelyik tanszakra járni.  
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Az igazgató az előző pont alapján történő döntéséről a szülőt írásban értesíti. Elutasító döntés esetén felhívja 
a szülő figyelmét, hogy jelentkezzen a lakóhelye szerinti illetékes iskolában. 
 
Az előző két pontban rögzített eljárást kell követni akkor is, ha a tanuló ugyan a beiskolázási körzetünkön 
kívül lakik, de korábban már volt iskolánk tanulója. 
 
 
2.1.1 A gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási szabályok 
 
Az eljárási szabályokat a 20/2012. EMMI rendelet 83. §-a tartalmazza 
A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni 
gyermeke iskolai felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi 
előmenetelével kapcsolatos döntéséről, az intézmény működésének rendjéről, továbbá minden olyan 
intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja. 
 
A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni 
- minden olyan iskolai döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén szülőre fizetési 

kötelezettség hárul,  
- a kiskorú tanuló esetén a tanulói jogviszony keletkezésével, megszűnésével, a tanulói jogviszony 

szünetelésével, a tanórai foglalkozáson való részvétel alóli felmentéssel, az egyes tantárgyak alóli 
mentesítéssel, a tanulmányi idő rövidítésével kapcsolatos ügyekben, és  

- minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja.  
 

Az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az iskolaírásban értesíti a szülőt, ha a kiskorú tanulót 
törölte a nyilvántartásából.  
 

A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy 
egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre, tanulóra hátrányos döntést, vagy a tanuló, 
kiskorú tanuló esetén a szülő kéri a döntés határozatba foglalását. 
 

A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti. 
 

A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt.-ben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak 
be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. 
 

A tankönyvek, segédkönyvek beszerzésével összefüggő iskolai döntések előkészítésére a külön 
jogszabályban (tankönyvrendelet) foglaltakat kell alkalmazni. 
 
 
2.2 A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabályai 
 
E fejezet tartalmát a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13 - 18. §-a szabályozza. 
A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon 
választható tanítási óra. 
 

Ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a 
tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni, erről a szülőt 
tájékoztatjuk. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a 
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 
 

Az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló 
- milyen szabadon választott tanítási órán  tánc-dráma, néptánc, továbbá  
- melyik egyház által szervezett hittan órán, vagy   
- a kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. 
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A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási 
évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a 
szabadon választott tanítási órára. 
 

Az iskola igazgatója minden év április 15-ig elkészíti és a fenntartó tankerület jóváhagyását követően 
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. A tájékoztatónak 
tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása 
előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. 
 

A tanuló május 20-ig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. 
Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt 
egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal. 
 

A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 
 

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől 
kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri - ha a gyermek nem cselekvőképtelen -, 
gyermekével közösen gyakorolja. 
 
 
2.2.1 A szabadon választható foglalkozásokon való részvételi szabályok: 
 
A tanuló választását írásba foglaljuk és a szabadon választható foglalkozások, órák minimálisan 1 tanítási 
évre terjednek ki. Ennél rövidebb idejű foglalkozást órarendi keretben nem szervezünk. 
A tantárgyi típusú foglalkozásokon nyújtott tanulói teljesítmények értékelése beleszámít az órarendi órákon 
nyújtott teljesítményekbe. 
Az írásban jelzett választás után a tanulónak kötelező részt vennie az általa választott foglalkozásokon.  
 
A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá a pedagógusok közül történő választás szabályai: 
- A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni.  
- Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a 

csoport vezetésére.  
- A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a 

mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai 
foglalkozás lenne.  

 
 
2.2.2 Az egyéb foglalkozások szervezési elvei: 
 

Az alsó és felső tagozaton egyaránt szervezünk tanulóinknak fejlődésüket szolgáló csoportos pedagógiai 
tartalmú foglalkozásokat (napközi, tanulószoba), az előző tanévben felmért igények alapján. E szervezési 
forma biztosítja a tanulók tanórán kívüli fejlesztését. A családra építve segíti, kiegészíti az iskola tanórai 
keretben folyó nevelő – oktató munkáját. 
 

Megismerkednek a hatékony tanulási módszerekkel, elsajátítják az önálló tanulás lépéseit. A változatos 
tevékenységek során a tanulók intelligenciája akarati és érzelmi téren egyaránt fejlődik. A különböző 
foglalkozás típusok a gyerekek differenciált képességfejlesztését szolgálják. Ez a foglalkozás típus hozzájárul 
a környezet és természet megismeréséhez, az egészségnevelés céljainak kiteljesedéséhez, valamint 
szűkebb környezetünk Baracs értékeinek alaposabb megismeréséhez. 
 

A fejlesztő és tehetséggondozó órákon kívül igény és lehetőség szerint biztosítunk szakköröket és 
felzárkóztató foglalkozásokat egyaránt (elsősorban matematika, magyar, történelem, angol, és 
természettudományos tantárgyak esetében). 
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Figyelembe vesszük tehát szervezési elvként a komplexitást, illetve a felvételi tantárgyakat. 
 
Az alapfokú művészeti iskolában a normatív költségvetési hozzájárulás meghatározásánál akkor lehet a 
tanulót egy tanulóként figyelembe venni, ha a tanítási év átlagában, tanítási hetenként a tanuló részére 
biztosított négy foglalkozás együttes időtartama 
- zeneművészeti ágban csak egyéni foglalkozás vagy egyéni és csoportos foglalkozás esetén legalább 

százötven perc, 
- kizárólag csoportos foglalkozás esetén - minden művészeti ágban - legalább száznyolcvan perc. 
 
Az Nkt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a tanuló térítési díj ellenében 
igénybe vett heti tanórai foglalkozásainak összes időtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet. Ha a 
tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti iskolában 
több művészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia 
kell arról, hogy melyik iskolában, melyik művészeti ágban vesz részt térítésdíj-fizetési kötelezettség mellett a 
képzésben. Az intézmény vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni. 
A fentebb meghatározott idő számításánál az alapfokú művészeti iskola által a tanuló részére biztosított 
foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a tanuló azokon részt vett, vagy igazoltan, 
vagy igazolatlanul távol maradt. 
 
 
2.3 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások 

és azok óraszáma, az előírt tananyag és követelmény 
 
Helyi tantervünkben az arany középutat tűztük ki célul. Ebben a keretben látjuk a nevelési programban 
megfogalmazott célok és feladatok teljesülését. 
 
A művészetet, mint az érzelmi nevelés és a személyiségfejlesztés, a készségek megalapozásának, a 
képességek fejlesztésének eszközét, kiemelt szerephez juttatjuk. A programot kiegészítik a délutáni 
szakkörök és az alapfokú művészetoktatási tanszakok foglalkozásai. 
 
Az intézmény profilja 
Oktató-nevelő munkánk a differenciált képességfejlesztést és tehetséggondozást állítja középpontba, mely a 
művészeti képzésnek is kiindulópontul szolgál. 
 
Kiemelt képzési területeink: 
- magasabb óraszámú magyar nyelv és irodalom alsó és felső tagozaton, 
- magasabb óraszám matematikából az alsó és felső tagozaton, 
- magasabb óraszámú idegennyelv-oktatás az alsó és felső tagozaton,  
- magasabb óraszám a természettudományi alapozásra, 
- egészségfejlesztés (egészségnevelés) alsó tagozaton a környezetismeret tantárgyba integráltan, a felső 

tagozaton osztályfőnöki óra és biológia, földrajz tantárgyakban valósul meg. 
- hangsúlyos erkölcstan illetve etikaoktatás, 
- profilként kiemelt tánc-dráma tantárgy  
 
Modulok: 
- A tánc és dráma a felső tagozaton – 5. évfolyam - önálló modulként szerepel. 
- A hon-és népismeret modul az alsó tagozaton a környezetismeret, a művészetek műveltségterület vizuális 

kultúra és a technika tantárgyba integráljuk. A felső tagozaton földrajz, történelem, rajz, technika 
tantárgyakban jelenik meg. 

 
A modulokat is osztályzattal értékeljük. Ahol integráltan tanítjuk, ott az értékelés a tantárgyi értékelésbe 
tartozik, azt felfelé módosíthatja. 
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A délelőtti munkát egészíti ki a fejlesztő pedagógusok szakértő munkája, akik a tanév elején szűrik ki a 
problémákat. A szülőket írásban tájékoztatják és felajánlják segítségüket. A szülőnek joga eldönteni, él-e a 
lehetőséggel. 
 
Délután a napköziben a szabadidő hasznos eltöltése mellett fontos a házi feladatok elvégzése. Lehetőség 
nyílik naponta az egyéni fejlesztésre is. 
 
A tantárgyi követelményeket, a fejlesztési területeket, a továbbhaladás feltételeit, valamint a 
tananyagot a tantárgyi tantervek tartalmazzák. 
 
Óraszámokat a pedagógiai program megvalósításához lásd melléklet 2. pontjában 
 
Az iskola helyi tantervében a rendelkezésre álló tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 
követelményei teljes egészében megegyeznek a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. 2. mellékletével, a kiadott kerettantervben meghatározott 
tananyaggal és követelményekkel. A kerettantervi alternatívát kínáló tantárgyak tantervei közül a nem emelt 
óraszámú „A” változatot alkalmazzuk. 
 
A Köznevelési törvény értelmében 2013. szeptember 1-jétől – felmenő rendszerben – az első és ötödik 
évfolyamban lépnek életbe. A többi évfolyamon a korábbi pedagógiai program és helyi tanterv előírásai 
érvénybe. 
 
 
2.4 Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 
 
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 
munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a hivatalos tankönyvjegyzékből 
lehet megrendelni, hogy az iskola minden tanulója részére biztosítva legyen a tankönyvhöz való hozzájutás 
lehetősége. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, 
technika, rajz. 
 
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a 
nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák 
meg az iskola helyi tanterve alapján. 
 
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában) tájékoztatjuk. 
Az első osztályosok szüleit taneszköz lista összeállításával segítjük. A taneszközök beszerzése a tanév 
kezdetéig a szülők kötelessége. 
 
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: 
- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének! 
- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatóak. 
- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon 

szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 
- A nyomtatott taneszköz tanév közben kiegészítésre, változtatásra nem szorulhat. 

 
A szülőket minden tanévben tájékoztatjuk az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köréről, egyeztetve az 
osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. 
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Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Az 
egyes tantárgyak tanításához több éven át használható nyomtatott taneszközöket tartós könyv formájában az 
iskola igyekszik minden tanuló számára biztosítani, ezzel csökkentve a szülők kiadásait.  
2.5 A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításai 
 
a) Alsó tagozat 

 
Célok, feladatok 
Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és 
továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a 
gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá 
teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az 
iskola teret ad a gyermekjáték és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A 
tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből 
kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető 
képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  
Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek 
célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az 
önállóságot, megalapozza a reális önértékelést.  

 
Mintákat és gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben 
való részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 
Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti a 
személyiség érését.  
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés 
folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális 
környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  
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. 

 
Fejlesztési területek  hozzájuk tartozó kulcskompetencák 
- Az erkölcsi nevelés 
- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
- Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
- Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
- A családi életre nevelés 
- A testi és lelki egészségre nevelés 
- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
- Fenntarthatóság, környezettudatosság 
- Pályaorientáció 
- Gazdasági és pénzügyi nevelés 
- Médiatudatosságra nevelés 
- A tanulás tanítása 
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b) Felső tagozat 
 

Célok, feladatok 
Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz 
nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai 
munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, 
fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, 
hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is.  
Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap fő 
hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe 
veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett 
tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, 
a 7–8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző 
gondolkodás fejlesztése.  
Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt neveli a különböző 
érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú 
tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú 
nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés 
megszerzésére felkészítő szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való 
beilleszkedést.  
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. 
 
Fejlesztési területek  hozzájuk tartozó kulcskompetencák 
- Az erkölcsi nevelés 
- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
- Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
- Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
- A családi életre nevelés 
- A testi és lelki egészségre nevelés 
- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
- Fenntarthatóság, környezettudatosság 
- Pályaorientáció 
- Gazdasági és pénzügyi nevelés 
- Médiatudatosságra nevelés 
- A tanulás tanítása 
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2.6 A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése 
 
2.6.1 A számonkérés követelményei, formái 
 

Ellenőrzés 
Pedagógusaink a tanév során a tanulók munkáját folyamatosan figyelemmel kísérik, főként az alábbi 
területeken: 
- alapkészségek és képességek 
- értelem és gondolkodás fejlesztése 
- anyanyelvi képességek fejlesztése (minden tantárgyban) 
- megismerési, tanulási módszerek megtanulása 
 

Belső vizsgarendszer – Szintvizsgák (Lásd Melléklet 4.) 
A vizsga tételes szóbeli, ill. írásbeli beszámoltatás. 
A tanulókat fokozatosan fel kell készíteni a tanulmányi éveiket kísérő sorozatos vizsgákra. 
A felkészülést alsó tagozatban kell elkezdeni szóbeli feleltetéshez szoktatással. 
Felső tagozaton 5., 6., 7., 8. évfolyamon év végi szintvizsgát kell tenni a tanulóknak. 
 

Mérési és értékelési rendszer a tanulási folyamatban 
A diákok tevékenységének legfontosabb mérőeszköze az osztályozás, valamint a szöveges értékelés. A 
tanulók teljesítményének értékelése a pedagógiai munkánk egyik legnehezebb, nagy felelősséggel járó 
része. 
 

A mérés és értékelés célja és feladata: 
- a visszajelzés biztosítása a tanár, a tanuló és a szülő számára 
- következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára 
- az egyéni eredmények viszonyítása a korábbi teljesítményhez 
- a tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítmény értékelése érdemjeggyel, szöveggel 
 

Iskolai beszámoltatás formái, rendje: 
- szóbeli: a tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése 

 beszámolók,  

 kiselőadások, 

 órai munka, 

 egyéni felelet, 

 gyűjtőmunka formájában. 
 

- írásbeli: a tanult ismeretek írásban történő ellenőrzése, amelyek a feldolgozott tananyag mennyiségétől 
függően lehetnek (valamennyi tantárgyból): 

 év eleji tudásszintmérő dolgozat, 

 írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból,  

 röpdolgozat, 

 témazáró dolgozat, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, az esszé, a feladatmegoldás jelleget,  
egy-egy nagyobb tananyagrész befejezése után. 

 teszt, feladatlap nyílt- és zártvégű válaszokkal, 

 esszé, 

 fogalmazás 

 otthon elkészítendő házi dolgozatok. 
 

Az írásbeli beszámoltatás rendje  
Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló leggyakoribb mérési eljárás, mellyel a 
tanár ellenőrzi a tanulók elméleti és gyakorlati felkészültségét, feladatmegoldásban való jártasságát, 
problémamegoldó képességét. 
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Az írásbeli számonkérés értékelése 
Az otthoni és iskolai dolgozatokat kijavítjuk, hogy a diákokat megerősítsük tudásukban, tanulhassanak 
hibáikból, s az értékelés iránymutató legyen a további tanulmányokhoz. Minden dolgozatot legkésőbb két 
héten belül értékelünk. Az írásbeli számonkérés érdemjegyei egyenértékűek, de a témazáró dolgozatok 
osztályzatait az osztályozónaplóban erre a célra megkülönböztetett (piros színnel) írjuk, és nagyobb 
súllyal vesszük figyelembe. 
- készségtárgyaknál gyakorlati feladatok elvégzésének értékelése 
- az elmaradt írásbeli beszámoltatás pótlására alkalmat biztosítunk 

 
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét 
- rendszeresen érdemjeggyel, a kiemelkedő, illetve gyengén teljesítő tanulókét negyedévenként 

szövegesen is értékeli 
- félévkor és a tanítási év végén osztályzattal, illetve szövegesen minősíti 
- az év végi értékelés az egész éves munka alapján történik 

 
 
2.6.2 A tanuló tantárgyi munkájának minősítése  
 
2.6.2.1 Alapelvek: 
 
a.) Az szöveges értékelés tájékoztatás a tanuló munkájáról, viszonyítás a tantervi követelményekhez 

A szöveges értékelés kötött vagy kötetlen formában kerülhet megfogalmazásra. A kötött formát az 
évfolyamok tanítóinak javaslata alapján a munkaközösség hagyja jóvá. Lásd melléklet 3. 

 
b.) Az érdemjegy tájékoztatás a tanuló munkájáról, viszonyítás a tantervi követelményekhez. 

A tanulót teljesítménye és érdemjegyei alapján kell értékelni, osztályzata nem a kapott jegyek átlaga. 
Az értékelés folyamatossága és rendszeressége nevel önértékelésre. 
Ne csak az emlékezeti teljesítményt, hanem az ismeretek alkalmazását is értékeljük. A tanulónak a 
tanév folyamán lehetősége van javításra, ha a hiányosságokat pótolta.  
A tanítási szakasztól függően az értékelés lehet:  
- diagnosztikus - cél: helyzetfeltárás, problémaleírás,  
- formatív vagy fejlesztő - cél: az értékelés során fejlesszünk, differenciáljunk.  
- Szummatív vagy záró - cél: a képzési szakasz végén azonos helyzetben értékeljünk. 

 
A szöveges értékelés, az érdemjegy visszajelző, informatív értékű. A tanuló tudásának, 
felkészültségének ellenőrzésére szolgál a tanév során több alkalommal, és a tananyag rövid időegység 
alatt megtanulható részének vagy nagyobb tematikus egységének elsajátítását minősíti. 
Az osztályozás, szöveges értékelés annak a pedagógusnak a feladata, aki az adott tantárgyat tanítja. 

 
c.) Mentesítés az értékelés és minősítés alól 

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulót - jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint – a Szakértő Bizottság, vagy a Nevelési 
Tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató határozatban mentesíti egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 

 
A tantárgy ismeretanyagát időben és tartalomban, egyéni fejlesztési terv alapján sajátítja el. A tanuló a 
tanítási órán részt vesz és a többi tanulóval együtt képességeihez mérten, differenciáltan dolgozik. 
Értékelésük során különösen fontos a rendszeresség, konkrétság, az egyéni adottságok figyelembe 
vétele, a méltányosság, a helyes önértékelés kialakítása, az egészséges munkakedv fenntartása. 
Cél: a tanuló felzárkóztatása a tantárgyi minimumkövetelmény eléréséhez, a tanuló legoptimálisabb 
fejlődésének biztosítása.  
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Az érintett tanulók esetében további ajánlásokat kell figyelembe venni: hosszabb felkészülési idő 
biztosítása, időtényező növelése számonkéréskor írásbeli beszámoltatás helyett szóbeli vagy szóbeli 
beszámoltatás helyett írásbeli számonkérés előtérbe helyezése írásbeli feladatnál értelmezési segítség 
nyújtása az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használata. 

 
A tantárgyi minősítés alóli mentesítése esetén az értékelés a következők szerint történik: 
- alsó tagozaton szöveges formában; 
- felső tagozaton az írásbeli munkák százalékos formában; 
Félévkor a napló, tájékoztatófüzet értékelő része kihúzásra kerül, év végén a napló, bizonyítvány, 
törzslap értékelő része kihúzásra kerül, a megjegyzés rovatba bekerül a mentesített tantárgy neve 
(záradék);  
Félévkor és év végén a tanuló osztályfőnökétől összegző szöveges értékelést kap a 
követelményszinthez viszonyított teljesítményéről, formanyomtatványon.  

 
Részleges tantárgyi minősítés alóli mentesítés esetén az értékelés a következők szerint történik: 
- alsó tagozaton szöveges formában, 
- felső tagozaton százalékos formában a minősítés alól mentesített tantárgyrészben nyújtott 

teljesítményről, és osztályzatot kap a tantárgy többi részére,  
Rendszeresen a naplóban és tájékoztató füzetben, 
Félévkor és év végén a tanuló osztályzatot kap a minősíthető tantárgyrészre; év végén a bizonyítvány, 
törzskönyv megjegyzés rovatába bekerül az értékelés alól mentesített tantárgyrész neve (záradék);  

 
 
2.6.2.2 Minősítés 
 
a.) Az 1. évfolyam első és második, valamint a 2. évfolyam első féléve szöveges értékelés 

- Ily módon a gyerek nem kudarcot él át, hanem a személyes figyelmet és törődést érzékeli – ez 
serkentő hatású. A szöveges értékelés módot ad arra, hogy pozitívumokról is beszéljünk, és ez a 
negatívumokat is elviselhetővé, sőt beláthatóvá teszi. 

- A szöveges értékelést negyedévenként kapják a tanulók. A köztes időszakaszokban - negyedévek 
között - a szülők és diákok a Tájékoztató füzetben, egyéb füzetben) a pedagógus bejegyzései 
alapján követhetik nyomon a haladást és teljesítményt. A felmérők eredményei százalékos 
formában is megjelennek. 

- A szöveges értékelésről az osztályozásra való áttéréskor a fokozatosság elvét követjük. 
- A szöveges értékelés összefoglaló képet ad a tanuló adott tantárgyban nyújtott 

összteljesítményéről, neveltségi szintjéről. Egy hosszabb időtartam ismeretanyaga elsajátításának 
szintjéről tájékoztatja a pedagógust, a tanulót és a szülőt vagy a gondviselőt. Minősíti a tanulót. 

- A félévi szöveges értékelések az mutatják, hogy  

 a tanuló az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben tett eleget az 
egyes tantárgyak tantervi követelményeinek, 

 a félév egészét tekintve miként értékelhető a tanuló magatartása, szorgalma. 
- A tanév végi szöveges értékelések azt tanúsítják, hogy 

 a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben teljesítette, 

 megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi 
követelményeit el tudja sajátítani. 

 a szöveges értékelés megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, 
minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

 a szöveges értékelés megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, 
minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

- A szöveges értékelés megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, 
minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 
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b.) A többi évfolyamon értékelés 
- Az értékelés célja, hogy a diák minél pontosabb képet kapjon teljesítményéről úgy, hogy közben 

önbecsülése is növekedjen. 
- Fontosnak tartjuk, hogy a diák aktív részese legyen az értékelési folyamatnak. Az értékelés több 

szempontú legyen, terjedjen ki a szociális fejlődésre és a tárgyi tudásra egyaránt. 
- Tevékenységen keresztül is vizsgázhasson a gyerek, ha lehetséges. 
- Egy félév során:  

 Egy vagy két óraszámban tanított tantárgyból az úgynevezett készségtárgyak kivételével egy 
félév során legalább három jegy és legalább egy témazáró, három vagy több óraszámban 
tanított tantárgyból minden hónapban egy jegy és legalább két témazáró dolgozat formájában 
értékeljük a diákok munkáját, amely az osztálynaplóba kerül  

 Egy napon csak két előző órán bejelentett témazáró dolgozat iratható.  

 A dolgozatot két héten belül ki kell javítani. 

 Az osztályzat (amit az ellenőrzőbe és bizonyítványba írunk) összefoglaló képet ad a tanuló 
adott tantárgyban nyújtott összteljesítményéről, neveltségi szintjéről. Egy hosszabb időtartam 
ismeretanyaga elsajátításának szintjéről tájékoztatja a pedagógust, a tanulót és a szülőt vagy a 
gondviselőt. Minősíti a tanulót. 

 A tanuló osztályzatait az évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján, vagy az 
osztályozóvizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján 
állapítjuk meg.  

 A félévi osztályzatok az mutatják, hogy  
≡ a tanuló az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben tett eleget az 

egyes tantárgyak tantervi követelményeinek, 
≡ a félév egészét tekintve miként értékelhető a tanuló magatartása, szorgalma. 

 A tanév végi osztályzatok azt tanúsítják, hogy 
≡ a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben teljesítette, 
≡ megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi 

követelményeit el tudja sajátítani. 
 

- Félévi és év végi értékelés 

 Az egyes tanulók félévi és év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten 
áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a 
tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

 Abban az esetben, ha az év végi osztályzata a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év 
közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felkéri az érdekelt tanárt, hogy adjon 
tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. 

 Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért 
egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

 Vizsgán kapott osztályzatot a tantestület nem módosíthatja. 

 Az osztályzatról a tanulót és szüleit, gondviselőjét a félévi értesítőben, illetve a bizonyítványban 
értesítjük, ezt a tanuló köteles szüleinek vagy gondviselőjének bemutatni, illetve aláíratni. 

 Az érdemjegyek, osztályzat, illetőleg a szöveges értékelés megállapítása a tanuló 
teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

 
 
 
2.6.3 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében  
 
Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, 
előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. Az általános minősítés a tanuló teljesítményétől függően a 
következő lehet: 
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- KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 
- JÓL TELJESÍTETT 
- MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 
- FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL 
 

Az első, évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók munkáját az 
egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük. 
 

A szöveges értékelés – esetleg szükséges – átváltása osztályzatra 
Az átváltást a felmérők százalékos eredményeinek az alábbiakban javasolt átfordítása, a tanuló képességei 
és szorgalma, egyéb szóbeli és írásbeli kötelező és önálló munkái szerint végezzük. 
Általános elvként a következő átváltást alkalmazzuk az első évfolyamon és a második évfolyam első 
félévében. 

 
Szöveges értékelés összegzése Osztályzat 

Kiválóan megfelelt 5 

Jól megfelelt 4 

Megfelelt 3 

Fejlesztésre szorul 2 

Fejlesztésre szorul 1 

 

A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók 
teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 
 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 
 

A következő tantárgyakat nem minősítjük, a bizonyítványba a „részt vett” bejegyzés kerül. 
Ezek: 
 1-8. évfolyamon a hit- és erkölcstan, illetve az erkölcstan, 
 1. évfolyamon az informatika, 
 1-2. évfolyamon a néptánc 
 3-4. évfolyam informatika (Előszállás) 
 4-5. évfolyamon a lovaglás, 
 5. évfolyamon a dráma és tánc 
 

A tanulók tantárgyi dicséretét a törzslapon és a bizonyítványban kitűnő szóval jelöljük. 
A nevelőtestület osztályozó értekezleten dönthet az osztályfőnök javaslata alapján, hogy a tanulót 
nevelőtestületi dicséretben részesíti példás szorgalmáért, magatartásáért és kitűnő tanulmányi eredményéért. 
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy 
témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie, de félévente minimum hármat.  
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a tájékoztató könyvön 
keresztül. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit az osztályfőnök két havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt 
érdemjegyek beírását pótolja. 
 

Érdemjegyek, osztályzatok: 
Jeles (5) 
- ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz 
- a tananyagot ismeri, érti, tudja és alkalmazza 
- a tantárgy szaknyelvén is pontosan, szabatosan fogalmaz 
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Jó (4) 
- a tantervi követelményeknek megbízhatóan csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget 
Közepes (3) 
- a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget 
- többször is tanári segítségre szorul 
 

Elégséges (2) 
- a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik 
- fogalmakat nem ért, önálló feladatvégzésre nem képes 
 

Elégtelen (1) 
- a tantervi követelmények minimumát sem tudja 
- ennek eleget tenni tanári útbaigazítással sem képes 
 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 
dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre 
történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 
 

Alsó tagozat Felső tagozat 

teljesítmény érdemjegy teljesítmény érdemjegy 

91 - 100 %  Jeles (5) 91 - 100 % Jeles (5) 

76 - 90 % Jó (4) 76 - 90 %  Jó (4) 

51 - 75 % Közepes (3) 51 - 75 % Közepes (3) 

31 - 50 %  Elégséges (2) 34 - 50 % Elégséges (2) 

0 - 30 % Elégtelen (1) 0 - 33 % Elégtelen (1) 

 
Érdemjegyek bejegyzése 
Szóbeli és írásbeli feleletek: kék tintával 
Írásbeli témazárók: piros tintával 
 
A tanulók érdemjegyeinek meghatározására I-124/16 Nevelőtestületi határozat érvényes (Lásd melléklet 7.) 
 
2.6.3.1 Értékelési és jutalmazási módok 
 
Azok a tanulók, akik egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak tantárgyi dicséret adható a szaktanár 
döntése alapján.  
Formája: félévkor az ellenőrző könyvbe és a naplóba, év végén a bizonyítványba, a naplóba és a törzslapba 
kitűnő minősítést kell bejegyezni. 
 
A kimagasló tanulmányi eredményekért a tanulók jutalomban részesíthetők. A jutalomra és a jutalmazás 
módjára javaslatot tehet a nevelőtestület és a főtárgyat tanító tanár. 
Az értékelés egyik legkiemelkedőbb lehetősége a tanév végén, az évzáró alkalmával, az egész iskola 
tanulóközössége előtt átadott jutalomkönyvek. Ezek átadása évfolyamonként és külön történik az általános 
iskola és a művészeti iskola esetében.  
Jutalomkönyvek vonatkozásában a tudományos ismeretterjesztést, vagy az olvasás szeretetét megerősítő 
szépirodalmi műveket ajánlatos felhasználni. Törekszünk a művészeti iskola esetében a profilhoz is jól 
illeszkedő jutalomkönyvek átadására. 
 



67 
 

2.7 A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése, osztályozása 
 
A tanuló további fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőségű a magatartás és a szorgalom értékelése, 
osztályzása. A közoktatási törvény szerint ezt, az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével, 
az osztályfőnök végzi. 
A magatartásból kapott osztályzat, értékelés azt mutatja meg a tanulónak és a szülőknek, illetve 
gondviselőnek, hogy a tanuló mennyiben tesz eleget az iskola pedagógiai elvárásainak, a pedagógiai 
programban megfogalmazott célkitűzéseknek. 
 
A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények szerint változhat a tanuló magatartási 
osztályzása, értékelése.  
 
Befolyásoló tényezők lehetnek: 
- a tanuló hiányzásának, mulasztásának, késéseinek száma 
- ezek igazolására vonatkozó rendelkezések betartása 
- a tanuló jutalmazása elveinek és formáinak figyelembe vétele 
- a fegyelmező intézkedések elveinek és formáinak figyelembe vétele 
 

A szorgalom érdemjegye és értékelése nem tükrözheti csak a tanuló eredményességét. A szorgalom 
értékelésének és minősítésének nem azt kell mérnie, hogy az egyes tanuló az iskola vagy az osztály 
tanulmányi rangsorában milyen helyet foglal el, hanem azt, hogy saját képességéhez, eddigi tanulmányi 
eredményéhez viszonyítva az értékelt időszakban milyen eredményt ért el. 
 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen értékeli, félévkor és a 
tanítási év végén osztályzattal, szöveges értékeléssel minősíti. A tanuló magatartásának és szorgalmának 
értékelését és minősítését az osztályfőnök – az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – 
végzi. 
 
Magatartás értékelésének szempontjai: 
Példás  
- a házirendet betartja 
- fegyelmezett 
- megbízható, pontos 
- a közösség alakítását, fejlődését kezdeményezéseivel, véleményeivel elősegíti 
- a felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó, együttműködő 
- igazolatlan hiányzása nincs 
 
Jó  
- a házirendet betartja 
- általában fegyelmezett, megbízható, pontos 
- részt vesz a közösség életben 
- a rábízott feladatokat elvégzi 
- a felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó, törekszik az együttműködésre  
- igazolatlan hiányzása nincs  
 
Változó  
- a házirendet csak ismételt, állandó figyelmeztetésre tartja be 
- figyelme ingadozó 
- munkája pontatlan 
- a közösségi munkában vonakodva vesz részt 
- társaival közömbös 
- a felnőttekkel és társaival csak időszakonként működik együtt 
- három óra igazolatlan hiányzásnál nincs több  
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Rossz  
- a házirendet nem tartja be, ismételt figyelmeztetések ellenére sem 
- fegyelmezetlen, durván beszél 
- közösségi munkát nem végez 
- a fejlődést hátráltatja 
- a felnőttekkel és társaival szemben tiszteletlen 
- három, vagy annál több igazolatlan órát meghaladó hiányzás esetén 
 
Szorgalom értékelésének szempontjai: 
Példás  
- munkavégzése pontos, megbízható 
- minden tantárgyban elvégzi feladatait 
- tudása fejlesztését, bővítését igényli 
- munkatempója jó 
 
Jó  
- az órákon figyel 
- házi feladatait elvégzi 
- ösztönzésre rendszeresen dolgozik és ellenőrzi magát 
 
Változó  
- munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen 
- nem elég önálló, utasításra kezd munkához 
- nem ellenőrzi önmagát 
 
Hanyag  
- figyelmetlenül dolgozik 
- nem megbízható 
- feladatait nem végzi el 
- nem törődik kötelességeivel 
A tanulóknak az iskolában vagy az iskola által szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken, eseményen 
tanúsított magatartásáért, cselekedeteiért az iskola, a pedagógus felel.  
Az iskolának nincs joga a házirendben szabályozni az iskolán kívüli viselkedést, magatartást. 
 
 
2.8 Az értékeléssel kapcsolatos jogorvoslati intézkedések 
 
Az iskola ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerében hozott döntései, intézkedései, vagy azok elmulasztása 
ellen a tanulók, a szülők – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül 
– a tanuló érdekében eljárást indíthatnak. 
A magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen eljárás nem indítható, 
kivéve, ha minősítés, értékelés jogszabályokba, rendelkezésekbe ütközik. 
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2.9 A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei 
 

A Széchenyi Zsigmond Általános Iskolában a tanulóknak különböző évfolyamok közötti, az egyes 
évfolyamokon, az egyes osztályokban, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit a következő 
módon szervezzük meg. 
- Idegen nyelv, informatika és technika tantárgyaknál csoport bontása a 20 fő fölötti osztálylétszámnál 

szerveződik. Amennyiben bontásra kerül sor, úgy a nyelvi bontáshoz igazodunk.  
- Nyelvi csoportok egy-egy osztályon belül a kialakításánál az angol és német csoportokat úgy szervezzük, 

hogy törekszünk az egyenlő létszám kialakítására.  
- Lehetőség szerint a magas létszámú osztályokban (a törvényben rögzített maximum osztálylétszám 

felett) a magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. 
- Hit- és erkölcstan 

Az erkölcstan órák megtartására azonos évfolyamból szervezünk csoportokat azokból a gyerekekből, 
akik nem vesznek részt hittan órákon. 
Törekszünk arra, hogy az egyház által szervezett hit- és erkölcstan óra az iskolai erkölcstan órával 
azonos időben kerüljön megtartásra. De az egyházak képviselőinek kérésére a hittan órákat délutáni 
foglalkozás keretében is megtarthatják. 

- Egyéb foglalkozások közé tartozik: 

 A korrepetálás, fejlesztő foglalkozás, az SNI-s tanulók habilitációs fejlesztése, felzárkóztatása. 
Ezeken a foglalkozásokon azoknak a gyerekeknek kell részt vennie, akiket a pedagógusok erre 
kijelöltek, vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye erre kötelezte őket. 

 A tehetséges gyermekek foglalkoztatása különböző szakkörökön.  
- 5-8.-os tanulóink, akik a választható lovagláson jó teljesítménnyel és kitartással vettek részt, szakköri 

keretek között tovább lovagolhatnak. 
 
 
2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának rendje 
 
Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a rendszeresség, 
az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési feladat annak elérése, hogy 
diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél teljesebb elérésére. 
 
Az otthoni felkészülés szerepe 
- a tanórákon tanult ismeretek bevésése, azok gyakorlatban való alkalmazása, 
- a következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése, 
- az összefüggések felismerésének gyakorlása, 
- a problémamegoldó készség fejlesztése, 
- az önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének kialakítása 
- felkészülés a tanórai számonkérés, a tudás szintmérés különböző formáira, 
- az önálló ismeretszerzés és –alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál, 
- általában az adott tantárgy céljai között meghatározott készségek és képességek fejlesztése. 

 
Az otthoni felkészülés formái 
- Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag megtanulása az iskolai 

oktatás során tanári irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az órán elvégzett feladatok és a tankönyv 
segítségével. 

- Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, a szaktanár által megszabott gyakorló feladatok írásbeli megoldása 
(kötelező házi feladat). 

- Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos tanári szempontsorral, formai és tartalmi megkötésekkel 
ellátott írásos feladat (házi dolgozat). 

- A szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli megoldása (ajánlott házi 
feladat). 
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- A diák által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok elvégzése, önálló, belső motivációjú 
ismeretszerzés (szorgalmi házi feladat). 

- Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra szaktanári szempontok és szakirodalom alapján. 
- Átfogó komplex ismétlés az addig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával és 

kiegészítésével témazáró nagydolgozat előtt. 
A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ. 
 
Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése 
- Tanulás-módszertani ismeretek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon. 
- Kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismeretek átadása és 

képességfejlesztés - elsősorban magyar nyelvi órákon. 
- Speciális tanulási módszerbeli tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén.  
- Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, felzárkóztató 

foglalkozásokon. 
- A szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra feladott tananyagot, az 

írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), rögzíti azok elvégzésének határidejét, 
értékelésük, számonkérésük módját. 

- A szaktanár minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki, javaslatokat tesz. 
 
Az otthoni felkészülés ellenőrzése 
- A számonkérés különböző formái, melyeket az ellenőrzés-értékelés fejezet tartalmaz. 
- A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején ellenőrizzük. Ennek funkciója az esetleges 

problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése. Ha a tanuló a kötelező házi feladatot 
nem készítette el, azt a szaktanár által meghatározott határidőre pótolnia kell, vagy a házi feladat 
anyagából tudásáról a tanórán kell számot adnia. Egyéb esetben ezt a tanulói teljesítményformát nem 
osztályozzuk, csak szóban értékeljük. 

- A házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkéréssel. 
- Ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást csak abban az esetben osztályozunk, ha azt a 

tanuló külön kéri, illetve ha annak nehézségi foka megfelel a tantárgy követelményszintjének, szóbeli 
értékelést azonban minden esetben adunk. 

 
Az otthoni felkészülés koordinációja 
- A feladatok kijelölésénél figyelünk arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű, 

rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 1-1,5 órát. Az átlagosnál több időt 
igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt hagyunk, a határidőn belül kiadott 
egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi felkészülési idő ne növekedjen. 

- Az órarend összeállításánál - az objektív lehetőségek figyelembe vételével - a nagyobb és kisebb otthoni 
felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk. 

- A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító szaktanárok, szülők 
jelzései alapján az osztályfőnök feladata. 

- A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladatot adunk ki, amelynek 
mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el hosszabb tanítási 
szünet esetén is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

2.11 Hagyományok 
 

A hagyományok szerepe a közösségfejlesztésben  
Az iskolánkban számos közösség alakul és működik a diákok különböző érdeklődési köre szerint, önkéntes 
szerveződés alapján a hagyományos osztályközösségek mellett. Ilyenek például a szakkörök.  
Iskolai hagyományaink őrzése, ápolása és továbbfejlesztése szervesen illeszkedik nevelési 
elgondolásainkba. A hagyományok ápolásának célja, hogy diákjaink ne csak racionálisan, hanem érzelmileg 
is kötődjenek iskolájukhoz. A hagyományok őrzése egy sajátos arculatot biztosít az iskolánknak, és segít 
megkülönböztetni iskolánkat a többi hasonló képzést nyújtó iskolától. Színesíti a diákéletet, tovább bővíti a 
tanórán kívüli foglalkozási lehetőségeket, a szabadidő egészséges és kulturált eltöltését, fejleszti az 
együttműködési készséget és segíti a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását. 
Fontos a kulturált szórakozás elsajátítása is. Ezért elengedhetetlen a néptánc tanítása is.  
A farsangi ünnepélyeken és más vidám rendezvényeken a kulturált szórakozás, a szabadidő értelmes 
eltöltése, ennek elsajátítása a célunk. A mai világban a kulturált szórakozás hagyományainak ápolása, illetve 
új formáinak kialakítása különösen fontos. 
A lehetőségektől függően színház-, hangverseny- és múzeumlátogatásokat szervezünk. Az iskolai 
ünnepélyeken a gyerekek bemutathatják zenei tudásukat, felléphetnek szavalók, színjátszók és az énekkar. 
Képzőművészeti kiállításokon legszebb alkotásaikkal ismertethetik meg az érdeklődőket.  

 

Kulturális és sport hagyományaink 
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése 
az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának érdeke. 
A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát 
fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az iskola egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi 
élet formálását, a tanulókat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 
Az állami ünnepeinket, valamint iskolánk hagyományos rendezvényeit az adott tanév munkatervében rögzített 
módon tesszük emlékezetessé.  
Az évente megrendezett ünnepélyeink - aktualitásuk mellett - jó alkalmat teremtenek kulturális céljaink 
megvalósítására. A nemzeti ünnepek eseményeiről történő megemlékezés mellett a tanévnyitó, a ballagás, 
iskolahét s a tanévzáró is lehetőséget kínál irodalmi és zenei betétek meghallgatására. A nagy ünnepek 
megünneplésében a műfaji sokszínűségre törekszünk, műsoros megemlékezés helyett időnként közösen 
filmet nézünk, emlékhelyeket látogatunk, vetélkedőket szervezünk. 
Ünnepélyek - Iskolai szintű ünnepélyek, osztályszintű megemlékezések lásd 1.22/b pont szerint 
 

Az iskola hagyományos rendezvényei és táborai, tanulmányi utak: 
- szakmai programok a pedagógusok számára 
- osztálykirándulások 
- erdei iskola 
- tánctábor,  
- nyári tábor (igény szerint működik) 
- napközis tábor (igény szerint működik) 
- Határon túli magyarsággal való megismerkedés: lehetőség szerint pályázunk ennek megvalósítására a 

Határtalanul pályázat során. A projekt keretében a 7. évfolyammal tanulmányi kiránduláson veszünk részt 
és megtekintjük Budapesten a Magyarság Házát. Iskolánk tanulói részére játszóházat valamint téma- és 
projektnapot tartunk 

 

Beiskolázási hagyományaink 
Iskolánk minden tanév januárjában nyílt napokat szervez óvodások számára. Az akció alapvető célja az 
iskola minél szélesebb körben történő bemutatása, népszerűsítése az érdeklődők számára. Ebben az 
időszakban az iskolánk iránt érdeklődő óvodások, szüleik, óvodapedagógusok megismerhetik az iskola 
termeit, és átfogó képet kaphatnak az intézményről. 
Az óvoda számára ismertető plakátokat készítünk, valamint szülői fórumot és szülői értekezletet is tartunk 
leendő első osztályosaink számára. 
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2.12 A pedagógus továbbképzés helyi elvei 
 
Az iskola érdekének, a pedagógiai program teljesíthetőségének érvényesülése.  
A pedagógus szaktárgyi és pedagógiai fejlődésének segítése.  
Esetleges felkészülés a személyes boldogulásra.  
 
Egyéb szempontok: 
- Törekedjünk olyan továbbképzési formát választani, amely a lehető legkevesebb helyettesítéssel jár!  

 A helyettesítéshez szükséges költségek elsőbbséget élveznek. 

 A beiskolázási tervben nem szereplő kollegák is részesülhetnek a továbbképzési támogatásból, ha 
az anyagi erőforrások ezt lehetővé teszik, és a nevelőtestület megszavazza. 

− A továbbképzések teljesítése ne csökkentse igényüket egy magasabb szintű képzés, lehetőség szerint: új 
diploma, pedagógus szakvizsga vagy nyelvvizsga megszerzése érdekében. 

 
 
3. Az Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) helyi tanterve (Lásd melléklet: 6) 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 
 
A Szülői Szervezet és a diákönkormányzat képviselői aláírásukkal igazolták, hogy a pedagógiai programot 
megismerték, véleményüket kifejthették. 
 
Jelen pedagógiai programot módosítását, kiegészítését véleményeztük és elfogadásra javasoltuk: 2015.09.01 
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MELLÉKLETEK 
 

1 A pedagógus önértékelésének területei, elvárások 
  

1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 

Önértékelési szempontok Intézményi elvárás rendszer 

Milyen a módszertani felkészültsége?  

Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és 
egyéb foglalkozásokon? 

A bevezető, alapozó szakaszban elemi ismereteket közvetít, 
alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt. 
Egyéni képességeknek megfelelően alkalmazza az egyéni, pár és 
csoportmunkát 
Megalapozza az önművelést, kooperatív - interaktív tanulási 
technikákat és tanulásszervezési módokat alkalmaz. 
(élménypedagógia, drámapedagógia, IKT eszközök használata, 
projektoktatás) 
Törekszik az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára. 

Ismeri és alkalmazza-e a tanulócsoportoknak, 
különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, 
változatos módszereket? 

A hatékony tanuló-megismerés érdekében együttműködik a 
fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal, él a tanuló 
megfigyelés módszerével (órán, foglalkozáson, szabadidőben) 
Dokumentumelemzést (tanulói füzetek, munkák, rajzok) végez. 
 Differenciált tanulásszervezéssel, felzárkóztató és 
tehetséggondozó foglalkozásokkal segíti a hátrányok leküzdését 
és az egyéni képességek kibontakozását. 
Folyamatosan ad visszajelzést a gyerekeknek a tanulmányi 
teljesítményükről és magatartásukról.  
Figyel a tanulók egészséges terhelésére, fejlődési folyamatukat 
nyomon követi. 

Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? 
Hogyan használja fel a mérési és értékelési 
eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában? 

Rendszeres, változatos és tárgyilagos ellenőrzést alkalmaz. 
Pedagógiai gyakorlatában alkalmazza    
― a diagnosztizálást helyzetfelmérésre (tanulói teljesítményről), 

bemeneti mérésként 
― a formatív értékelést (melynek segítségével támogatja a 

tanulót, hogy miben kell fejlődnie), folyamatszabályzó 
mérésként 

― szummatív minősítést, kimeneti értékelésként 
Értékelése-minősítése személyre szabott, segítő és fejlesztő 
szándékú.  Visszajelzései egyértelműek. 

Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott 
módszerek a tananyaghoz? 

Digitális eszközök és tananyagok használatával színesíti tanóráit. 
Tanítványait megtanítja az internetes források ellenőrzött 
használatára. 
 
 
Törekszik a szaktárgyi koncentrációra. 
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2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 

Önértékelési szempontok Intézményi elvárás rendszer 

Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési 
dokumentumok, tervezési módszerek, nyomon-
követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? 

Tanmenetben és az óravázlatban feltünteti a célokat, a 
módszereket és a fejlesztendő kompetenciákat 
 
Tanmenetét folyamatosan aktualizálja  
 
Alkalmazza az egyéni képességekhez igazodó, differenciált 
tanulásszervezést 
Tapasztalatszerzésre épülő tevékenységeket tervez 

Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és 
megvalósítás? 

A haladási üteménél figyelembe veszi a csoport képességeit. 
 
Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására 

Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? 
Hogyan használja fel a mérési és értékelési 
eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában? 

Tevékenységét a PDCA ciklus jellemzi: 
             P - tervez 
             D - cselekszik 
             C - ellenőriz 
             A – beavatkozik 
Az ismeretek elmélyítésére változatos, játékos helyzeteket teremt 
 

A tervezés során hogyan érvényesíti a Nemzeti 
alaptanterv és a pedagógiai program nevelési céljait, 
hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejlesztendő 
kompetenciákat? 

A tanulók képességeihez alkalmazkodó munkaformát és 
differenciálást alkalmaz. 

 
 

3. A tanulás támogatása 

Önértékelési szempontok Intézményi elvárás rendszer 

Mennyire tudatosan, az adott helyzetnek mennyire 
megfelelően választja meg és alkalmazza a 
tanulásszervezési eljárásokat? 

Az adott tanulási folyamatban megfelelően alkalmazza (tanulók 
képességeit figyelembe véve) a különféle munkaformákat (páros 
munka, csoportmunka, dráma … stb.) 

Hogyan motiválja a tanulókat? Hogyan kelti fel a 
tanulók érdeklődését, és hogyan köti le, tartja fenn a 
tanulók figyelmét, érdeklődését? 

A tanulókat érdekes feladatokkal, ismeretközléssel készíti fel az 
adott téma elsajátítására. 

Hogyan fejleszti a tanulók gondolkodási, probléma-
megoldási és együttműködési képességét? 

Tanulási problémát észlelve alkalmazza az egyéni bánásmód 
elvét, szükség esetén szakember segítségét kéri 
Ismételteti, gyakoroltatja a tanultakat 
Mer változtatni terveihez képest, ha az adott szituáció úgy kívánja 

Milyen tanulási teret, tanulási környezetet hoz létre a 
tanulási folyamathoz? 

Közismereti órákon is törekszik a szociális kompetenciák 
fejlesztésére. 
A problémákkal való megbirkózás képességének erősítését célzó 
tanulási környezetet teremt. Előtérbe helyezi a 
tevékenységközpontú tanulásszervezést. 

Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az 
információkommunikáció s technikákra épülő 
eszközöket, a digitális tananyagokat? 
Hogyan sikerül a helyes arányt 
kialakítania a hagyományos és az információ- 
kommunikációs technológiák között? 

A tanulók életkori sajátosságait, egyéni képességeit figyelembe 
véve alkalmazza a rendelkezésre álló IKT eszközöket. 
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4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 
igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Önértékelési szempontok Intézményi elvárás rendszer 

Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és 
erkölcsi állapotát? Milyen hatékony tanuló-
megismerési technikákat alkalmaz? 

Osztálya tanulóinak érzelmi, szociális és erkölcsi állapota 
felmérése érdekében minden tanév elején szociometriai mérést 
végez. A mérés eredményét felhasználva készíti el osztályfőnöki 
tanmenetében az intézkedési tervét. 

Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a 
személyiségfejlesztés a pedagógiai munkájában, a 
tervezésben (egyéni képességek, adottságok, fejlődési 
ütem, szociokulturális háttér)? 

A szociokulturális háttér feltárására érdekében 1. és 5. évfolyamos 
osztályában családlátogatást végez 
 
A tanulók tanulási nehézségeinek leküzdése érdekében havonta 
egy alkalommal egyeztet a különleges bánásmódot igénylő 
tanulókkal foglalkozó szakemberrel 
 
Megkeresi azt a fejlődési szintet, amelyre építheti munkáját. 
Hangsúlyt helyez arra, hogy minél több sikerélmény érje a tanulót.  
 
Feltárja, hogy az érintett tanuló miben tehetséges, miben ügyes. 
Ezt a területet erősítve, a gyermekben tudatosítva igyekszik 
önértékelésüket fejleszteni, korrigálni 

Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az 
adaptív oktatás gyakorlatát? 
Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az 
adaptív oktatás gyakorlatát? 

Pozitív visszajelzésekkel fejleszti a gyermekek pozitív 
önértékelését, személyiségét 

Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt 
figyelmet igénylő tanulókkal, ezen belül a sajátos 
nevelési igényű, 
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő, a kiemelten tehetséges tanulókkal, illetve a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókkal? 

Az adaptív oktatás szellemében a tanulási nehézségekkel küzdő 
tanulói számára különböző tanulási utakat tervez. 
A tanuló tévesztéseinek csökkentése érdekében tanítási óráin 
megértést segítő módszereket (feladat szövegének felolvasása, 
megértést segítő ábra) alkalmaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-
kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Önértékelési szempontok Intézményi elvárás rendszer 

Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség 
belső struktúrájának feltárására? 

Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, 
differenciált, egyéni munka, kísérlet, verseny) erősíti az együvé 
tartozás, az egymásért való felelősség érzését 

Hogyan képes olyan nevelési, tanulási környezet 
kialakítására, amelyben a tanulók értékesnek, 
elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben 
megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kulturális 
közegből, a különböző társadalmi rétegekből jött 
társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a 
hátrányos helyzetű tanulókat is? 

Támogatja a tanulók kezdeményezéseit, közvetlen 
tapasztalatszerzését.    
Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával 
biztosítja, hogy a különböző játékok, tevékenységek megfelelően 
fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való tartozás 
érzését. 
Sokoldalú és változatos szabadidős fogalakozások szervezésével 
járul hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez 
Következetes, egyértelmű, kiszámítható szabályokat alakít ki a 
gyermekekkel közösen 

Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai 
munkájában (helyzetek teremtése, eszközök, az 
intézmény szabadidős tevékenységeiben való 
részvétel)? 

Saját kommunikációjával példát mutat a nyugodt légkör 
kialakítására 
Udvariassági formák betartásával mintát ad tanítványainak 
Diákjaival empatikus, egymás tiszteletére, elfogadására neveli őket 
Törekszik a kooperatív tevékenységek, csoportos munkaformák 
használatára, amelyek során tanítványai megtanulják elfogadni a 
különbözőséget 
Fejleszti a csoportokban végzett közös munka során az 
önismeretet, az önfegyelmet, az együttműködést. 
A tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és 
ellenőrzésére neveli. 

Melyek azok a probléma megoldási és 
konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen 
alkalmaz? 

Osztályával csoportszabályokat alkot, beszélgető-kört működtet 
Elősegíti, hogy diákjai fogadják el egymás különböző álláspontját, 
toleranciára neveli őket 
Esetmegbeszéléseket hív össze a konfliktusok hatékony 
kezelésére 
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6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Önértékelési szempontok Intézményi elvárás rendszer 

Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? 

Ismeri a NAT, SNI tanulóra vonatkozó részeit 
Óratervében utal az egyéni fejlesztési tervben kijelölt fejlesztési 
irányokra 
 
Havonta értékeli a tanulói füzeteket 
Értékelése során a gyermek önmagához képest mért fejlődését 
állítja a középpontba 
Munkaközössége tagjainak bemutatja értékelési módszerét 

Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? 

Tanév elején és végén diagnosztikus méréseket végez, további 
tervező munkáját erre építi 
Tantárgyi témazáró feladatlapokat készít, melyben a tantárgyi 
követelmények mellett figyelembe veszi tanulócsoportjának 
sajátosságait is 
Fejlesztő értékelésében hangsúlyozza a tanuló erősségeit is  
Javítsa ki a dolgozatok helyesírási hibáit is 

Milyen visszajelzéseket ad a tanulóknak? 
Visszajelzései támogatják-e a tanulók önértékelésének 
fejlődését? 

Fektessen hangsúlyt az önértékelés és a társértékelés 
fejlesztésére 
Alkalmazzon tanulói és csoportos önértékelést 
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7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Önértékelési szempontok Intézményi elvárás rendszer 

Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a 
nyelvhasználata (a tanulók életkorának megfelelő 
szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)? 

Törekedjen a tanulócsoportja minden tagja számára érthető tanári 
magyarázatra, óráin megfelelő hangerővel, artikuláltan beszéljen 

Milyen a tanulókkal az osztályteremben (és azon kívül) 
a kommunikációja, együttműködése? 
 

Olyan légkört alakítson ki, amelyben a diákok szívesen vesznek 
részt a kommunikációban, segítse elő kommunikációjuk 
szabadságát 
Működjön együtt a diákjaival nemcsak az osztályban, hanem az 
iskolán kívüli tevékenységek során is 
Olyan feladatokat, munkaformákat, alkalmazzon, melyek elősegítik 
mind a szóbeli, mind az írásbeli interperszonális kapcsolatokat a 
saját csoportjaiban  
Fogadja el a tanulócsoportjai által fontosnak tartott információk 
létjogosultságát 

 
Milyen módon működik együtt pedagógusokkal és a 
pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a 
pedagógiai folyamatban? 

Heti rendszerességgel figyelje és pedagógiai munkája során 
használja az iskola belső kommunikációs rendszerét 
Munkaközösségi munkája során, kollégáival ossza meg a 
képzéseken, önképzése során szerzett ismereteit. 
vegyen részt a helyi tanterv kidolgozásában, a helyi,- járási,- és 
felmenő rendszerű versenyek szervezésében, lebonyolításában.  
Tartsa szem előtt az iskola rövid- és hosszú távú céljait, segítse elő 
a szervezet fejlődését saját pedagógiai céljainak harmonizálásával 
Szervezzen az iskola rövid- és hosszú távú céljainak 
megvalósulását segítő szabadidős programokat  
Vegyen részt tanévenként legalább egy projekt megvalósításában  

Reális önismerettel rendelkezik-e?  
Jellemző- e rá a reflektív szemlélet?  
Hogyan fogadja a visszajelzéseket?  
Képes-e önreflexióra?  
Képes-e önfejlesztésre? 

Értekezleteken, munkamegbeszéléseken aktívan vegyen részt.  
Folyamatosan konzultáljon az osztályában tanító kollégákkal. 
Saját osztályában évente legalább 2 alkalommal hospitáljon. 
Kommunikációját a nyitottság, kölcsönösség, partneri szándék 
jellemezze. 
Vegye figyelembe az osztályában tanító kollégák véleményét, 
észrevételeit, visszajelzéseit a tanulócsoport tanítása során. 
Vegye figyelembe a munkájával szemben megfogalmazott 
észrevételeket, azokat építse be a tanítási tevékenységébe. 
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8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Önértékelési szempontok Intézményi elvárás rendszer 

Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a 
folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés igényét? 

Fejleszti szakmai felkészültségét, ennek érdekében használja az 
önképzés és a szervezett továbbképzés alkalmait. 
 
Megfelelően használja a szakkifejezéséket, és tanulóitól is 
követelje meg azok használatát. 
Évente minimum 2 alkalommal vegyen részt óralátogatáson, és 
annak elemzésén. 

Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan 
követi a szakmában történteket? 

Évente vizsgálja felül tanmeneteit és igazítsa tanulócsoportjához 
 
Tartson kapcsolatot –szükség esetén- a külső partnerekkel 
(önkormányzat, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, szakértői 
bizottságok, utazó gyógypedagógusok) 

Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, 
felelősségvállalása a munkájában? 

Látogasson szakmai oldalakat, a TK kiadó oldalait, segédanyagait 
használja 
Pedagógiai munkájába építse be a „jó gyakorlatokat” 
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2. A választott kerettanterv tantárgyait és óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák 
 

 

Baracsi óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam  

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6+1 6+1 

Idegen nyelvek      0+1 2+1 

Matematika 4 4+1 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 0+1 0+1 0+1 0+1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 
 
 
 

Kisapostagi óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam  

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+2 

Idegen nyelvek      0+1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 0 0 0 0 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Baracsi óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam  

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 + 1     

Fizika     2 1+0,5 

Kémia     1+0,5 2 

Biológia–egészségtan     2 1+0,5 

Földrajz     1+0,5 2 

Ének-zene 1+1 1 1 1 

Dráma és tánc  1       

Hon- és népismeret     

Vizuális kultúra 1 1+1 1 1 

Informatika 0+1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 0+1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 
 

Az 1. és 2. évfolyamon 4 óra testnevelés és 1 óra néptánc. A 5-8. évfolyamon az 5 testnevelés órából 2 óra 
szabadon választható lovaglás óra. Úszás okatatás 3 és/vagy 4 illetve 5 és/vagy 6 évfolyamon testnevelés 
órából 2 óra szabadon választható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 
 

Előszállási óraterv a kerettantervekhez – 1–8. évfolyam 

Tantárgyak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7,5 4,5 4,5 4,5 5 

Idegen nyelv - - - 2,5 3 3 3 3 

Matematika 5 5 4,5 4 4,5 4,5 4 4 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

- - - - 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természetismeret - - - - 2 2 - - 

Környezetismeret 1 1 1,5 2 - - - - 

Biológia-egészségtan      - - - - - - 2 1 

Fizika - - - - - - 2 2 

Kémia - - - - - - 1 2 

Földrajz - - - - - - 1 2 

Ének-zene   2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra   2 2 2 2 1 1 1,5 1 

Hon-és népismeret - - - - 1 1 - - 

informatika - - - - 1 1 1 1 

Technika, életvitel és 
gyakorlat 

1 1 1 1 1 1 1 - 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki  - - - - 1 1 1 1 

 25 25 25 27 28 28 31 31 

 
 

SAKKPALOTA (Előszállás) 
 
Tantervhez 
A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket az 
óvodáskor végén, az iskoláskor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába. A sakkozás, 
alapvető kognitív lelki folyamatokat és funkciókat működtetve, jótékonyan hat az értelmi képességek, 
mindenekelőtt a megértést és a problémamegoldást biztosító gondolkodás fejlődésére, azonban nem szabad 
figyelmen kívül hagyni nevelő-fejlesztő erejét, személyiségformáló hatását sem. A sakkjáték tanulásának- 
gyakorlásának kedvező hatása a gyermekek egész intellektuális fejlődésére tudományosan is kimutatott. 
A sakk haszna a közoktatásban elsősorban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző műveltségi területek 
ismereteinek elsajátítását, képessé tesz az elavult információk elvetésére és az új információk beépítésére, 
vagyis egészében a jövőre készít elő. 
A sakk, mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a 
kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében. 
 
További célok: 

- a sakk táblajáték alapismeretek nyújtása, 
- a logikus, kritikai gondolkodás képességének kialakítása, 
- önálló döntéshozás kialakítása, 
- összefüggések, globális folyamatok felismerése, 
- önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása, 
- gyakorlatias szemléletkialakítása, 
- a kreativitásnövelése, 
- viselkedészavaros tanulók megsegítése az oktatásba valóbeilleszkedésben, 
- memóriafejlesztés. 
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A sakk egy, a tanuló személyiségét komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték. A sakk szabályainak tanulása 
közben a gyermeknek bővül az emlékezete, szókincse, megkülönbözteti a bábukat és nevet rendel melléjük, 
megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan léphet, hogyan üthet, illetve a tanuló megtanul síkban tájékozódni, 
ami nagyon fontos, hiszen az iskolai munka is füzetek, könyvek világában zajlik.  
Megismeri a mátrixot: a sor és az oszlop fogalmát, egyezteti a bukhelyétés értékét. A táblán történő 
tájékozódáshoz számokat betűket rendel egymáshoz. Mindeközben egy sor, már tárolt információt mozgósít 
és kombinál össze. 
Sakkozás közben a gyermek észrevétlenül, játékos formában, készségszinten sajátítja el a tanulási 
folyamathoz szükséges gondolkodást. A játék szabályrendszere pedig számos, módszertanilag gazdagon 
használható lehetőséget rejt magában. 
 
A sakk a fejlesztési területek-nevelési célok mindegyikének eléréséhez jelentős segítséget nyújt. Komplex 
fejlesztési területek kognitív területen: fejleszti az analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, 
elvont (absztrakt) és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, produktív képzeletet, 
összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodás divergens (széttartó, több megoldást nyújtó) 
jellegét, az összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és általánosítási képességet, 
problémaérzékenységet, kombinatív képességet, a módszeres és hatékony gondolkodást, a tanulási 
képességet stb. 
 
A sakkozás személyiségformáló hatása tág lehetőséget kínál az erkölcsi nevelésre: becsületességre, a 
következmények vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és döntésre nevel, 
felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok 
elviselésére, lényeglátásra, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a 
szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására stb. nevel. 
 
A nemzeti öntudat kialakulását, a hazafias nevelést is elősegíti, hiszen Magyarország több mint másfél 
évszázada a sakkozás nagyhatalmai köze tartozik, a diákok megismerkednek szellemi kiválóságokkal, 
híressé vált magyar sakkozókkal, nagymesterekkel, sakkolimpiákon kiemelkedő eredményt elérő 
versenyzőkkel, akikre büszkék lehetnek. Ráébrednek arra, mennyi felfedezni való és ismeretgyarapítási 
lehetőség rejlik a „királyi játék” históriájában. 
 
A sakk, mint oktatási eszköz kerettanterv-tartalma értékteremtő tevékenységével az állampolgárságra, a 
demokráciára nevelés egyik lehetséges eszköze, mivel a diák képessé válik egyszerű közösségi szabályok 
követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és ezáltal követi a közösségi hagyományokat. A sakkban 
a szabályok tisztelete nem előzménye, hanem elengedhetetlen feltétele a játéknak, és e kötelmek néhány 
más mozzanattal társulva egyfajta jogkövető magatartásra ösztönöznek. 
 
A sakk jelentős mértékben képes növelni a tanuló belső motivációját. 
A lehetőségek közüli választás során mindig a legjobb lépést, a legjobb stratégiát igyekszik kiválasztani. 
Állandó fejlődésre való törekvésre ösztönöz. A játék során a tanuló képes az együttműködésre, az empátiára. 
A közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. 
Azonosítja a saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten 
ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő kooperatív 
készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget és a feladatok 
megosztásának fontosságát. Mindezzel elősegíti az önismeret és a társas kultúrafejlesztését. 
A sakk kortól és nemtől függetlenül játszható, ezért tökéletesen alkalmas élvezetes, közös családi élmények 
forrásának. A közös játék során a tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési 
normákat a családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. 
 
A sakkozás során a tanuló a közösség többi tagjához viszonyítva pontos képet kaphat saját 
részképességeiről, erősségeiről, amelyek segíthetik a pályaorientációban. 
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A sakkban a figurák erejüktől függően különböző értékszámokkal rendelkeznek. A sakkparti során a 
tanulónak ezeket a rendelkezésre álló erőforrásokat kell beosztania, stratégiailag elhelyeznie, esetenként 
feláldoznia a cél eléréséhez. A sakk tehát nagyszerűen szimulálja a gazdasági helyzeteket, a tudatos, 
forrásokat beosztó gondolkodást. A sakkozás során a tanulónak különbséget kell tennie stratégiai és taktikai, 
hosszú távú és rövid távú tervek között. Megtanulja, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. 
A sakkozás talán legfontosabb eredménye a tanulási képesség fejlődése. A különböző magyar és nemzetközi 
tanulmányok ezen a téren számos részképesség fejlődését bizonyították. Az analizáló és szintetizáló 
képességét, az emlékező tehetségét, az elvont (absztrakt) és logikus gondolkodásét, a megosztott figyelem 
képességét, a produktív képzeletét, az összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodás divergens 
(széttartó, több megoldást nyújtó) jellegét, az összpontosítás képességét, a kreativitásét, az elvonatkoztatási 
és általánosítási képességét, a problémaérzékenységét, a kombinatív képességét, a módszeres és 
hatékonygondolkodásét. 
 
Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése – olvasás és szövegértés, szóbeli és írásbeli kommunikáció – nem 
csak a magyar nyelv és irodalom tantárgy feladata, mivel működése számos más kompetenciával 
kapcsolódik össze és a többi tantárgy, műveltségterület sikeres tanulását is befolyásolja. A sakk, mint oktatási 
eszköz kerettanterv a kognitív, szociális és személyes kompetenciák fejlesztésére is kihat, amely 
meghatározó szerepe lehet az egyén hatékony világ- és önértelmezési modelljének formálásában, életpálya 
kialakításában. A tanuló tevékenysége során törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. 
Figyelemmel tud követni szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani 
sakkozással kapcsolatos élményeit. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni saját 
véleményt. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtést és elrendezést, elsajátítja a számítógép, az internet 
használatát, s megtanulja, hogyan kezelje, szelektálja és rögzítse az óriási adathalmazt. Érveket gyűjt lépései 
előtt, reflektál döntéseiről. 
 
A sakk, mint oktatási eszköz kerettanterv képességfejlesztő és a szellemi horizontot tágító hatása igen 
sokrétű. A sakkozás során a tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, 
képes a térben és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti 
kapcsolatokat, képes e tapasztalatok megfogalmazására. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, 
felismer egyszerű logikai kapcsolatokat. 
 
Az információs társadalomban nélkülözhetetlen az ún. Digitális írástudás: az információs és kommunikációs 
technika eszközeinek használata és módszereinek ismerete mind a munka világában, mind a szabadidő 
értelmes eltöltésében. A Sakk, mint oktatási eszköz tartalma a tanulókat felkészíti arra, hogy a digitális 
technikát megfelelően alkalmazó felnőttként tudjanak dolgozni, alkotni, művelődni, szórakozni, hogy az 
értékes és értéktelen információkat megkülönböztessék, azok ismeretében helyes döntéseket hozzanak, 
továbbá tudásukat később is folyamatosan frissítsék, bővítsék. 
 
A kerettanterv segítségével kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud 
irányítással együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a 
közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Az elmélyültebb sakkozás folytonos keresésre 
kényszerít, sikerek és kudarcok okainak szakadatlan vizsgálatára, vagyis szigorú önkritikára szoktat, de 
módszert kínál ahhoz is, hogy ismeretlen helyzetekben kevés számú ismert motívum alapján is legyen esély 
az eligazodásra. 
 
A sakk, mint oktatási eszköz arra nevel, hogy a tanuló egyszerre „két fejjel” – a sajátjával és az ellenfelével – 
gondolkodjon, s próbálja kitalálni a másik fél terveit, ugyanakkor kiváló iskola ahhoz, hogy a döntésekhez a 
szakirodalomból vagy saját gyakorlatából ismert cselekvési mintákat használjon fel. A tanuló motivált a 
kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat. Felismeri és megérti, hogy a feladatok 
megoldásához többféle út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. 
Megérti, hogy felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes 
előre látni cselekedetei egyes kockázatait. 
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A kerettanterv bevezetésével a tanuló a tanulás iránti attitűdje pozitívvá válik. Egyre gyakorlottabb figyelme 
összpontosításában. Tanítói, oktatói segítséggel képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes 
csoportmunkában aktívan részt venni, a sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. 
Segítséggel felismeri szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális 
értékelésében. 
 
Korunkban megváltoztak a tudásátadás helyszínei, és a diákok sok ismerethez jutnak az interneten, 
multimédiás eszközökön keresztül, ezért ki kell tudniuk választani a tanulóknak a megfelelő információt, 
vagyis olyan készségeket, módszereket kell kifejleszteni, amelyek lehetővé teszik a szelektálást. A sakk, mint 
oktatási eszköz alkalmazása kialakítja a tanulókban az önfejlesztés igényét, a hatékony, önálló tanulás iránti 
motivációt, a logikus gondolkodás képességét, a problémaérzékenységet és a lehető legjobb megoldás 
igényét, kreativitást, eredetiséget, amely szükséges minden tantárgy tanulásakor és a mindennapi életben. 
Azok a gyerekek, akik megszeretik a sakkot, már korán önállóan kezdik elemezni a játszmáikat, mestereik 
játszmáit, kombinációkat oldanak meg, végjátékot analizálnak. Fontos a diákokban ezt az érzést kiváltani, 
hogy érdemes önmagukat fejleszteni, tudásukat gyarapítani, mert annak hasznát a következő játszmában 
rögtön érezhetik. 
Általános tanteremi foglalkozáshoz szükséges eszközök: sakktáblák, sakk-készletek, demo tábla, laminált 
lap, sakkszőnyeg. Gyakorlati foglalkozáshoz való felkészülés: színes ceruza, papír, olló, ragasztó. Interaktív 
táblás tananyag esetén: számítógéppel, projektorral, interaktív táblával felszerelt tanterem, laptopok (ideális 
esetben csoportonként), internet elérhetőséggel. 
A kerettanterv heti 1 órára készült, de alkalmazható heti 2 órában is. 
 
 
 

1–2.évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Bevezetés a sakk világába 

Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás  

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Pozitív érzések kialakítása a sakk szabályaival kapcsolatosan. A bábok 
mozgásának életszerű megismerése. A térlátás fejlesztése. 
Fejlesztés: mozgáskoordináció, téri tájékozódás, vizuális figyelem, emlékezet, 
gyorsaság, szem- és kézkoordináció, szerialitás, figyelem, analógiás 
gondolkodás. 
Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. Kooperáció a társakkal, eredményes 
munkaszervezés. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Bevezetés a sakk világába Mesés 
történetek a sakktörténelemből. 
 
Ismerkedés a sakkbábokkal 
A bábok megnevezése. Gyalogok és 
tisztek. 
 
Ismerkedés a sakktáblával Négyzetek 
fekete-fehéren. Bevezetés a vonalak, 
sorok és átlók világába. 

A tanuló 
képes a sakktáblák és a figurák 
korrektfelállítására; 
helyesen alkalmazza a lépéseket és 
azütéseket; 
megérti az egyszerűszóbeli 
közléseket. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szövegértés. 
 
Matematika: irányok, 
koordinátarendszer. 
 
Testnevelés és sport: 
mozgás különböző 
irányokban, kooperáció 
atársakkal. 
 
Vizuális kultúra: 
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Ismerkedés a bástyával 
Lépés a bástyával a vonalakon. Ütés a 
bástyával. 
 
Ismerkedés a futóval 
Lépés a futóval az átlókon. Ütés a 
futóval. 
 
Ismerkedés a csodás vezérrel 
(királynővel) 
Lépés a vezérrel. Ütés a vezérrel. 
Játék: 8 vezéres sakkfeladvány. 
 
Ismerkedés a sakk királyával Lassan 
lép a király. Ütés a királlyal. 
 
Összefoglaló 
Ismerkedés a táblával, bástya, vezér 
és futó lépéseivel. 

 vizuális figyelem. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: szem- és 
kézkoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vonal, átló, sor, mező, gyalog, tiszt, bástya, futó, csodás vezér, király, ütés, 
támadás, védekezés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ismerkedés a huszárral, a gyaloggal és a királlyal. 
Sakkadás 

Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás Bábok pontos megnevezése, tájékozódás a sakktáblán, lépések ismerete. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A sakkozás szabályainak megértése és alkalmazása az életkori sajátosságoknak 
megfelelően. Kooperáció a társakkal. Kifejezőképesség és logikus gondolkodás 
fejlesztése. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: kinesztetikus információ verbálissá alakítása, 
észlelés, szerialitás, analízis-szintézis, egyensúly, testséma, mozgáskoordináció, 
téri orientáció. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a sakkadással Királlyal 
kapcsolatos szabályok. Királyok 
csatája. 
 
Ismerkedés a (csalafinta) huszárral 
Ugribugri: bevezetés a huszár 
lépéseibe L alakban. Ütés a huszárral. 
Huszártúra. 
 
A huszár erőviszonyai a sakktáblán 

A tanuló 
ismeri a gyalog és atisztek helyes 
elhelyezését és lépéseit; 
képes helyesen értelmezni a 
mennyiség és minőség közötti 
különbségeket; 
a kérdésekre értelmes, rövid 
válaszokat képesadni. 

Magyar nyelv és irodalom: 
kérdések értése, világos 
válaszok megfogalmazása; 
szabályok megértése. 
 
Matematika: irány, 
koordinátarendszer; téri 
orientáció; logikus 
gondolkodás fejlesztése; 
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Az aktív/erős huszár a tábla közepén. 
Szegény/passzív paci a sarokban. 
Huszárcsata. 
 
A sakkbábok értékrendszere 
Mennyiség és minőség közötti 
különbség. Összegzés az eddigi 
bábokról. 
 
Ismerkedés a (kis) gyaloggal 
Bevezetés a gyalog lépéseibe 
alapállasból. Az egyetlen báb, mely 
másképp üt, mint lép. 
 
A gyalog átalakulása Céltudatosan 
előre a gyaloggal. Milyen bábot 
érdemes felvenni és miért. 
 
A játszma kezdete: az alapállás 
Felsorakoznak a gyalogok. A tisztek 
helyes elhelyezése. 

 sorrendiség. 
 
Testnevelés és sport: 
mozgáskoordináció, téri 
orientáció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gyalog, tiszt, bástya, futó, csodás vezér, király; ütés és lépés; támadás, védekezés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Alapállás, szabályok, sakk és matt 

Órakeret 8 
óra 

 
Előzetes tudás 

Gyalog lépései, üt és lép; tisztek helyes elhelyezése, lépései; mennyiség és 
minőség közötti különbségek helyes értelmezése. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A sakkozás szabályainak megértése és alkalmazása életkori sajátosságoknak 
megfelelően. Kooperáció a társakkal. Térlátás fejlesztése. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, logikus gondolkodás, analógiák 
felismerése és alkalmazása, mozgáskoordináció, szókincs, emlékezet, vizuális 
figyelem, szövegalkotási készség, analízis-szintézis. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a sánccal 
A király biztonságba helyezése. Sánc 
a fejlődés része. 
 
Bővebb sakkadással kapcsolatos 
ismeretek 
Őfelségének: sakk! A király támadása 
különböző bábokkal. 
 
Védekezés a sakk ellen 

A tanuló 
képes a kérdésekreértelmes, rövid 
válaszokatadni; 
képes helyesen alkalmazni a lépéseket 
és azütéseket. 

Magyar nyelv és irodalom: 
kérdések értése, világos 
válaszok 
megfogalmazása, 
szókincs, szövegalkotási 
készség fejlesztése. 
 
Matematika: irány, 
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Bevezetés a védekezési technikákba. 
Problémák megoldása a sakktáblán 
(és rajta kívül is). 
 
Matt a királynak! 
Háromféle eredmény a játszma végén. 
A végeredmény pontozása és 
értékelése. 
 
A sakk és a matt közötti különbség 
Menekülési lehetőségek. Legjobb 
védekezés az ellentámadás. 
 
Ismerkedés az alap- és az egylépéses 
mattokkal Mattadás vezérrel. Mattadás 
egyéb bábokkal. Alapsori mattadás. 
Támadás és védekezés az alapsoron. 
Alapsori gyengeség megelőzése. 

 koordinátarendszer, 
térlátás fejlesztése, 
analógiák felismerése és 
alkalmazása. 
 
Vizuális kultúra: térlátás 
fejlesztése, vizuális 
figyelem. 
 
Testnevelés és sport: 
mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
Sánc; védekezési technika; eredmény; védekezés, támadás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
A patt, a megnyitás taktikái, versenyszabályzat 

Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás Gyalogok, tisztek helyes lépéseinek alkalmazása. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A sakkozás szabályainak megértése és alkalmazása életkori sajátosságoknak 
megfelelően. Kooperáció a társakkal. Kifejezőképesség és logikus gondolkodás 
fejlesztése. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: gondolkodás, figyelem, emlékezet, szókincs, 
szerialitás, hangok differenciálása, szóbeli szövegalkotási képesség, 
kommunikációs készség. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyik fél se győz: döntetlen (remi) 
Döntetlennel kapcsolatos szabályok. 
Bevezetés a patt fogalmába. 
 
Bevezetés a megnyitás alapelveibe 
Fejlődés a gyalogokkal és a tisztekkel. 
Bevezetés a centrum 

A tanuló képes 
a kérdésekre értelmes, rövid 
válaszokatadni; 
helyesen alkalmazni a lépéseket és 
azütéseket. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szabályértés, 
kifejezőképesség, szókincs 
fejlesztése. 
 
Matematika: szabályértés, 
logikus gondolkodás 
fejlesztése; 
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fogalmába. 
 
A legrövidebb sakkjátszmák Erények 
és gyengeségek a megnyitásban. 
 
Ismerkedés a susztermattal A gyenge 
megnyitás következményei. 
 
A centrum jelentősége a megnyitásban 
A bábok helyes fejlődése a centrum 
irányába. A centrum elfoglalása és 
annak ereje. 
 
Bevezetés a villa fogalmába a 
sakktáblán 
Az idő értéke (egyszerre csak egy 
futhat, a másik báb elesik). 
 
Házi sakkbajnokság: egylépéses matt 
feladványok vetélkedő 
A versenyek szabályai, lebonyolítása. 
 
Mit tanultunk ebben az évben? 
Összefoglaló a tanultakról. 
„Diplomakiosztó”. 

 sorrendiség. 
 
Testnevelés és sport:  A 
győzelem és a vereség 
feldolgozása. A 
versenyekszabályai, 
lebonyolítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
Döntetlen-remi; centrum; megnyitás; villa. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Alapállás, szabályok, sakk és matt 

Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás Elsőosztályos ismeretek, képességek, készségek és jártasságok. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A sakkozás szabályainak megértése és alkalmazása életkori sajátosságoknak 
megfelelően. Kooperáció a társakkal. A legfontosabb viselkedési szabályok 
megismerése és betartása. Kifejezőképesség és logikus gondolkodás 
fejlesztése. Térlátás fejlesztése. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: auditív észlelés, auditív figyelem, emlékezet, 
szerialitás, asszociáció, szókincs, gondolkodás, emlékezet, asszociáció, 
figyelem, szóbeli szövegalkotás képessége. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés: a sakkjáték szabályai 
A tábla és a bábok elhelyezése az 
alapállasban. Világossal indul a 

A tanuló 
képes a kérdésekre értelmes, rövid 
válaszokatadni; 

Magyar nyelv és irodalom: 
A kérdésekre értelmes, 
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sakkcsata! 
 
Mattadás királlyal és vezérrel 
Különbség a tábla közepe és széle 
között. A király korlátozása és sarokba 
szorítása vezérrel. 
 
Patt 
Különbség a matt és a patt között. 
Küzdelem az utolsó lépésig. 
 
Ismerkedés az örökös sakk fogalmával 
Háromszori lépésismétléses döntetlen. 
 
Matt gyakorlatok királlyal és vezérrel 
A király, mint támadó báb. Időzítés: 
matt vagy patt? 
 
Matt a királynak! 
Háromféle eredmény a játszma végén. 
A végeredmény pontozása és 
értékelése. 
 
Ismerkedés az alap-, egylépéses 
mattokkal 
Mattadás a vezérrel. Mattadás egyéb 
bábokkal. 
 
Mattadás két bástyával 
Munkamegosztás: leszorítás a tábla 
szélére. 

képes helyesen alkalmazni a lépéseket 
és azütéseket; 
el tudja dönteni egyszerű állítások 
igazságértékét, felismer 
egyszerűlogikai kapcsolatokat; 
képes a döntéseit érvekkel 
alátámasztani ésreflektálni rájuk. 

rövid válaszadás, érvelés. 
Kifejezőképesség, 
szókincs, szóbeli 
szövegalkotási képesség. 
Asszociáció. 
 
Matematika: Egyszerű 
állítások igazságértéke, 
egyszerű logikai 
kapcsolatok. Térlátás. 
Érvelés. Sorrendiség, 
sorozat. 
 
Testnevelés és sport: 
sorrendiség. 
 
Vizuális kultúra; ének- 
zene: asszociáció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
Matt; patt. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Egylépéses mattok. Összefoglaló a megnyitás alapelveiről: 
fejlődés, centrum, sánc 

Órakeret 8 
óra 

 
Előzetes tudás 

A matt és patt helyes fogalmának értelmezése, a támadás és védekezés 
fogalma. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A türelem és a csapatmunka összhangjának erősítése. Megfigyelés, vizsgálati 
eredmények rögzítése, értelmezése. 
Térlátás fejlesztése. Összefüggések értelmezése és megfogalmazása. 
Konstrukciós képesség alakítása. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, gondolkodás, asszociáció, szókincs, 
vizuális memória, emlékezet, szerialitás, egész-rész, analízis- 
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 szintézis. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mattadás királlyal és egy bástyával 
A király korlátozása és sarokba 
szorítása bástyával (a király 
segítségével). Türelem mattot terem! 
 
Egylépéses matt adása vezérrel és 
futóval 
Vezér és futó: az átlók urai. A 
csapatmunka fontossága. 
 
Egylépéses matt adása bástyával és 
futóval 
Vonalak és átlók kereszteződése. 
Gyengeségek felfedezése és 
kihasználása. 
 
A centrum jelentősége a megnyitásban 
A bábok helyes fejlődése a centrum 
irányába. A centrum elfoglalása és 
annak ereje. 
 
Mindennek eljön az ideje 
A vezér csak fejlődés után lendül 
támadásba. Ne lépj ugyanazzal a 
bábbal egynél többször a 
megnyitásban! 
 
Támadás és védekezés 
A király biztonsága és annak hiánya. 
Testőrök (a gyalogok) a király előtt. 
 
Játszmaolvasás 
A bábok és mezők megnevezése és 
egyéb jelzések a játszmaírás során. 

A tanuló 
képes a kérdésekre értelmes, rövid 
válaszokatadni; 
képes helyesen alkalmazni a lépéseket 
és azütéseket; 
képes egyszerű technikai eszközöket 
megfelelő módon használni. 

Magyar nyelv és irodalom: 
összefüggések 
értelmezése és 
megfogalmazása; 
szókincs. 
 
Matematika: 
Összefüggések 
értelmezése és 
megfogalmazása. Térlátás 
fejlesztése. Egész-rész, 
analízis- szintézis. 
 
Környezetismeret: 
megfigyelés, vizsgálati 
eredmények rögzítése, 
értelmezése. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat; vizuális kultúra: 
Konstrukciós képesség 
alakítása, térlátás, vizuális 
memória; sorrendiség. 
Egyszerű technikai 
eszközök megfelelő 
használata. 
 
Testnevelés és sport: 
csapatmunka. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
Fejlődés, centrum, sánc. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Védekezési és támadási technikák 

Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás Megnyitás formáinak ismerete. 

 
 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A türelem és a csapatmunka összhangja. A legfontosabb viselkedési szabályok 
megismerése és betartása. 
Lényeges és lényegtelen információ válogatása. Az idővel való hatékony 
gazdálkodás. Kifejezőképesség és logikus gondolkodás fejlesztése. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, alakkonstancia, vizuális észlelés, téri 
tájékozódás, mozgáskoordináció, gondolkodás, figyelem, szerialitás, komplex 
emlékezet. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Középen rekedt király 
A sáncolás késleltetésének 
következményei. 
 
A csapdába esett bábok Sarokba 
szorítva. Különböző bábok elfogása. 
 
Ismerkedés a fojtott mattal Egyke 
huszár az ellenfél csapata ellen. A 
király túlzott biztonsága (a csapdába 
esett király). 
 
Mattadás királlyal és egy bástyával 
A király korlátozása és sarokba 
szorítása bástyával (a király 
segítségével). Türelem mattot terem! 
 
Egylépéses matt adása vezérrel és 
futóval 
Vezér és futó: az átlók urai. Fontos a 
csapatmunka. 
 
Egylépéses matt adása bástyával és 
futóval 
Vonalak és átlók kereszteződése. 
Gyengeségek felfedezése és 
kihasználása. 
 
A huszár mint különleges támadó 
„Családi villa” (egyszerre többet 
támadunk). 
 
Ismerkedés a felfedett sakk 

A tanuló 
képes a kérdésekre értelmes, rövid 
válaszokatadni; 
képes helyesen alkalmazni a lépéseket 
és azütéseket; 
képes egyszerű állítások 
igazságértékének megállapítására; 
egyszerű logikai kapcsolatok 
felismerésére. 

Magyar nyelv és irodalom: 
a kifejezőkészség 
fejlesztése. 
 
Matematika: Lényeges és 
lényegtelen információ 
válogatása. Logikus 
gondolkodás fejlesztése. 
Téri tájékozódás. Komplex 
emlékezet. Egyszerű 
állítások igazságértéke; 
egyszerű logikai 
kapcsolatok felismerése. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat; vizuális kultúra: 
vizuális észlelés, téri 
tájékozódás, 
mozgáskoordináció. 
 
Testnevelés és sport: A 
türelem és a csapatmunka 
összhangja. 
Mozgáskoordináció. 
Gyengeségek felfedezése 
és kihasználása. 
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fogalmával 
Felfedett sakk a vonalakon. Felfedett 
sakk az átlókon. 

  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
„Családi villa”, sáncolás, vonal, átló, kereszteződés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Támadási technikák 

Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás Kombinációk a sakktáblán. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Megfigyelés, vizsgálati eredmények rögzítése, értelmezése. Térlátás fejlesztése. 
Kooperáció a társakkal, hatékony munkaszervezés. Összefüggések értelmezése 
és megfogalmazása. Konstrukciós képesség alakítása. Legfontosabb viselkedési 
szabályok megismerése és betartása. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: ügyesség, figyelem, szókincs, gondolkodás, 
szabályalkalmazás, nyelvi készség. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Szélmalom a sakktáblán 
Bábok őrlése a sakktáblán. 
 
Ismerkedés a futópár hatalmával 
Futók a világos és a sötét átlókon. 
 
Mattadás futópárral a király ellen A 
király korlátozása és sarokba szorítása 
futópárral. Mattadás a patt kerülésével. 
 
A bástyák hatalma a hetedik soron 
Az ellenfél királyának leszorítása. 
 
Ismerkedés a kötés fogalmával 
Helyhez kötött bábokról a sakktáblán. 
 
Megnyitási trükkök 
Hogyan kerüljünk előnybe az első 
lépésekben? 
 
A gyalog végjáték alapjai Szabad 
gyalog. Futóverseny gyalogokkal. 
 
Matt a kötés segítségével 
A lekötött báb nem tud királyán 

A tanuló képes 
egy szabályos barátságos sakkjátszma 
lejátszására az alapvető viselkedési 
szabályokbetartásával; 
az ismeretekönálló alkalmazására; 
lépéseit érvekkel alátámasztani, 
azokra reflektálni. 

Minden tantárgy: A 
figyelem és a szókincs 
fejlesztése. Az ismeretek 
önálló alkalmazása. 
Kooperáció a társakkal, 
hatékony 
munkaszervezés. 
Érvelés, gondolkodás. 
 
Matematika; vizuális 
kultúra: térlátás 
fejlesztése. 
 
Környezetismeret: 
megfigyelés, vizsgálati 
eredmények rögzítése, 
értelmezése. 
 
Matematika; testnevelés 
és sport: 
szabályalkalmazás. 
 
Matematika; 
környezetismeret: 
összefüggések 
értelmezése és 
megfogalmazása. 
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segíteni. 
 
Kiegészítő tartalmak a 
differenciáláshoz. Ismerkedés a 
sakkvilágbajnokokkal Bevezetés a 
sakktörténelembe. 
Könnyű feladványok világbajnoki 
játszmákból. 
 
Rövid (miniatűr) játszmák 
világbajnokoktól 
Játszmaolvasás. Találd ki, mit lép a 
bajnok! 
 
Művészi sakkfeladványok 
Egy huszárral az egész hadsereg 
ellen. 
 
Királycseles játszmák 
Gyerekkori játszmák bajnokoktól. 
 
Garri Kaszparov, a támadás bajnoka 
Kaszparov gyerekkori játszmái. 
Kombinációk a sakktáblán kezdőknek. 

 Technika, életvitel és 
gyakorlat; vizuális kultúra: 
konstrukciós képesség 
alakítása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
Kötés, felfedett sakk. 

 
 
A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos 
ciklusvégén 

A tanuló alapszinten ismeri a megnyitások nevét és a megnyitások széles 
spektrumát, néhányat alkalmaz is. 
Képes felismerni és a szükséges idő alatt átgondolni, mi a teendője egy adott 
végjátékban. 
Képes egy szabályos barátságos sakkjátszma lejátszására. 
Játszma előtt és után ellenfelével kezet fog, betartja a legfontosabb viselkedési 
szabályokat. 

 
 

3–4. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Ismétlés. Támadási technikák 

Órakeret 5 
óra 

 
 
Előzetes tudás 

Az 1–2. osztályos sakkismeretek alkalmazása. 
A tanuló képes felismerni és a szükséges idő alatt átgondolni, mi a teendője egy 
adott végjátékban. 
Képes egy szabályos barátságos sakkjátszma lejátszására. Betartja a 
legfontosabb viselkedési szabályokat. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A sakkstratégia és a sakktaktika alapjainak elsajátítása. A gyakorlat, az állandó 
játék, a kipróbálás mellett a rögzítés, az írásbeliség igényének 



96 
 

céljai felkeltése. Kooperáció a társakkal, eredményes munkaszervezés. A 
kifejezőképesség és a logikus gondolkodás fejlesztése. 
A lényeges és a lényegtelen információ válogatása. Az idővel való hatékony 
gazdálkodás. A térlátás fejlesztése. 
Az alapvető fogalmak néven nevezése. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: szem- és kézkoordináció, gondolkodás, figyelem. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mattadás vezérrel, ill. bástyával a 
király ellen. 
A sáncolás helyes alkalmazása. 
Átalakulások, feladványok. 
Menet közbeni ütés. Döntetlen örökös 
sakkal, lépésismétlés. 

A tanuló 
képes a játszmakorrekt jegyzésére; 
játszmalapját képes visszaolvasni; 
képes elemezni ajátszmáját, és a 
tanulságokatrögzíteni; 
az ismereteket önállóan tudja 
alkalmazni; 
képes egyszerű technikai eszközöket 
megfelelő módon használni. 

Minden tantárgy: 
Kooperáció a társakkal, 
eredményes 
munkaszervezés. 
A lényeges és a 
lényegtelen információ 
válogatása. Az idővel való 
hatékony gazdálkodás. 
Az alapvető fogalmak 
néven nevezése. 
 
Matematika; vizuális 
kultúra; technika, életvitel 
és gyakorlat: a térlátás 
fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
Mattadás, sáncolás, örökös sakk. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Taktika 

Órakeret 14 
óra 

 
Előzetes tudás 

Előző tematikai egység kulcsfogalmainak ismerete, megértése és alkalmazása. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A lényeges és lényegtelen információ megkülönböztetése. Az idővel való 
hatékony gazdálkodás. Kooperáció a társakkal, eredményes munkaszervezés. A 
számítógép használata. 
A taktikai gondolkodás és kombinációs látás kialakítása. A fejben történő 
változatszámítás fejlesztése. Pozíciójáték alapjainak lerakása. Játékos 
feladatokkal fejlesztés: gondolkodás, figyelem, emlékezet, asszociáció, komplex 
gondolkodás, szókincsbővítés, analízis-szintézis. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapsori gyengeség. A kötés 
kihasználása. Kettős támadás. 
Eltereléses kombinációk. Felfedett 
támadás. 
A túlterhelt bábok. 

A tanuló 
képes a játszmakorrekt jegyzésére; 
játszmalapját képes visszaolvasni; 
ismeri és alkalmazza afő 

Minden tantárgy: 
A lényeges és lényegtelen 
információ 
megkülönböztetése. 
Az idővel való hatékony 
gazdálkodás. 
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Tipikus áldozatok az f7-es mezőn. 
A király elleni támadás h7-es 
áldozattal. 
Többlépéses fojtottmatt- kombinációk. 
Közbeiktatott lépés. 
Taktika Morphy játszmáiból. Támadás 
Aljehin játszmáiból. Capablanca-
kombinációk. 
Kezdeményezés Polgár Judit- 
játszmából. 
Sakkbűvészet: Tal játszmáiból. 

taktikai motívumokat; 
ismeri a sakktörténet alapjait, a múlt és 
a jelenkor legnagyobb sakkozóinak 
nevét. 
el tudja dönteni egyszerű állítások 
igazságértékét, felismer 
egyszerűlogikai kapcsolatokat; 
érveket gyűjt lépéseielőtt, 
reflektáldöntéseiről. 

Kooperáció a társakkal, 
eredményes 
munkaszervezés. 
A számítógép használata. 
Gondolkodás, figyelem, 
emlékezet, asszociáció, 
komplex gondolkodás, 
szókincsbővítés, analízis-
szintézis. 
Érvek gyűjtése, döntéseiről 
való reflektálás. 
 
Matematika; testnevelés 
és sport: 
a taktikai gondolkodás és a 
kombinációs látás. 
 
Matematika: egyszerű 
állítások igazságértéke, 
egyszerű logikai 
kapcsolatok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

„Fojtott” matt, kötés, kötés kihasználása, alapsori gyengeség, eltereléses 
kombináció, felfedett támadás, túlterhelt báb, áldozat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Nyitási technikák. A centrum fogalma. Védekezési technikák Órakeret 10 
óra 

 
Előzetes tudás 

Előző tematikai egység kulcsfogalmainak ismerete, megértése és alkalmazása. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A taktikai gondolkodás és kombinációs látás kialakítása. Fejben történő 
változatszámítás fejlesztése. Problémamegoldó gondolkodásban való 
gyakorlottság és eredményesség fokozása. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: figyelem, együttműködés, szerialitás, aritmetikai 
gondolkodás, emlékezet, auditív figyelem, komplex emlékezet. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Megnyitás. 
Klasszikus megnyitások. Harmonikus 
fejlődés a megnyitásban. 
Küzdelem a centrumért. Nyílt centrum, 
zárt centrum. Modern megnyitások. 
Spanyol megnyitás alapelvei. 

A tanuló 
alapszinten ismeri a megnyitások 
nevét ésa megnyitások széles 
spektrumát; 
ismeri a sakktörténet alapjait, a múlt és 
a jelenkor legnagyobbsakkozóinak 

Matematika; testnevelés 
és sport: taktikai 
gondolkodás és 
kombinációs látás. 
 
Matematika: 
problémamegoldó 
gondolkodás; 
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Olasz megnyitás alapelvei. Francia 
védelem. 
Szicíliai védelem. 
Királyindiai stratégia Kaszparov 
játszmáiból. 

nevét; 
képes ismereteinek önálló 
alkalmazására; 
érveket gyűjt lépéseielőtt, 
reflektáldöntéseiről. 

aritmetikai gondolkodás. 
 
Minden tantárgy: Figyelem, 
együttműködés, szerialitás, 
auditív figyelem, komplex 
emlékezet fejlesztése. 
Ismeretek önálló 
alkalmazása. Érvek 
gyűjtése, döntéseire való 
reflektálás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
Taktika. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
A támadás és védekezés stratégiái 

Órakeret 18 
óra 

 
Előzetes tudás 

Előző tematikai egység kulcsfogalmainak ismerete, megértése és alkalmazása. 

 
 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A lényeges és lényegtelen információ megkülönböztetése. Az idővel való 
hatékony gazdálkodás. Kooperáció a társakkal, eredményes munkaszervezés. 
Problémamegoldó gondolkodásban való gyakorlottság és eredményesség 
fokozása. A játék minél átfogóbb, mélyebb ismerete. Összefüggések értelmezése 
és megfogalmazása. Konstrukciós képesség alakítása. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: gondolkodás, emlékezet, szerialitás, figyelem, 
aritmetikai gondolkodás, műveletvégzés, rész-egész. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Stratégia: támadás és védekezés a 
középjátékban. 
Támadás a király ellen. Királyunk 
védelme. 
Középen rekedt király. Aktív támadás. 
Térhiány a sakktáblán. Támadás a 
vonalakon. Ellenkező oldalú sánc. Nyílt 
vonalon valótámadás. 
Duplázottbástyák. 
Futópár a nyílt átlókon. Mennyiség és 
minőség. 
A huszár ereje zárt állásban. Blokád a 
huszárral. 
Jó huszár a rossz futó ellen. Dupla 
gyalogok. 

A tanuló 
képes aktív, támadó, 
kezdeményezősakkra; 
képes az ellenfél súlyos fejlődési 
hibáinak kihasználására, a gyenge 
királyállás ellenitámadás indítására; 
szükség esetén tudvédekezni; 
képes fejben 3-4 lépéses 
változatokkiszámítására; 
ismereteit önállóan tudja alkalmazni; 
egyszerű technikai eszközöket 
megfelelő módon képes használni. 

Minden tantárgy: 
A lényeges és lényegtelen 
információ 
megkülönböztetése. 
Az idővel való hatékony 
gazdálkodás. Kooperáció 
a társakkal, eredményes 
munkaszervezés. 
Problémamegoldó 
gondolkodásban való 
gyakorlottság és 
eredményesség. 
Összefüggések 
értelmezése és 
megfogalmazása. 
Konstrukciós képesség 
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Gyenge gyalog. 
Király mint támadó báb. Tanuljunk 
Fischer játszmáiból! Stratégia Karpov 
játszmáiból. Az ellenfél tervének 
figyelembevétele. 

 alakítása. Gondolkodás, 
emlékezet, szerialitás, 
figyelem fejlesztése. 
 
Matematika: aritmetikai 
gondolkodás, 
műveletvégzés, rész- 
egész. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
Térhiány, dupla gyalog, gyenge gyalog, blokád, sánc, zárt állás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
A végjáték 

Órakeret 18 
óra 

 
Előzetes tudás 

Előző tematikai egység kulcsfogalmainak ismerete, megértése és alkalmazása. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A játék minél átfogóbb, mélyebb ismerete. Kooperáció a társakkal, eredményes 
munkaszervezés. Problémamegoldó gondolkodásban való gyakorlottság és 
eredményesség fokozása. Összefüggések értelmezése és megfogalmazása. 
Konstrukciós képesség alakítása. 
Játékos feladatokkal fejlesztés: emlékezet, figyelem, aritmetikai gondolkodás, 
analógia alkalmazása, szem-kéz koordináció, szabály betartása. 

Tevékenységek/ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Végjáték. 
A király szerepe a végjátékban. Patt a 
végjátékban. 
Oppozíció a gyalog végjátékban. 
Szabadgyalog. 
Áttörés a végjátékban. 
A bástya-végjáték alapjai. Hídépítés a 
bástya-végjátékban. Végjátékok 
Botvinnik játszmáiból. 
Ellenkező színű futók. Gyengeség a 
gyaloglánc végén. 

A tanuló 
ismeri és alkalmazza a végjátékok 
főbbalapelveit; 
képes a fölényes végjátékok 
megnyerésére; 
ismeri a sakktörténet alapjait, a múlt és 
a jelenkor legnagyobb sakkozóinak 
nevét; 
el tudja dönteni egyszerű állítások 
igazságértékét, felismer 
egyszerűlogikai kapcsolatokat. 

Minden tantárgy: 
Kooperáció a társakkal, 
eredményes 
munkaszervezés. 
Problémamegoldó 
gondolkodásban való 
gyakorlottság és 
eredményesség. 
Összefüggések 
értelmezése és 
megfogalmazása. 
Konstrukciós képesség 
alakítása. Emlékezet, 
figyelem, szabály 
betartása. 
 
Matematika: aritmetikai 
gondolkodás, analógia 
alkalmazása. 
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  Vizuális kultúra; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
szem-kéz koordináció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
Oppozíció, szabad gyalog, patt. 

 
 

 
A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos 
ciklusvégén 

A tanuló képes ismereteit önállóan alkalmazni. 
Képes egy szabályos barátságos sakkjátszma lejátszására. 
Játszma előtt és után ellenfelével kezet fog, betartja a legfontosabb viselkedési 
szabályokat. 
Ismeri a sakktörténet alapjait, a múlt és a jelenkor legnagyobb sakkozóinak 
nevét. 
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3. MONDATBANK Az első osztályosok szöveges minősítéséhez az év végén 
 

Értékelési területek: 
− Magatartás (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint) 
− Szorgalom (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint) 
− Magyar nyelv és irodalom  

 
Beszéd és szóbeli kifejezőkészség: 
A beszéd tisztasága: 

 Beszéde tiszta, érthető. 

 Beszéde korrekciót igényel. 
A szókincse: 

 Szókincse gazdag, választékosan beszél. 

 Beszéde és szókincse korának megfelelő. 

 Nehezen fejezi ki magát. 
 
Írás: 
Íráshasználat 

 Vonalvezetése és írása biztos. 

 Vonalvezetése és írása határozatlan. 

 Füzete tiszta, rendezett. 

 Füzetvezetése egyenetlen. 
Íráskép 

 Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos. 

 Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan 
Írástempó 

 Írástempója életkorának megfelelő. 

 Az írástempója lassú. 
Másolás 

 A tanult betűket, szavakat pontosan másolja írott és nyomtatott mintáról. 

 A tanult betűk, szavak másolása pontatlan. 

 A másolásnál sok hibát vét. 
Tollbamondás 

 Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és a szavakat. 

 Tollbamondás után még pontatlanul írja le a tanult betűket és szavakat. 

 Tollbamondás után még nem tudja leírni a tanult betűket és szavakat. 
Írás emlékezetből  

 Emlékezetből is pontosan írja le a betűket, szavakat. 

 Emlékezetből pontatlanul ír. 
 
Olvasás: 
Hangos olvasás (technika) 

 Folyamatosan olvas. 

 Helyesen szótagolva olvas. 

 Rossz szótaghatárral olvas. 
 
Néma olvasás (szövegértés). 

 Képes elolvasni rövid szövegeket, és megérti azokat. 

 Képes elolvasni rövid szövegeket, és segítséggel megérti azokat. 

 A rövidebb szövegek önálló néma olvasására még nem képes. 
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Matematika: 
Számfogalom 

 Számfogalma kialakult. 

 Számfogalma kialakulóban van. 

 Számfogalma nem alakult ki. 
Számolási készség 

 Önállóan képes összeadni és kivonni a 20-as számkörben. 

 Eszközzel tud összeadni és kivonni a 20-as számkörben. 

 Eszközzel sem képes műveletek elvégzésére a 20-as számkörben. 
Összefüggések felismerése 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldására önállóan képes. 

 A szöveges feladatot segítséggel tudja megoldani. 

 Még nem tudja megoldani a szöveges feladatokat. 
Logikai gondolkodás 

 Fejlett 

 Megfelelő 

 Fejlesztésre szorul. 
 
Környezetismeret: 
Érdeklődés 

 Rendkívül nyitott és érdeklődő a természet jelenségei iránt. 

 Fel lehet kelteni az érdeklődését a természet jelenségei és értékei iránt. 

 Ritkán mutat érdeklődést a természet jelenségei iránt. 
 

Megismerési módszerek 

 Megfigyelései pontosak. Tájékozottsága széleskörű. 

 Megfigyelései pontosak. Tájékozottsága életkorának megfelelő. 

 Megfigyelései pontosak. Tájékozatlan. 
 

Ének-zene  

 A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

 A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

 A tanult dalokat el tudja énekelni csoportban és önállóan is. 
 

Vizuális nevelés, rajz és technika. 

 Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. 

 Átlagos az érdeklődése a vizuális kultúra, a vizuális művészetek iránt. 

 Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul segítségre és bátorításra. 
 

Technika, életvitel 

 Munkái szépek, igényesek. 

 Munkái gyakran pontatlanok. 

 Kézügyessége jó. 

 Kézügyessége korának megfelelő. 
 

Testnevelés  

 A mozgásos feladatokat szívesen végzi, mozgása összerendezett. 

 Mozgása összerendezetlen, lassú. 

 Erőnléte és állóképessége korának megfelelő. 

 Felmentve. 

 Dicséretben részesül. 
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4. Belső vizsgarendszer - Szintvizsga 
 
A vizsgarendszer 
- nagy motivációs erővel bír 
- rendszerező tanév végi ismétlésre késztet 
- alkalmas a vizsgaszituáció kipróbálására 
- felmérés, hogy hol és hogyan állunk az OKM országos, megyei, tankerületi és városi szintekhez 
 
5. évfolyam végén  
- írásbeli vizsga: matematikából  
- szóbeli vizsga: magyar irodalomból 
 
6. évfolyam végén  
- írásbeli vizsga: matematikából  
- szóbeli vizsga: magyar irodalomból 
 
7. évfolyam végén 
- írásbeli vizsga: matematikából  
- szóbeli vizsga: magyar irodalomból 
- írásbeli vizsga: történelemből, idegen nyelvből 
 
8. évfolyam végén 
- írásbeli vizsga: matematikából  
- szóbeli vizsga: magyar irodalomból 
- rásbeli vizsga: komplex természetismeret (kémia, biológia, földrajz, fizika) 
                                     
Tantárgyanként egy-egy nap áll a tanulók rendelkezésére. Két vizsga között egy hét különbség van.  
A szóbeli vizsgákon megfelelő, barátságos vizsgakörülmények között vizsgáznak. Az év elején már 
megkapott és év közben kidolgozott tételekből húznak és önálló felkészülés után adnak szóbeli feleletet. 
 
Az írásbeli vizsga ideje 90 perc. A feladatsort a tanítási nap 1-2. órájában oldják meg, nem szakos tanár 
felügyeletével. A kijavított dolgozatot megnézhetik. 
 
A vizsgákon az értékelés alapja a tantervi alapkövetelmény. A vizsga jegye az egész évre vonatkozó - évközi 
jegyekből összeálló - érdemjegyet egy jeggyel módosíthatja pozitív, ill. negatív értelemben.  
A tanulóknak elégtelen vizsga esetén lehetőségük van pótvizsgát tenni. 
A vizsgákat ünnepélyes eredményhirdetés zárja. Az utolsó vizsga után megkapják a vizsgalapot, amelyen 
szerepel, hogy miből milyen eredménnyel vizsgáznak. 
A lapot aláírja a vizsgaelnök, az intézményvezető és a vizsgáztató tanárok. 
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5. A vizsgatárgyak részei és követelményei. A továbbhaladás feltételei 
 
 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 
2. osztály: 
Összefüggő mondatokat alkosson. Számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
Ismert szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Emelje ki az olvasottak lényegét. Kevés hibával másoljon 
írott és nyomtatott mondatokat. Írása legyen rendezett. Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat. 
Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 
 
3. osztály: 
Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 
Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék 
segítségével igazodjon el. A memoritereket szöveghűen mondja el. Egy témáról 6–8 mondatos fogalmazást készítsen a tanult 
fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. A begyakorolt 
szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkája rendezett, olvasható legyen. 
 
4. osztály: 
Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 
Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék 
segítségével igazodjon el. A memoritereket szöveghűen mondja el. Egy témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a tanult 
fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Ismerje fel az alsó tagozaton tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. A 
begyakorolt szókészlet körében alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkája rendezett, olvasható legyen. 
Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. 
 
5. osztály: 
A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazásuk. A hangsúly, dallam, tempó, 
szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolt használata egyszerűbb kommunikációs helyzetekben, a 
kommunikációs helyzetnek megfelelően. Az élőbeszéd tempóját megközelítő, folyamatos hangos és néma olvasás. Képesség a 
másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. Az olvasott művekben néhány alapvető 
irodalmi téma fölismerése. Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása, elsősorban szóban. Történetmondás 
mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid fogalmazásban. A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése. 
Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, 
közmondások. A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. Képesség a szókincs 
különböző rétegeiből származó szavak elkülönítésére nyilvánvaló esetekben, egyszerű köznapi vagy irodalmi szövegekben.  
A helyesírási alapelvek felismerése egyszerűbb esetekben. Betűrend, hangok jellemzése, csoportosítása. 
 
6. osztály: 
A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód a 
kommunikáció iskolai (tanórai) helyzeteiben. Az alapvető nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata az 
élőbeszédben. Az alapszófajok felismerése, fontosabb helyesírási kérdései. 
Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett 
elhelyezése. Egyszerűbb olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az időrend, az ok-okozati összefüggések bemutatásával. 
Rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj. 
Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a főhős életútjának állomásai, a 
cselekmény menete. Lírai művek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése. Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló 
készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes élmény alapján. A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az 
olvasott irodalmi művek szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel kapcsolatban. 
Irodalom: verstani ismeretek, verselési formák, lírai műfajok. Jellemzés formái 
Nyelvtan. Szófajok rendszerezése, felismerése, igeragozás. Főnevek tulajdonnevek helyesírása. Névmások felismerése. 
 
7. osztály: 
Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás, hozzászólás formájában. Saját vélemény 
megfogalmazása (az érvelés alapvető szabályait követve) a mindennapi élet egyszerűbb, a korosztály által is átlátható 
problémáiról, olvasmányokról. Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel. 
A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép. 
Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek szerkezetének és jelentésének bemutatása. 
Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és mellékszereplők jellemzése. A 
szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok egyszerűbb összefüggéseinek bemutatása 
szóban és írásban. A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek felismerése. Vázlat készítése szóbeli 
megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása. 
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Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. A mondatfajták biztos megkülönböztetése. A szóalkotás 
gyakori módjainak fölismerése és elemzése. A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a 
központozás, a tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek helyesírásának, az egybe- és külön 
írás elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása. A Magyar helyesírási szótár önálló használata. 
Nyelvtan: Mondatrészek megnevezése, szintagmák felismerése, MONDATELEMZÉS! 
Irodalom: Epikai művek jellegzetességei, önálló műelemzés. 
 
8. osztály: 
A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések felismerése és a kommunikációs 
helyzetnek megfelelő használatuk. Tájékozottság az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média szerepének és 
hatásának felismerése. 
A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása, memoriterek elmondása. A 
tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus írás. A feldolgozott művekről, 
olvasmányélményekről, színházi előadásról összefoglalás készítése a témának, a kommunikációs alkalomnak megfelelő stílusban 
felelet vagy rövid írásos beszámoló formájában. A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a tanult 
szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal. Az olvasott művekben megjelenített emberi problémák bemutatása önálló 
véleménynyilvánítással. Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a XX. század első és második fele), 
néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a korban. 
A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik jellemzése. 
A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani, mondattani jelenségek fogalmi szintű 
megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben, a szórend és a jelentés összefüggésének fölismerése. Mondattani 
nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban. Az idézés, a párbeszéd, a központozás helyesírása. 
A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ 
nyelvei között. Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. 
Nyelvtan: Összetett mondat fajtái, felismerésük. 
Irodalom: Önálló verselemzés. Költői kifejező eszközök felismerése. 
 
TÖRTÉNELEM  
 
5. osztály: 
Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, 
emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetség. 
Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon. 
Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kína, India 
 
Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése) 
Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség. 
Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus, Mária, József, Attila. 
Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, 
Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. 
Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 753 (Róma alapítása a monda szerint) Kr. e. 5. század (görög-
perzsa háborúk, a marathóni csata), Kr. e. 510.(Athén fénykora), Kr. e. 44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 313 (szabad 
vallásgyakorlat) Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása, az ókor vége). 
Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, 
lovag, középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás. 
Személyek: Justinianus, Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. 
Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Német-római Császárság. 
Évszámok: 622 (Mohamed „futása”arab időszámítás kezdete), 800 (Nagy Károly császárrá koronázása), XV. század 
(könyvnyomtatás). 
Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, 
tized, ispán, tatár, kun. 
Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent 
Margit. 
Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 
Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 899-970 (kalandozások) 997–(1000)–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 
1077 (I. /Szent/ László trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 
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6. osztály: 
Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kormányzó, végvár. Személyek: I. Károly (Róbert), I. (Nagy) 
Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán. 
Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 
Évszámok: 1312 (rozgonyi csata) 1335 (visegrádi királytalálkozó I. Károly), 1351 (Aranybulla megújítása I. Lajos, 1444 (várnai csata 
I. Ulászló halála), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi Mátyás uralkodása), 1514 (Dózsa-féle parasztháború), 1526 (a 
mohácsi vereség). 
Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány. 
Személyek: Kolumbusz, Magellán, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Washington, I. Péter 
Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 
Évszámok: 1492 (Kolumbusz felfedezi Amerikát), 1517 (Luther vitára bocsátja tanait, reformáció kezdete), 1776 (az amerikai 
Függetlenségi nyilatkozat). 
Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi 
rendelet. 
Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 
Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen. Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a 
„nagy várháborúk” éve), 1686 (Buda visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740–1780 (Mária Terézia). Fogalmak: 
népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, 
felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, 
trónfosztás, nemzetiségi törvény. 
Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák 
Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József. 
Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad. 
Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–
1836 (reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. 
október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 
 
7. osztály: 
Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociáldemokrácia, tömegkultúra. 
Személyek: (I. Vilmos császár), III. Napóleon,  Cavour, Garibaldi, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx, Lenin  
Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 
Évszámok: 1859 (csata Solferinónál, Vöröskereszt létrejötte), 1861 (Olasz egység) 1861-1865 (polgárháború az Egyesült 
Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte) 
Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millennium, agrárország, emigráció, amnesztia. 
Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát. 
Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 
Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 
Fogalmak: villámháború, állóháború, bolsevik, szovjet, hátország, kétfrontos háború. 
Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós.  
Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Szentpétervár, Oroszország. 
Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a 
bolsevik hatalomátvétel).  
Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, 
tőzsde, részvény, gazdasági válság. Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. 
Topográfia: Szovjetunió, New York. 
Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági 
világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése). 
Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, 
zsidótörvények. 
Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál. Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 
Évszámok: 1918. október 30-31 (az őszirózsás forradalom), 1919. március 21 (a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), 
1920. március 1. (Horthy kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianoni békeszerződés aláírása), 1938 (az első bécsi döntés), 
1940 (a második bécsi döntés), 1938 (I. zsidótörvény), 1939 (II. zsidótörvény) 
Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán. 
Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 
Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima, Teherán, Potsdam 
Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 
1941. június 27. (Magyarország hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése), 1943 
(Teherán-konferencia), 1943. január 12. (a doni katasztrófa), 1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. 
(Magyarország német megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. október 15. (Horthy kiugrási kísérlete, 
Szálasi hatalomátvétele), 1945. április 4.(a háború vége Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. 
augusztus 6. 9. Hirosima, Nagaszaki - atombomba bevetése, 1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja). 
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8. osztály: 
Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, világgazdaság, szuperhatalom, kétpólusú világ,  
Személyek: Truman, Roosevelt, Sztálin, Marshall, Hruscsov, Gandhi 
Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet, India,   
Évszámok: 1945 (ENSZ létrejötte), 1946 (a párizsi békekonferencia megnyitása), 1947 (a párizsi békeszerződések aláírása, India 
függetlenné válása), 1948 (Izrael-önálló zsidó álla), 1949 (a NATO megalakulása, Németország kettészakadása: NSZK, NDK), 
1953 (Sztálin halála, kelet-berlini munkásfelkelés), 1955 (a Varsói Szerződés, osztrák államszerződés), 1961 (Jurij Gagarin 
űrrepülése, a berlini fal felhúzása) 
Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdálkodás, kollektivizálás, szövetkezetesítés, 
(tömeg) propaganda 
Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János. 
Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 
Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a második köztársaság és az új forint bevezetése), 1947 (a 
kékcédulás választások, a párizsi béke), 1956. október 23. (forradalom Pesten), 1956. november 4. (a forradalom leverésének 
kezdete). 
Fogalmak: tervgazdálkodás, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, atomkatasztrófa, nemzetközi pénzvilág, 
csúcstechnológia, globalizáció, fogyasztói társadalom, népességrobbanás 
Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál. 
Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, 
Prága, Csernobil. 
Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások), 1975 helsinki értekezlet, 1989 (a berlini fal 
lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-
2004 
 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO 
bombázása). 
Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus 
ellenzék. 
Személyek: Kádár János. 
Topográfia: Salgótarján, Százhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek. Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai 
kivégzése), 1968 (az új gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1989 (Nagy Imre és 
mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása). 
Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 
Topográfia: az EU tagállamai. 
Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 
2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük 
Magyarország is). 
Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jogállam. 
Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, 
Várvidék (Burgenland). Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása 
hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett). 
Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jogállam. 
Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, 
Várvidék (Burgenland). Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása 
hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett). 
Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári kötelességek, közjó, politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság. 
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi 
egyenlőtlenség. 
Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, 
bevétel, kiadás, egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési jegy, hitelfelvétel, kamat, árfolyam, infláció. 
Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, 
létszükségleti kiadás, nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás, befektetés, hitel, kamat, bank, bankszámla, 
bankkártya, banki művelet, lakossági folyószámla. 
Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg. Nyilvánosság. 
Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média. 
Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi oldal. 
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IDEGEN NYELV  
 
ANGOL  
 
3. osztály 
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat 
társaival. 
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 
 
4. osztály: 
Megért egyszerű ismerős kérdéseket, válaszol ezekre. Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot 
önmagáról. Minta alapján egyszerű párbeszédet folytat. Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol. Minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 
 
5. osztály: 
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó 
kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Közös 
feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 
 
6. osztály: 
A1 szintű nyelvtudás: 
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó 
kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 
Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot. 
 
7. osztály: 
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. 
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el. 
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 
 
8. osztály: 
A2 szintű nyelvtudás: 
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. 
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi 
eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős 
témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő 
mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 
 
NÉMET 
 
3. osztály 
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat 
társaival. 
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 
 
4. osztály: 
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; megért ismert nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. 
Egy szóval, vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, ismert dolgokat 
megnevez, néhány mondókát, verset, dalt reprodukál. 
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért; Ismert nyelvi elemekből álló egymondatos 
szövegben fontos információt megtalál. Helyesen lemásol ismert szavakat. Felismeri a tanult szavak írott alakját. 
 
5. osztály: 
Ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
kérdéseket megért; ismert nyelvi eszközökkel, egyszerűen megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr. Ismert nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott kérdésekre néhány szóban vagy egyszerű mondatban válaszol; tanult minta alapján egyszerű 
mondatokat mond, kérdéseket tesz fel; megértési probléma esetén segítséget kér. 
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Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat megért; ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű 
mondatokból álló rövid szövegben fontos információt megtalál; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból 
álló szöveg lényegét megérti. Ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat helyesen lemásol. 
 
6. osztály 
Utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, 
közléseket megért; jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti. 
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; tanult minta alapján egyszerű 
mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; megértési probléma esetén segítséget kér; tanult minta alapján 
egyszerű párbeszédben részt vesz. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat megért; jórészt ismert 
nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; jórészt ismert nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló rövid szöveg lényegét megérti. 
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen lemásol. Az alaptantervi követelmények célul tűzték ki, 
hogy a tanulók a 6. osztály végére érjék el az A1-szintet. 
 
7. osztály: 
Megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, 
közléseket, eseményeket megért; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri; jórészt 
ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. 
Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszol; egyszerű mondatokban közléseket 
megfogalmaz; kérdéseket tesz fel; eseményt mesél el; megértési probléma esetén segítséget kér; beszélgetést kezdeményez, 
befejez. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
szövegben fontos információt megtalál; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; egyszerű, 
képekkel illusztrált szöveget megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 
szövegben kikövetkezteti. 
Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír; egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, 
üdvözlet) létrehoz; ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt, közvetítő szöveget ír. 
 
8. osztály: 
Utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, 
közléseket, eseményeket megért; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos információt 
kiszűr; jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét, megérti; 
Ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből, kikövetkezteti; 
jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a 
lényegtelentől elkülöníteni. Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; 
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket feltesz, eseményeket elmesél; megértési probléma esetén segítséget 
kér; egyszerű párbeszédben részt vesz. 
Ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti; jórészt 
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt, megtalál; jórészt ismert nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét, megérti. Egyszerű történetet megért; jórészt ismert nyelvi elemek 
segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; jórészt ismert nyelvi 
elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti. Ismert nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír; egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; egyszerű, 
strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 
50 szavas szöveget ír. 
 
MATEMATIKA  
 
2. osztály: 
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése. Több, 
kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete. Római 
számok írása, olvasása (I, V, X) Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. Számok 
képzése, bontása helyi érték szerint. Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. Összeadás, kivonás, szorzás, 
osztás szóban és írásban. Szorzótábla ismerete a százas számkörben. A műveletek sorrendjének ismerete. Szöveges feladat 
értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. Páros és páratlan számok megkülönböztetése. Növekvő és 
csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. A test és a síkidom 
megkülönböztetése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások 
szomszédos mértékegységek között. 
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3. osztály: 
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. A 
változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték, alaki 
érték, valódi érték fogalma 1000-es számkörben. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 1000-es számkörben. 
Fejben számolás százas számkörben. A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. Műveletek tulajdonságainak, tagok, 
illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egyjegyű, 
számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés. Növekvő és csökkenő 
számsorozatok felismerése, készítése. A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Átváltások szomszédos 
mértékegységek között. Négyzet, téglalap létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jellemzőik. Kör fogalmának ismerete. 
Táblázat adatainak értelmezése. 
 
4. osztály: 
Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése. A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 
Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 
Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 000-es számkörben. Negatív számok 
a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel, Természetes 
számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. 
Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása. 
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű, számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. Szöveges 
feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 
Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése. Összefüggések 
keresése az egyszerű sorozatok elemei között. A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 
Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek. A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, 
hl, g, t, másodperc. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű 
módszerekkel, felismerésük, jellemzőik. 
Kör fogalmának ismerete. Kocka, téglatest, felismerése, jellemzői. Gömb felismerése. 
Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria felismerése. Négyzet, téglalap kerülete. Adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. 
Táblázat adatainak értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete. 
 
5. osztály: 
Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. Néhány elem kiválasztása. A részhalmaz fogalma. Két véges halmaz 
közös része. Két véges halmaz egyesítése. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl. egyenlő; 
kisebb; nagyobb; több; kevesebb; nem; és; vagy; minden; van olyan, legalább, legfeljebb). Eredmények ellenőrzése. Szorzás, 
osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 
következtetéssel, lebontogatással. A mindennapi életben felmerülő, egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel. 
Egyenes arányosság. Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 
Helymeghatározás gyakorlati szituációkban, konkrét esetekben. Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert vagy felismert szabály 
alapján. Az egyenes arányosság grafikonja. Sorozatok folytatása adott szabály szerint. A tér elemei: pont, vonal, egyenes, 
félegyenes, szakasz. Párhuzamosság, merőlegesség. A távolság szemléletes fogalma. Két pont, pont és egyenes távolsága. Két 
egyenes távolsága. 
Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. Téglalap, négyzet kerülete, területe. Sokszögek kerülete. 
Téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása. Egyszerű diagramok, értelmezése, táblázatok olvasása. Átlagszámítás 
néhány adat esetén. 
 
6. osztály: 
Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. Néhány elem kiválasztása. A részhalmaz fogalma. Két véges halmaz 
közös része. Két véges halmaz egyesítése. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl. egyenlő; 
kisebb; nagyobb; több; kevesebb; nem; és; vagy; minden; van olyan, legalább, legfeljebb). Igaz és hamis állítások. Eredmények 
ellenőrzése. Egészek, törtek, tizedes törtek. Alaki érték, helyi érték. Alapműveletek negatív számokkal. Ellentett, abszolút érték. 
Közönséges tört fogalma. 
Tizedes tört fogalma. Törtek helye a számegyenesen, nagyságrendi összehasonlítások. A számok reciprokának fogalma. Szorzás, 
osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, lebontogatással. A megoldások 
ábrázolása számegyenesen, ellenőrzés behelyettesítéssel. Arányos következtetések. A mindennapi életben felmerülő, egyszerű 
arányossági feladatok megoldása következtetéssel. Egyenes arányosság. A százalék fogalmának megismerése gyakorlati 
példákon keresztül. Egyszerű százalékszámítási feladatok arányos következtetéssel. 
Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű oszthatósági szabályok (2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal). A Descartes-féle 
derékszögű koordinátarendszer. Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján. Egyszerű grafikonok 
értelmezése. Az egyenes arányosság grafikonja. Példák konkrét sorozatokra. Sorozatok folytatása adott szabály szerint. A tér 
elemei: pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás. Két pont, pont 
és egyenes távolsága. Két egyenes távolsága. Szakaszfelező merőleges. A szög fogalma, mérése. Szögfajták. Szögmásolás, 
szögfelezés. Adott egyenesre merőleges szerkesztése. Adott egyenessel párhuzamos szerkesztése. Háromszögek csoportosítása 
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oldalak és szögek szerint. Négyszögek megismerése. Négyszögek szerkesztése, egyszerűbb esetekben. A tengelyes tükrözés. 
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek. 
Valószínűségi játékok és kísérletek dobókockák, pénzérmék segítségével. 
 
7. osztály: 
Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. Szöveges feladatok megoldása. Sorba rendezés, kiválasztás. 
Racionális számok. Műveletek racionális számkörben, írásban és számológéppel. A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. 
Műveletek hatványokkal. 10 egész kitevőjű hatványai. Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 
Oszthatósági szabályok. Arány, aránypár, arányos osztás. Az alap, a százalékérték és a százalékláb fogalmának ismerete. 
Egytagú, többtagú, egynemű kifejezés fogalma. Helyettesítési érték kiszámítása. Zárójel felbontása, összevonás. Elsőfokú, illetve 
elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. Egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult 
matematikai módszerek használatával. Ellenőrzés. Egyenes arányosság grafikus képe. Grafikonok olvasása, értelmezése, 
készítése. Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint. A háromszögek magassága, magasságvonala, 
magasságpontja. A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege. Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, 
kerülete, területe. Szabályos sokszögek. Kör kerülete, területe. Középpontos tükrözés. Eltolás, a vektor fogalma. Párhuzamos szárú 
szögek. Mértékegységek átváltása racionális számkörben. Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok 
készítése. Számtani közép kiszámítása. Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése. 
 
8. osztály: 
Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű kombinatorikai feladatok 
megoldása különféle módszerekkel. Példák nem racionális számra. Műveletek racionális számkörben, írásban és számológéppel. A 
hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre, egész számok körében. Műveletek hatványokkal: azonos alapú hatványok szorzása, 
osztása. 10 egész kitevőjű hatványai. A négyzetgyök fogalma. 
Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. Oszthatósági szabályok. Legnagyobb közös osztó, legkisebb pozitív közös 
többszörös. Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. Mértékegységek átváltása racionális 
számkörben. A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok. Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú, 
egynemű kifejezés fogalma. Helyettesítési érték kiszámítása. Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Elsőfokú, 
illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. A matematikából és a mindennapi életből vett 
egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult matematikai módszerek használatával. 
Hozzárendelések megjelenítése. Lineáris függvények. Egyenes arányosság grafikus képe. Grafikonok olvasása, értelmezése, 
készítése. Egyszerű sorozatok vizsgálata. Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint. A háromszögek magassága, 
magasságvonala, magasságpontja. A háromszögek kerületének és területének kiszámítása. A háromszög és a négyszög belső és 
külső szögeinek összege. Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. Szabályos sokszögek. Kör kerülete, 
területe. A tanult síkbeli alakzatok (háromszög, trapéz, paralelogramma, deltoid) szerkesztése. Középpontos tükrözés. A 
középpontos tükrözés tulajdonságai. Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban. Párhuzamos szárú szögek. A háromszögek 
egybevágóságának esetei. Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata. 
Pitagorasz tétele. Kicsinyítés és nagyítás. Adatok gyűjtése, rendszerezése. Számtani közép kiszámítása. Valószínűségi kísérletek, 
eredmények lejegyzése. Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma. 
 
FIZIKA  
 
7. osztály: 
A tanulói kísérleti munka szabályai. Veszélyforrások. Hogyan kell használni a különböző mérőeszközöket? Mire kell figyelni a 
leolvasásnál? Mérőeszközök használata. A mért mennyiségek mértékegységei. Megfigyelés, mérés, mértékegység, tömeg, 
térfogat. Ismeretek: 
A sebesség. Mozgás grafikus ábrázolása. A sebesség SI-mértékegysége. A tehetetlenség törvénye. Egyes anyagok sűrűségének 
kikeresése táblázatból és a sűrűség értelmezése. Az erő. Az erő mértékegysége: (1 N). Az erő mérése. Az erő vektormennyiség, 
nagysága és iránya jellemzi. A súrlódási erő mérése rugós erőmérővel, tapasztalatok rögzítése, következtetések levonása. 
Súlytalanság. Munka, a munka mértékegysége. A fizikai munkavégzés az erő és az irányába eső elmozdulás szorzataként 
határozható meg. Különbségtétel a munka fizikai fogalma és köznapi fogalma között. A testen végzett munka eredményeként 
változik a test energiája, az energia és a munka mértékegysége megegyezik. Az egyszerű gépek. 
Erő, gravitációs erő, súrlódási erő, hatás-ellenhatás. Munka, teljesítmény, forgatónyomaték. Hol előnyös, fontos, hogy a nyomás 
nagy legyen? Hol előnyös a nyomás csökkentése? A nyomás fogalmának értelmezése és kiszámítása egyszerű esetekben az erő 
és a felület hányadosaként. Folyadékoszlop nyomása. Hidraulikus emelő, fék. Pascal törvényének ismerete. Nyomás gázokban, 
légnyomás. A folyadékban (gázban) a testekre felhajtóerő hat. Arkhimédész törvénye. Arkhimédész törvényének kísérleti igazolása. 
A sűrűség meghatározó szerepének megértése Néhány nyomáskülönbség elvén működő eszköz megismerése, működésük 
bemutatása. A hang keletkezése, terjedése, energiája. A hang terjedése energia terjedésével jár együtt. A hőmérséklet és mérése. 
A víz fagyás- és forráspontja. A Celsius-skála jellemzői, a viszonyítási hőmérsékletek ismerete. Hőmérőtípusok: A legfontosabb 
hőmérőtípusok. A hőmérséklet-kiegyenlítődés. A hőmennyiség (energia) kvalitatív fogalma, mint a melegítő hatás mértéke. 
Halmazállapotok és halmazállapot-változások. A különböző halmazállapotok és azok legfontosabb jellemzőinek megismerése. 
Annak tudása, hogy mely átalakulásoknál van szükség energiaközlésre (melegítésre), melyek esetén energia elvonására (hűtésre). 
Hőtan és táplálkozás: az életműködéshez szükséges energiát a táplálék biztosítja. Hőtágulás és gyakorlati szerepe. Hősugárzás. 
Hőáramlás szerepe, hőszigetelés. A hőszigetelés és az ezzel kapcsolatban lévő energiatakarékosság jelentőségének felismerése. 
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Energiafajták és egymásba alakulásuk. Jelenségek. Az energia formái: belső energia, helyzeti energia, mozgási energia, 
rugóenergia, kémiai energia, a táplálék energiája. Energiaátalakulások, energiafajták: vízenergia, szélenergia, geotermikus energia, 
nukleáris energia, napenergia, fosszilis energiahordozók. Napenergia megjelenése a földi energiahordozókban. Az 
energiatakarékosság szükségszerűségének megértése, az alapvető energiaforrások megismerése. 
 
8. osztály: 
Mágnesek, mágneses kölcsönhatás. Földmágnesség és iránytű. Elektrosztatikus jelenségek. 
Kétféle elektromosan töltött állapot létezik. A feszültség fogalmának hozzákapcsolása az elektromos töltések szétválasztására 
fordított munka . A feszültség mérése elektromos áramkörben mérőműszerrel. Áramerősség mérése (műszer kapcsolása, 
leolvasása, méréshatárának beállítása). Az áram erőssége, az áramerősség mértékegysége. Az ellenállás mértékegysége (1 Ω). 
Ohm törvénye. Mérések és számítások végzése egyszerű áramkörök esetén. Az áram mágneses hatása. Az elektromos energia 
használata. Az áram hőhatását meghatározó arányosságok és az azt kifejező matematikai összefüggés. Az elektromos energia 
„előállítása”, szállítása. Az erőművek és a nagyfeszültségű hálózatok alapvető vázszerkezetének (generátor, távvezeték, 
transzformálás, fogyasztók) bemutatása. A fény terjedése és a képalkotás. A fény egyenes vonalú terjedése. A fényvisszaverődés 
és a fénytörés: a fény az új közeg határán visszaverődik és/vagy megtörik; a leírásuknál használt fizikai mennyiségek (beesési 
szög, visszaverődési szög, törési szög rajzolása). Hétköznapi optikai eszközök képalkotása. Valódi és látszólagos kép. 
Síktükör, homorú és domború tükör, szóró- és gyűjtőlencse. Fókusz. Tükrök esetén a kép keletkezésének értelmezése egyszerű 
sugármeneti rajzzal. A szem képalkotása. Az emberi szem, mint optikai lencse működésének megértése. Elsődleges és 
másodlagos fényforrások. Fénykibocsátó folyamatok a természetben. Az elsődleges és másodlagos fényforrások 
megkülönböztetése, gyakorlati felismerésük. Az égbolt természetes fényforrásai. Az égi objektumok csoportosítása aszerint, hogy 
elsődleges (a csillagok, köztük a Nap) vagy másodlagos fényforrások (a bolygók és a holdak csak visszaverik a Nap fényét). A 
Naprendszer szerkezetének megismerése; a Nap egy a sok csillag közül. Az infravörös és az UV-sugárzás, a röntgensugárzás 
élettani hatásainak, veszélyeinek, gyakorlati alkalmazásainak megismerése a technikában és a gyógyászatban. 
 
KÖRNYEZETISMERET  
 
2. osztály: 
A tanuló legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések 
segítségével elmondani szóban, és rögzíteni írásban, rajzban. A tanult jelenségeket, élőlényeket ismerje fel, nevezze meg. 
Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni. Tudjon méréseket végezni, használja helyesen a megtanult 
mértékegységeket. 
 
Sorolja fel helyes sorrendben a napszakokat, a napokat, a hónapokat és az évszakokat. Ismerje az évszakok időjárását, a 
természet évszakos változását. 
Használja helyesen a tárgy és anyag fogalmát, ismerje környezete legfontosabb anyagfajtáit, azok halmazállapotát. Ismerje az 
anyagok érzékelhetõ tulajdonságait. Használja helyesen a helyzetet és helyet meghatározó fogalmakat (előtte, mögötte, mellette, 
felette, alatta, közötte). 
Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, majd elmondani, leírni, lerajzolni. 
Tudja egy tanult élőlény jellemző jegyeit felsorolni. Ismerje testének részeit és a helyes test és fogápolást. Tudjon tájékozódni a 
testén. Ismerje lakóhelyének fõbb jellegzetességeit és legalább egy hagyományát. Nevezze meg az otthona és az iskola között levő 
legfőbb közlekedési veszélyforrásokat. Ismerje a biztonságos közlekedés szabályait. Tudjon bemutatkozni, idegent a lakóhelyén 
útbaigazítani. 
 
3. osztály: 
Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a 
betegségek elkerülésére. A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése. 
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges 
és adott szempontsor szerint. Egy természetes életközösség bemutatása. Informatikai és kommunikációs eszközök irányított 
használata az információkeresésben és a problémák megoldásában. 
 
 
4. osztály: 
Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a 
betegségek elkerülésére. Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben. A 
hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése. Képesség adott szempontú 
megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. A fenntartható életmód 
jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való 
harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek 
kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. Egy természetes 
életközösség bemutatása. Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős 
fogyasztói magatartás ismerete. 
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Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete. Informatikai és kommunikációs 
eszközök irányított használata az információkeresésben és a problémák megoldásában. 
 
TERMÉSZETISMERET  
 
5. osztály: 
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. Legyen képes konkrét természeti formák, tárgyak, 
élőlények és egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajzban és írásban. Tudják 
felidézni a természeti és az ember által létesített környezetre vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. E képzetek alapján 
tudjanak ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. 
A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az 
energiaváltozás szempontjából, Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. Csoportban 
biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni. 
Fogalmazza meg milyen az aktuális időjárás. Tudja a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált jelenségeket mennyiségileg 
is jellemezni, és a mért adatokat értelmezni. Tudják megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és értsék azok változásait. 
Jellemezzék az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerjék az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket. Jellemezzék éghajlatunkat. 
Ismerjék az időjárási események és a felszín változása közötti összefüggéseket. 
Legyen képes a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek 
jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. 
Ismerje fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudja értelmezni az egyszerű felszínformákat kialakulásuk szerint. Ismerje 
fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értse meg, hogy a környezet állapotának romlásáért az emberek 
a felelősek. 
Tudja megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt tulajdonságaik alapján jellemezze azokat. 
Ismerje a táplálkozásunkban betöltött szerepüket. 
Ismerje fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziállatokat. Legyen tisztában az állatvédelem 
jelentőségével, erkölcsi szabályaival. 
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. 
Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei. 
 
6. osztály: 
Tudjon a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerje fel és értse meg a vizsgált jelenségekben, 
folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket. 
Ismerje fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, lakókörnyezetük néhány nevezetes települését, az 
ország fővárosát. 
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, 
környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. 
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a 
környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. 
Tudjon egyszerű táplálékláncokat bemutatni. Ismerje a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, életmódját. 
Értse meg a természet védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit. 
Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető 
hatások, alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere. 
Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az 
erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és segítőkész. 
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére. 
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, 
tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez. 
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. 
Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei. 
 
BIOLÓGIA  
 
7. osztály: 
Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi 
sivatag, el-sivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, madár, emlős. 
Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, 
táplálkozási hálózat, fenntartható fejlődés. Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, zárvatermő, 
gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, táplálkozási piramis. Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, 
osztály. 
A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggését az adott térséget jellemző 
környezeti tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték. 
Ismerjék az életközösségek legjellemzőbb, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, külső felépítését, életmódját. 
Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert élőlényeiből. 
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Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges ismertetőjegyeit. Példákka l 
tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes életközösségek szerkezetét, 
térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az életközösségek változatosságának és változásának okait. 
Mondjanak egy-két példát a különböző életközösségek élőlényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésre. 
Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész földi élet számára létfontosságú. Észleljék, ha 
környezetük állapota romlik, és legyen igényük annak megakadályozására. 
Ismerjenek példákat a különféle életközösségek károsításának módjára és annak megakadályozására. 
Ismerjék, hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, csoportosítani. Tud különbséget tenni 
csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit és 
jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben 
(maximum osztály szintig). 
Legyenek képesek a megfigyeléseik, vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok értelmezésére. 
 
8. osztály: 
 
Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 
Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület. 
Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 
Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, központi és környéki idegrendszer. 
Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, nemi identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, 
tudatos családtervezés. 
Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű 
életfolyamatok közötti kapcsolatot. 
Tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek működésének lényegét. 
Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életműködésükkel kapcsolatos ismereteket tudjanak szerezni a népszerűsítő művekből, 
és tudásuknak megfelelő szinten legyenek képesek az információk kritikus értékelésére. 
Tudják az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit felsorolni. Tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek 
nem azonos ütemben fejlődnek a többi szervrendszerrel, a korai szexuális élet ártalmas lehet. Tisztában van saját teste 
felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai 
problémáival. 
Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet 
változatosságának fenntartásában. 
Értsék meg, hogy az egyes emberek egyedfejlődése különböző ütemű, ezért az azonos életkorúak között is lehetnek olyan jelentős 
fejlettségbeli különbségek, amelyek mégsem kórosak. Legyenek toleránsak a más ütemben fejlődő és fogyatékos emberekkel. 
Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Ismeri a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és 
felismerésük módjait, az egészséges életmód és 
az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában. 
Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket 
készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában. 
 
KÉMIA 
 
7. osztály: 
Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi eszköz, kísérlet. 
Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, vegyjel, képlet. Atommag, törzs- és vegyértékelektron, 
periódusos rendszer, anyagmennyiség, ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só. 
Kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, vegyjel, képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, hőtermelő és 
hőelnyelő változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, oldat, tömegszázalék, térfogatszázalék. 
Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, közömbösítés. 
A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az elektronok száma azonos a semleges 
atomban. Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést. Nevezze meg a 
tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket. Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. 
Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján. Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás alapján 
szakszerűen mutassa be. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje 
helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti 
csoportosítására. Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes 
magatartásformát tűz esetén. Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Legyen képes egyszerű tudományos 
népszerűsítő irodalmi részlet értelmezésére, lényegének elmondására. 
A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, 
molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, 
vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 
Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek 
elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. 
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Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult 
elemek és vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét 
másoknak változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 
Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási 
feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 
Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 
 
8. osztály: 
Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, dohányzás, alkoholizmus, drog. 
H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszennyezés, vízszennyezés. 
Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, földgáz, kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, 
kristályvíz. 
Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés, 
nemesfém, permetezőszer, műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, akkumulátor. 
A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. 
Néhány fontos tulajdonság említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket. Használja a 
molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek 
megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is  
megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba (egyesülés, bomlás). Társítson minél több hétköznapi példát a 
tanultakhoz. Leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket. 
Alkalmazza a kémiai biztonságról szóló törvénynek az elvégzett kísérlet anyagaira vonatkozó előírásait. Tudja, hogy a megismert 
anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító 
hatásukat. 
Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat. Használati 
utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldatokkal. 
Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, 
problémákat saját környezetében. Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit. 
Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló értelmezésére, felhasználására. Ismerje néhány, a hétköznapi élet 
szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a 
mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. Alkalmazza a megismert 
törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, 
illetve gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 
Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon 
szerepet személyes környezetének megóvásában. 
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét 
másoknak változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 
 
FÖLDRAJZ 
 
7. osztály: 
Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szélrendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, 
szavanna-, forró övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó hegység; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke 
erdei talaj. El-sivatagosodás, hóhatár, gleccser. Vízenergia, napenergia. 
Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és magashegységi táj). 
Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás). Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet. 
Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, árfolyam. 
Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, 
artézi kút, tóvidék, sivatagtípus. Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, túllegeltetés, ökológiai 
katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vadfoglalás, 
farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befolyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, 
világgazdasági nagyhatalom. Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, technológiai övezet, urbanizáció, városövek, 
városövezet, agglomerációs zóna). 
Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-
fennsík, Amazonas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; 
Száhel. Amerika részei. Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni 
Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna. 
Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Alexandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los 
Angeles, New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilícium-völgy, Washington. 
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8. osztály: 
Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, monszunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, 
forró és mérsékelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népességrobbanás, világvallás, zarándokhely. 
Öntözéses gazdálkodás, zöld forradalom, technológi-aátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. 
Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, 
Dekkán- és Közép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és 
Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, 
Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris. 
Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, 
Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi. 
Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; 
tengeráramlás; árapály-energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 
Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; 
Murray. Ausztrália, Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék (Antarktisz). 
Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási front. Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; 
soknemzetiségű ország; uniós polgár, állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. Gazdasági és politikai 
integráció; euró-övezet, Schengeni övezet. 
Európa részei; Észak-atlanti-áramlás. 
Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 
Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, 
bérfuvarozás, parasztgazdaság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, vendégmunkás, munkaerő-
vándorlás, időszakos idegenforgalom. 
Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pireneusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. 
Balti-ősföld, Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-tóvidék, Vezúv; Pó. 
Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, 
szélpark, savas ülepedés és eső, a környezet savanyodása. 
Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont Blanc, Pennine; La Manche, Rhône, Szajna, Temze. 
Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-angliai-iparvidék. 
Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, 
családi mezőgazdálkodás, energiagazdaság, hegyi turizmus. 
Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-medence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, 
Kaszpi-mélyföld; Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, Visztula, Volga. 
Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, 
Szentpétervár, Volgográd. 
Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, 
földcsuszamlás, kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, vásárváros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, 
nemzeti kisebbség, etnikum, néprajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 
Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, 
Kárpátalja, Székelyföld, Őrvidék, Partium. Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; Maros, Olt, 
Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb. 
Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegységközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. 
Világörökségi védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, történelmi emlékhely, a 
törvény erejénél fogva védett terület és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, termék-eredetvédelem. 
Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), 
Villányi-hegység, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és Tolnai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és 
Pesti-síkság, Győri-, Marcal- és Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, Mohácsi- és Szentendrei-
sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség helyszínek 
és nemzeti parkok. 
Fogyó társadalom, településhálózat, régió, euro-régió, tranzitország, menekültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, 
vállalkozás, fogyasztói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, 
szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark. 
Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, 
Komárom, Kőszeg, Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgotthárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, 
Visonta, Záhony 
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TESTNEVELÉS 
 
2. osztály: 
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. 
A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 
Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzete beállítása. Az iskolatáska 
gerinckímélő hordása. A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk. A testnevelésórák alapvető 
rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjai ismerete. Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a 
társakra, célszerű eszközhasználat. 
Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése. A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és 
másokra vonatkoztatva. 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű kombinációkban a tér- és energia befektetés, 
valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával. A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 
A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a vezető műveletek tanulási 
szempontjainak ismerete. Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában. 
A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés. A sporteszközök szabadidős használata igénnyé 
és örömforrássá válása. Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat 
bemutatása. 
Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön. Próbálkozás a zenei ritmus követésére 
különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és csoportban. A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés 
tánc közben. A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 
A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete. Különböző intenzitású és tartamú 
mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve játékban. Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. Az 
alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 
Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban. A játékfeladat megoldásából 
és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség felismerése. A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni 
érdekkel szemben, vagyis a közös cél fontosságának tudatosulása. A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. Az 
alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. A 
mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése. 
Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodnia Használható tudás természetben végzett 
testmozgások előnyeiről és problémáiról. A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 
környezettudatos viselkedési szabályának ismerete. A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során. Az időjárási 
körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 
 
3. osztály: 
Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan. 
A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légző-gyakorlatok pozitív hatásainak ismerete. A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, 
térformák önálló kialakítása. Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 
A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása. A játékok, versenyek során erősödő 
személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén. 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott energia-befektetéssel, eszközzel, társakkal. 
A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 
A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének megerősödése. 
A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 
Részben önállóan tervezett 2-4 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is. 
A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel-és leugrás. 
Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 
Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 
A tempóváltozások érzékelése és követése. 
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó 
körülmények között. 
A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban. 
Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 
A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete. 
Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során. Az egyszerű védő és a támadó helyzetek 
felismerése. 
Az emberfogásos védekezés ismerete. 
A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. Előre, oldalra és hátra esés, 
tompítással. 
A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása. A grundbirkózás alapszabályának ismerete és 
alkalmazása. 
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A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. Legalább 2 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak 
ismerete. 
A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, 
alkalmazása. 
A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások ismerete. 
 
4. osztály: 
Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. Önálló pulzusmérés. 
A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 
A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légző-gyakorlatok pozitív hatásainak ismerete. A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, 
térformák önálló kialakítása. Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 
A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása. A játékok, versenyek során erősödő 
személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén. 
Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban. 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott energia-befektetéssel, eszközzel, társakkal. 
A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása. 
A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető 
műveletek) ismerete. 
A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 
A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott energia-befektetéssel. 
A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének megerősödése. 
A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 
A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 
Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is. 
A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel-és leugrás. 
Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 
Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 
A tempóváltozások érzékelése és követése. 
A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó 
körülmények között. 
A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 
A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban. 
Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 
A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete. 
Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során. Az egyszerű védő és a támadó helyzetek 
felismerése. 
Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 
A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. A sportszerű viselkedés értékké válása. 
Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 
A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása. A grundbirkózás alapszabályának ismerete és 
alkalmazása. 
A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. Az saját agresszió kezelése. 
Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 
Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 
A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, 
alkalmazása. 
A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása szabad játéktevékenység során. 
A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások ismerete. 
 
5. osztály: 
Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszer-gyakorlat, bemelegítés, levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, 
állóképesség, koordinációs képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, bio-mechanikailag helyes testtartás, 
relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 
Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső 
átadás, mini-kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, sáncolás, laza és szoros emberfogás, bedobás, 
szabaddobás, büntetődobás, üres helyre helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, labdahúzogatás, 
labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigurítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 
Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, 
irambeosztás, el- és felugrás, hajítás, lökés, edzettség. 
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Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, 
alaplendület függésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, 
pontozás. 
RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, terpeszugrás, bicskaugrás, lépőforgás. 
Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, A-lépés, V-lépés, bokszlépés, mambó, csa-csa-csa. 
A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, 
természetjárás, térképtípusok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, hóekeívelés, párhuzamos lendület, 
sportszerűség, sí-KRESZ. 
Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 
 
6. osztály: 
Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszer-gyakorlat, bemelegítés, levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, 
állóképesség, koordinációs képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, biomechanikailag helyes testtartás, 
relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 
Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső 
átadás, mini-kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, sáncolás, laza és szoros emberfogás, bedobás, 
szabaddobás, büntetődobás, üres helyre helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, labdahúzogatás, 
labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigurítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat 
Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, 
irambeosztás, el- és felugrás, hajítás, lökés, edzettség. 
Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, 
alaplendület függésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, 
pontozás. 
RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, terpeszugrás, bicskaugrás, lépőforgás. 
Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, A-lépés, V-lépés, bokszlépés, mambó, csa-csa-csa. 
A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, 
természetjárás, térképtípusok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, hóekeívelés, párhuzamos lendület, 
sportszerűség, sí-KRESZ. 
Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 
 
7. osztály: 
Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, egészségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív 
relaxáció, ellenjavallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, időtartam, edzhetőség. 
„Félaktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, ráfordulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 
3:2. elleni játék, létszámfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, feladás, sáncolás, támadási alapformák, 
ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni játék. Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, önszöktetés, átlövés, 
bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, gyorsindítás, kitámadás, halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, labda 
toppolás, emberfogás, védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, partdobás, sportágspecifikus bemelegítés, 
deviancia. Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, 
reagáló-gyorsaság, vágtagyorsaság, aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 
Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, 
aszimmetrikus koreográfia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus nyújtás, szenzitív életkori 
szakasz. 
A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: előre- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, 
tenyeres kontraütés, fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fonák nyesett adogatás, tenyeres 
nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Walking, diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció. 
Felső egykezes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés, egyenes rúgás, fojtásfogás, leszorítás, nagy külső horogdobás (osoto 
gari), nagy csípődobás (ogoshi). 
 
8. osztály: 
Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, egészségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív 
relaxáció, ellenjavallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, időtartam, edzhetőség. 
 „Félaktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, ráfordulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 
3:2. elleni játék, létszámfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, feladás, sáncolás, támadási alapformák, 
ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni játék. Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, önszöktetés, átlövés, 
bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, gyorsindítás, kitámadás, halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, labda 
toppolás, emberfogás, védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, partdobás, sportágspecifikus bemelegítés, 
deviancia. 
Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-
gyorsaság, vágtagyorsaság, aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 
Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, 
aszimmetrikus koreográfia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus nyújtás, szenzitív életkori 
szakasz. 
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A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: előre- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, 
tenyeres kontraütés, fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fonák nyesett adogatás, tenyeres 
nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Walking, diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció. 
Felső egykezes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés, egyenes rúgás, fojtásfogás, leszorítás, nagy külső horogdobás (osoto 
gari), nagy csípődobás (ogoshi). 
 
ÉNEK–ZENE 
 
2. osztály: 
A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. 
Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat, rövid előkészítést követően hallás után 
könnyedén megtanulni. 
Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). 
A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. 
A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik. 
Képesek csendben zenét hallgatni. Ismereteket szereznek a hangszerekről. 
 
3. osztály: 
A tanulók 20 dalt (20 népzene) el tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan 
Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek. 
Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 
megtanulni. 
Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, kánon). 
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es 
metrumot helyesen hangsúlyozzák. 
A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat 
olvassák kézjelről, betűkottáról. 
A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. 
A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 
Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. 
 
4. osztály: 
A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több 
versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban 
énekelnek a dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést 
követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési 
készségük fejlődik (ritmus osztinátó, kánon). 
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es 
metrumot helyesen hangsúlyozzák. 
A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). 
Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot 
pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. 
A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 
Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. 
Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. 
Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. 
A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei stílusérzék és 
zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 
 
5. osztály: 
Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, históriás ének, kuruc kori dal, Himnusz, Szózat, dal mint műfaj, duett, kórusmű, társas 
ének. 
Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, dallami variáció, szekvencia. 
6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és moll hangsor, vezetőhang, kis és nagy szekund, kis és 
nagy terc, abszolút hangnevek (pontosítva), violin- és basszuskulcs, allegro, andante, mezzoforte, pianissimo. 
Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, triós forma és rondó forma). 
Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, opera, menüett, szvit, concerto. 
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6. osztály: 
Régi és új stílusú népdal,Himnusz, Szózat, dal mint műfaj, duett, kórusmű, társas ének. Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei 
periódus, visszatérő forma, rondó, dallami variáció, szekvencia. 
6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és moll hangsor, vezetőhang, kis és nagy szekund, kis és 
nagy terc, abszolút hangnevek (pontosítva), violin- és basszuskulcs, allegro, andante, mezzoforte, pianissimo. 
Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, triós forma és rondó forma). 
Szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia. 
 
7. osztály: 
Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta. Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció, nemzeti opera. 
Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. Minden hangköz ismerete. 
Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 
Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, 
kamarazene, jazz, rock. 
 
8. osztály: 
Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta. Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 20. századi zeneszerzők: 
Kodály, Bartók, Debussy 
Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 
Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 
Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, 
kamarazene, jazz, rock. 
 
 
INFORMATIKA 
 
2. osztály: 
A tanuló 

 legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és életkorának 
megfelelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni.  

 ismerje meg egy rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon (tanári segítséggel) egyszerű ábrát, 
rajzot, illusztrációt készíteni. A készített munkáját el tudja menteni. 

 legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő algoritmusokat értelmezni, illetve 
végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát készíteni.  

 
3. évfolyam: 
A tanuló 

 ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, használatukkal a 
számítógéppel kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet 
esetén tudjon segítséget kérni.  

 ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon (tanári 
segítséggel) egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni. A készített munkáját 
el tudja menteni. Az egérkezelés megtanulása. A kattintás és húzás gyakorlása. Rajzeszközök használata. Egyszerű 
ábrák készítése. Felirat készítése.  

 legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő algoritmusokat értelmezni, illetve 
végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát készíteni. Legyen képes az algoritmus elemeiből a helyes sorrend 
felállítására néhány elem esetében. Vegyen részt irányítóként és irányítottként is az algoritmus-játékokban. Tudja a 
helyes irányokat. 

 ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat. Llegyen képes 
segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a netikett alapjait. 

 
4. évfolyam: 
A tanuló 

 ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, használatukkal a 
számítógéppel kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet 
esetén tudjon segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben leginkább elterjedt digitális eszközöket/adathordozókat, 
ezek funkcióit, alkalmazási területeit. 

 ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon egyszerű 
szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni. A készített munkáját el tudja menteni. 

 legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő algoritmusokat értelmezni, illetve 
végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát készíteni. 
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 ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat. Legyen képes 
segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a netikett alapjait. 

 Legyen képes egy kódolt üzenet olvasására, továbbítására. Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen 
kezelésével. Jelek az iskolában. (csengő, jelentkezés, stb.) Kódolt információk (füstjelek, tűzjelek, dobjelek, zászlójelek). 
Régi idők jelei. Egyezményes jelek kitalálása és kipróbálása. Mi a szabály? Kódok a mindennapi életben, piktogramok, 
képírás. Az információkezelés általános sémájának megfelelő információküldés (Forrás - Kódolás - Továbbítás - 
Dekódolás - hasznosítás). 

Kulcsfogalmak a 4. évfolyam végén: 

 Kommunikáció, jel, ikon, piktogram. Számítógép, képernyő (monitor), billentyűzet, egér, nyomtató, projektor, interaktív 
tábla, program, szoftver, fájl, mappa, hálózat, jelszó, multimédia, prezentáció. 

 Algoritmus, az információátvitel digitális eszközei, személyes adat, információ, e-mail, internet, honlap, portál, link, 
keresőprogram, számítógép-függőség. 

Könyvtár, katalógus, olvasójegy, e-könyv 
 
3-4. évfolyam értékelése: 
A tartalmi értékelés a kiadott feladat számítástechnikai végrehajtására irányuljon. Az elkészült rajz "szépsége" másodrendű. 
Lehetőség szerint néhány szépen sikerült rajzot nyomtassunk ki, és a tanteremben használjuk fel.  
Pozitív értékelést érdemel az egyéni ötlet, a többféle rajzi megoldás kipróbálása, ugyanakkor az már negatívum, ha a tanuló 
egyáltalán nem képes rajzot megvalósítani, mindig újabb és újabb munkába kezd, ám ezeket nem fejezi be.  
Előfordulhat, hogy néhány tanulónak az egér használata még mindig gondot jelent.  
Figyeljünk a balkezes gyerekekre.  
Az esetleges mozgáskoordinációs zavarok itt szembetűnően jelentkeznek - orvosi vagy pszichológusi ellenőrzés szükséges.  
Ilyen esetben különösen fontos, hogy a követelményeket a tanuló képességeihez igazodóan fogalmazzuk meg.  
 
5. osztály: 

A tanuló  

 ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  

 legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; 

 ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait, tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, 
könyvtárat váltani, fájlt keresni. Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; 

 ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

 tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 

 segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

 tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; 

 tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni. Ismerje a 
szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat. Ismerje fel az összetartozó 
adatok közötti egyszerű összefüggéseket. Tudjon adatokat táblázatba rendezni. 

 legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt. Ismerje a problémamegoldás alapvető 
lépéseit. A problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival 

 legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára. Legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok 
szerint információt keresni és a találatok értelmezésére; 

 
6. osztály: 

A tanuló  

 ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  

 ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

 segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

 tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; 

 tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; 

 tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni; 

 ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat, ismerje 
az oldalbeállítás lehetőségeit. 

 használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  

 ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; 

 legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt, ismerje a problémamegoldás alapvető 
lépéseit, a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

 legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára. Legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok 
szerint információt keresni és a találatok értelmezésére, legyen képes az interneten talált információk mentésére. 
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7. osztály: 

A tanuló  

 ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 

 ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

 tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit; 

 ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 

 önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszközök 
kiválasztására és használatára. 

 tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

 tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

 tudjon bemutatót készíteni; 

 tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 

 legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára. Legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok 
szerint információt keresni és a találatok értelmezésére, legyen képes az interneten talált információk mentésére. 

 
8. osztály: 

A tanuló  

 ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni a függőség kialakulása 
ellen; 

 ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 

 tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

 ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

 tudjon bemutatót készíteni. 

 lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

 ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

 ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

 ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 
 
 

RAJZ ÉS MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE  
 

2.osztály: 
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 
Az alkotótevékenységnek megfelelően, rendeltetésszerűen és biztonságosan használja az anyagokat és eszközöket, a 
környezettudatosság szempontjainak figyelembevételével. 
Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletének felismerése. Médiumok azonosítása. 
Jeles napok szokásainak és tárgyi kellékeinek felismerése. 
 

3. osztály: 
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak 
alkotása. 
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata. 
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- 
és eszközhasználata. 
Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli szükségletek felismerése. 
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott 
legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 
Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás. 
A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása 
élőszóban. 
A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése. 
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. 
A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. 
 

4. osztály: 
Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, 
kiegészítés, csonkítás. 
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- 
és eszközhasználata. 
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata. 
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, 
csendélet, tájkép). 
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Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás. 
Kép- és hangrögzítő eszközök használatával rövid, egyszerű történet megformálása. A médiaszövegek előállításával, nyelvi 
jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 
A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés)ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk 
valóságtartalmának felismerése. 
A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése. 
A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. 
 

5. osztály: 
Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 
helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert 
szín, kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 
Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, 
mozgókép, képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag. 
Jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 
Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, 
képi valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 
Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, 
födém, boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, 
kézműves technika, sorozatgyártás, design. 
Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, 
formaredukció, díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 
 

6. osztály: 
Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, 
komplementer, méretarány. 
Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 
helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert 
szín, kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 
Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, 
mozgókép, képkocka, tárgy-animáció Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, embléma, ábra, 
vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 
Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, 
képi valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 
Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, 
födém, boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, 
kézműves technika, sorozatgyártás, design. 
Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, 
formaredukció, díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 
 
 

7. osztály: 
Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), 
parafrázis, mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 
Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 
plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, 
tónus, irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 
stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 
Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, (grafikon), (diagram). 
Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció 
A kép „működése”, közvetlen és közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, televízió, internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, 
térkép, plakát, képes , fotográfia, (techno)médium, infografika. 
Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 
Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű 
ábrázolás, vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 
Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, 
kereszthajó, apszis, dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, 
használati tárgy, dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari formatervezés, organikus 
építészet. 
 
 
 
 
 
 



125 

 

8.  osztály: 
Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), 
parafrázis, mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 
Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 
plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, 
tónus, irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 
stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 
Képkivágás, nézet (gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, 
story-board. 
Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; 
lineáris-cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 
A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, 
televízió, internet, gesztusnyelv, képes forgatókönyv, mozgókép, (techno)médium. 
Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, 
flashback. 
Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű 
ábrázolás, vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 
Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, 
kereszthajó, apszis, dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, 
használati tárgy, dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, ipari formatervezés, organikus 
építészet. 
 

5. AMI – Helyi tanterve (lásd külön) 
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6. Nevelőtestületei határozat 
 
 

 


