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BEVEZETŐ 
 

A Pedagógiai Program alapdokumentum, mely meghatározza az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát, mindazokat a 

feladatokat, elvárásokat, amelyek szerint az intézmény pedagógiai tevékenysége zajlik. Ennek alapján készültek el az 

iskola belső szabályzatai, valamint tájékoztató az iskola arculatáról. 

 

Dombegyház Békés megyei kisközség, a román határ mellett, nagyvárosoktól távol helyezkedik el. A település iskolájára 

a területi szórt elrendezés volt jellemző, jelenleg jól megközelíthető, központi helyen található. 

 

Az alapfokú oktatás 1824 óta folyamatosan működik. Az 1968-as körzetesítés óta ellátja a Kisdombegyház és 

Magyardombegyház községek tanulóit. A bejáró tanulók részére jelenleg iskolabusszal megoldott az utazás.  

 

Épületeink állapota a folyamatos karbantartásnak, felújításnak köszönhetően korszerű, tágas zöldövezeti udvarral, 

különálló sportcsarnokkal rendelkezünk. Taneszközeink bővítése folyamatos, nagy hangsúlyt fektetünk az állandó 

fejlesztésre, a tanulóbarát osztályterem kialakítására. 

 

Alapfeladatunk a nappali rendszerű általános iskolai oktatás 1-8- évfolyamon, alsó és felső tagozaton. Integráltan oktatjuk 

a sajátos nevelési igényű tanulókat, nemzetiségi nevelés-oktatás folyik (magyar nyelvű cigány/roma) választható módon, 

valamint integrációs felkészítés. 

 

Jelenlegi tanulói összetétel: 

 Létszám: 142 fő 

 Bejáró Kisdombegyházról: 26 fő 

 Bejáró Magyardombegyházról: 10 fő 

 Hátrányos helyzetű: 25 fő  

 Halmozottan hátrányos helyzetű: 29 fő 

 Sajátos nevelési igényű: 14 fő 

 Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő: 19 fő 

 

AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA  
 

A Balsaráti Vitus János Általános Iskola jelenlegi épületében1928 óta folyik oktató-nevelőmunka. Az intézmény a nevét 

2006-ban vette fel. A hagyományosan megtartott „Balsaráti-napokon” a tanulók megismerik névadónk életét, a 

honismereti projekt keretében pedig a település és hazánk nevezetességihez kapcsolódóan, kooperatív munkaformában 

dolgozzák fel a témaköröket. 

 

Iskolánk a megújuló társadalmi és oktatáspolitikai célokat figyelembe véve szervezi munkáját. Olyan gyerekeket 

szeretnénk nevelni, akik felnőtt korukban képesek lesznek a XXI. század kihívásainak megfelelni, a lehetőségekhez 

alkalmazkodni, azokat kihasználni. Ezáltal biztosítjuk tanulóink beilleszkedését és komplex fejlődését. Gondot fordítunk 

befogadó attitűdjük alakulására. Gyermekközpontú környezetben, személyiségközpontú pedagógiai eljárásokkal 

dolgozunk. 

 

Mottónk értelmében intézményünk dolgozói a motiválásra, a pozitívumok meglátására és megláttatására törekszenek. 

Befogadó pedagógiai attitűdünk fejlesztése éppen ezért folyamatos. Nyitottak vagyunk, s igyekszünk megfelelni gyorsan 

változó világunk kihívásainak. Arra törekszünk, hogy az oktatás-nevelés eszközeit segítségül híva, értékes és teremtő 

generációk kerüljenek ki nagy múltú intézményünk falai közül. 

 

Ezt a pedagógiai szemléletmódot látjuk ugyanis célravezetőnek speciális helyi adottságaink ellensúlyozására. Községünk 

földrajzi helyzetéből adódóan meglehetősen elzárt, határ menti település. Iskolánk a környező kisebb falvak, 

Kisdombegyház és Magyardombegyház diákjainak oktatását is ellátja. Örömmel látjuk el ezt a feladatot, s a rendszer a 

diákokat tekintve zökkenőmentesen működik. Ez tehát a befogadás első rétege. 

 

Szintén feladatunknak érezzük a szociális hátránnyal érkezők felkarolását. Alapvetően -hagyományainkban is ez 

gyökerezik- a mezőgazdasági tevékenységek dominálnak. Ez azonban idényjellegű, egyéb munkalehetőség csupán a 

távolabbi városokban akad. Ennek köszönhetően mindennap szembesülünk a családok megélhetési gondjaival. 

Eszközeinkhez mérten igyekszünk segíteni ezeknek a gyermekeknek a helyzetén, s kiutat mutatni a reménytelenségből. 

Ez tehát befogadásunk második rétege. 

 

Harmadsorban kiemelt figyelmet fordítunk a tanulásban akadályozott tanulók felkarolására. Igyekszünk számukra 

megteremteni a lehető legoptimálisabb tanulási környezetet. Biztosítani az egyénre szabott, hatékony fejlődés lehetőségét. 
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Befogadásunk következő rétegét a roma származású tanulók felkarolása, iskolarendszerbe helyezése, és ott tartása képezi. 

Igyekszünk szociokulturális adottságaikat, identitásukat megtartva megmutatni számukra a kínálkozó lehetőségeket.  

 

2015. szeptember óta „Minősített referenciaintézmény”-i tevékenységet folytatunk. Minősített jó gyakorlatunk a „Zöld 

ágra vergődik” címet viseli. 

Az iskola jó gyakorlatának kiterjesztésével, interkulturális és multikulturális tartalmak megismerésével elméleti és 

gyakorlati segítséget kapnak a sokszínű társadalmunkba való könnyed beilleszkedéshez. Rendelkeznek a humanista 

emberre jellemző értékekkel, a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetüket ismerik, szeretik és védik. Erre 

garancia az iskola szakmailag jól felkészült, a kihívásokra és megújulásra nyitott, gyermekszerető nevelőtestület. 

 

Munkánk során figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók felfedezésére, átlag feletti képességeik, kreativitásuk 

fejlesztésére, tanulási motivációjuk megerősítésére. Segítjük a tehetségterületüknek megfelelő versenyekre való 

felkészülésüket, a megmérettetéseken való eredményes szereplésüket.  

Célunk, hogy kiemelkedő képességű tanítványaink megkapják azt a figyelmet, mellyel tehetségüket kibontakoztathatják, 

és a későbbiekben örömmel végezhetnek a társadalom számára is hasznos tevékenységeket. 

 

Oktató tevékenységünk mellett kiemelten fontosnak érezzük a nevelői munka jelentőségét. Hiszünk az érzelmi ráhatás 

teremtő erejében, abban, hogy a szándék hegyeket mozgathat meg.  

Egységes szemléletmódunkat éppúgy igyekszünk közvetíteni diákjaink, mint partnereink, és településünk lakói felé.  

Az intézményünk dokumentumainak kialakításakor is figyelembe vesszük az intézmény tágabb és szűkebb környezetét 

és a tanulók szociokultúrális környezetét. 

Pedagógiai programunk a kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokkal 

koherens. Az intézményünk a sajátos oktatási és nevelési céljainak meghatározásakor is figyelembe veszi a 

jogszabályokat. 

 

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy iskoláink jó hírnevét továbbra is megőrizzük. Szándékunk megvalósítása érdekében 

partnerközpontú, a nevelés és oktatás színvonalát állandóan fejlesztő referenciaintézményként dolgozunk. Igényeljük, 

hogy közvetlen partnereink véleménynyilvánítással segítsék a nevelő – oktatómunkát, a célok meghatározását és 

lehetőségeik szerint aktívan vegyenek részt a megvalósításban.  

 

Nyitottak vagyunk a különböző adottságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkező tanulók fogadására, az integrált 

és differenciált oktatás-nevelés lehetőségét biztosítva.  

 

Az iskolában gazdag tanórán kívüli tevékenység folyik, diákönkormányzattal együttműködve, igazodunk partnereink 

igényeihez és elvárásaihoz. Az oktató-nevelő munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, valamint 

önképzéssel biztosítjuk. 

 

AZ ISKOLA JÖVŐKÉPE 
 

A tantestület arra törekszik, hogy felkészültségének folyamatos fejlesztésével, a partnerek elvárásainak maradéktalan 

kielégítésével magas minőségű szolgáltatást nyújtson. 

 

Az intézmény dolgozói olyan légkört kívánnak megtartani, melyben minden partnerünk biztonságot, törődést, 

odafigyelést érez. 

 

Azt szeretnénk, ha nálunk végzett tanulók bármely iskolatípusban és bármely élethelyzetben érvényesülni tudnának. 

 

Olyan feltételeket kívánunk teremteni, melyek biztosítják a gyerekek egészséges, harmonikus, testi-lelki - szellemi 

fejlődését, a helyes magatartási szokások és pozitív jellemvonások kialakítását.  

 

Célunk, hogy iskolánkból művelt, alapvető fontosságú ismeretekkel bíró fiatalok kerüljenek ki, akik nyitottak az igaz 

emberi értékek megbecsülésére, akik elsajátították a társadalmi együttéléshez nélkülözhetetlen szokásokat.  
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I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK, ÉRTÉKEINK, CÉLJAINK 

 

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása, munkánkat meghatározó értékeink  

 

A Balsaráti Vitus János Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább 

felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

 

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. 

Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb 

problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes, kulturált emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:  

– tanuló és tanuló, 

– tanuló és nevelő,  

– szülő és nevelő, 

– nevelő és nevelő között. 

 különös figyelemmel kísérjük a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulóink magatartását, 

szorgalmát és tanulmányi munkáját, 

 a tanulók életkorából adódó sajátosságokat megismerjük, figyelembe vesszük a személyiségük fejlődését, s ez 

tükröződik a pedagógiai tevékenységünkben. 

 

2. Iskolákban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, 

készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg 

egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. 

 

Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munkával a tanulók képességeit és kulcskompetenciáit - lehetőség szerint - egyénre 

szabottan fejlesztjük és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget 

nyújtunk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztését 

 szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, 

 törekszünk a humánumra, az előítélet mentességre, a konfliktusok kezelésére, az egyén és a közösségek iránti 

tiszteletére, 

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat, fejlesztjük önismeretüket, 

hogy képességeik, lehetőségeik figyelembe vételével tudjanak önállóan dönteni életszakaszaikban, felkészítjük 

őket az esetleges kudarcok elviselésére 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak kialakítására, az anyanyelv 

helyes használatára szóban és írásban 

 tantestületünk biztosítja az esélyegyenlőséget a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a 

más etnikumhoz tartozó tanulóink között,  

 megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és 

hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti 

szeretetet. 

 elősegítjük a tehetségek kibontakozását, differenciálással történő fejlesztését és a hátránykompenzálást az iskolai 

élet minden területén, 

 megismertetjük tanulóinkat az egészséges életmód legfontosabb szabályaival, az egészséges táplálkozás és a 

rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásaival, a testi-lelki higiéné fontosságával, 

 ökotudatos magatartásformát alakítunk ki, tervezzük, megvalósítjuk és ellenőrizzük a környezeti nevelést, a 

természettudományos műveltségkép kialakítását, 

 korszerű társadalomtudományos műveltségképet alakítunk ki, amellyel felkészítjük őket a valóság 

viszonyrendszerének megértéséhez 

 figyelembe vesszük a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és ha szükséges változtatunk tanítási terveinken  
  tanuló hibáit a tanulási folyamat részeként kezeljük, elősegítjük a megértést, önállóan gondolkodó, életkoruknak 

megfelelően cselekvő tanulókat nevelünk. 
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II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI, 

ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI, a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő 

megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

 Intézményünk a TÁMOP 3.1.7-11/2 „Előnyt a hátrányból” című megvalósult pályázat fenntartási időszakában van. 

Ennek értelmében: „Intézményünk egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, 

gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezik és ezt szolgáltatásaiban publikálni, 

valamint átadni képes. Szolgáltatásainkban vállaljuk a jó gyakorlatokkal kapcsolatos mentorálás, hospitálás 

lehetőségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmények fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását.” 

 

Az elnyert „Minősített referencia intézmény” címmel járó feladatok megvalósítása folyamatos feladatunk. 

 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve 

a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon 

bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 

Kiemelt feladataink: 

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. 

Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód 

iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, 

környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek 

megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját 

sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az 

esztétikum befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás 

elfogadása, udvariasság, figyelmesség. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

5. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben: udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és 

tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-

mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

6. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az 

önálló, hatékony tanulási módszerek képességeinek kialakítására. 

7. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt 

megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges 

nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

8. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más 

népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. 

9. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. 

Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a 

közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

10. Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának támogatása, az egyéni 

életélmények megszerzésének elősegítése tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek során. 

11. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése, tartalom alapú nyelvoktatás. 

12.  Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt 

szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli 

nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 
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III. A FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK, 

MÓDSZEREK: 

 

Intézményünk befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktató-nevelő eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket 

alkalmaz. 

 

 A tanulók motiváltságának növelése érdekében újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmaz. 

 Folyamatosan fejleszti az infokommunikációs technológiák alkalmazását. 

 Hatékony szakmai munkával, magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel fejleszti a tanulók problémamegoldó 

képességét, kreativitásukat. 

 Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat 

révén hat a tanulóra. 

 Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelői hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül 

érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:  

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását célzó; 

beidegző módszerek 

 

 Követelés. 

 Gyakoroltatás. 

 Segítségadás. 

 Ellenőrzés. 

 Ösztönzés. 

 A tanulói közösség 

tevékenységének 

megszervezése.   

 Közös (közelebbi vagy 

távolabbi) célok kitűzése, 

elfogadtatása. 

 Hagyományok kialakítása  

 Követelés. 

 Ellenőrzés.  

 Ösztönzés. 

 

2. Magatartási modellek 

 

 Elbeszélés. 

 Tények és jelenségek 

bemutatása.  

 Műalkotások 

bemutatása.  

 A nevelő személyes 

példamutatása.  

 A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében.  

 A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 Magyarázat, 

beszélgetés. 

 A tanulók önálló 

elemző munkája. 

 Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

 Vita. 

 
Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős 

diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: 

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás 

feltételeinek (természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén 

túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében 

megfogalmazott követelményeknek). 

 rendelkezik olyan bővíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek 

képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, 

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges 

viselkedés- és magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.  
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IV. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

 

A pedagógus: 
Az egységes követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A pedagógus minden tanév első tantárgyi óráján 

ismerteti a tanulókkal, (szülői értekezleten, fogadóórán a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a 

pótlási és javítási lehetőségeket. A tanuló értékeléséről a tájékoztató füzeten keresztül rendszeresen értesíti a szülőket.  

 Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségükről, a balesetek megelőzéséről (nem 

hagy gyereket felügyelet nélkül), óvja a gyerekek jogait, emberi méltóságukat. 

 A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, sokoldalú és érdekes 

foglalkozásokkal, sok gyakorlással fejleszti egyéni képességeit, kulcskompetenciáit, objektíven és indoklással 

értékel. 

 Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan irányítja a fiatalokat. Szem 

előtt tartja, hogy személyiségével, modorával, hangnemével, megnyilvánulásaival példát ad a tanulók számára. 

 A tanuló megismerési módszereket tudatosan alkalmazza. 

 A tantárgyfelosztás alapján határidőre tanmenetet készít, tanóráira, foglalkozásaira céltudatosan és széleskörűen 

felkészül és pontosan, színvonalasan tartja meg azokat. Tematikus tervet, óravázlatot készít éves szinten. 

Reflexióit beépíti a dokumentumaiba munkája minőségének emelése érdekében. 

 A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok megjelennek a tervező munkájában. 

 Szemléltető és kísérleti eszközöket állít elő, szerez be és előkészíti ezeket a bemutató és tanuló kísérleti 

használatához.  

 Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével (motiválással), az életkoruknak 

megfelelő kifejezésmóddal, a képességek folyamatos fejlesztése mellett kell átadni. 

 Tervezett differenciálással, életből vett példákkal, versennyel segíti az egyéni képességek és a tehetség 

kibontakozását. Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi és kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és a sport 

rendezvényekre. 

 Figyelembe veszi az egyéni fejlődés ütemet, a hátrányos családi környezetet, a fogyatékosságot, közreműködik a 

gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Differenciált és képesség kibontakoztató foglalkoztatással segíti a 

rászorulókat. 

 Elemzi és értékeli az egyéni bánásmód megvalósulását. 

 Aktívan részt vesz a pedagógiai program értékelésében, módosításában, segíti a tantestületi és szakmai 

értekezletek eredményességét, alkotóan tevékenykedik a szakmai munkaközösség munkájában. 

 Felelősséggel ellátja az előírt helyettesítéseket, és a tanulók felügyeletét (tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, 

óraközi szünetek, tanítás előtti, utáni és rendezvényi ügyeletek). 

 Tanítás nélküli munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján. Az intézmény működési rendjében 

felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik. 

 Együttműködik a tanulók szüleivel, szükség szerint családlátogatáson ismerkedik a támogatásra szoruló tanulók 

környezetével. Tájékoztatja a szülőket/gondviselőket az intézményi, egyéni fogadóórákon, szülői értekezleteken. 

 Szakmai ismereteit önképzéssel, továbbképzéseken, tanfolyamokon bővíti.  

 Nyílt napokon aktívan részt vállal a feladatokból. Bemutató órákat tarthat és dokumentálva hospitálhat tanítási 

órákon. 

 Ellátja a pedagógiai munka adminisztratív teendőit (osztálynaplók, törzskönyvek, ellenőrző vezetése, a tanulók 

értékelésének beírása, szöveges értékelés, stb.) 

 Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a leltározásban részt vesz, a tárgyakat és 

eszközöket rendelkezésre bocsátja igény szerint kollégáinak. 

 Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja az intézményvezető és a 

vezető helyettes utasításait, szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.  

 Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket 

szakmai fejlődése érdekében. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetén rendelkezik megfelelő információkkal, és alkalmazza azokat a nevelő, 

fejlesztő és oktató munkájában.  

 A tanulók ötleteit, kezdeményezéseit a tanulási folyamat részévé teszi. 

 A tanulási folyamatban ajánlja a Webes felületeket. 

 

Az osztályfőnök: 

OSZTÁLYFŐNÖKI FELELŐSSÉGEK: 

- Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer szellemében, az SZMSZ-

ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi. 

- Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét. 
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- Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok pontos 

vezetéséért. 

- Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv/tanmenet. 

- Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

- Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 

- Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 

- Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 

- A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy helyettesének. 

OSZTÁLYFŐNÖKI FELADATOK (NEM ÉRINTVE AZ OSZTÁLYFŐNÖKI NEVELŐMUNKA TARTALMI 

RÉSZEIT): 

1. Adminisztrációs jellegű feladatok: 

- A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai adatokat szolgáltat. 

- Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

- A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám)hetente történő 

ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés értesítése). 

- Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése. 

- Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok következményeit. 

- A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez rendszeresen ellenőrzi 

a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét, szükség esetén elektronikus üzenetben 

vagy levélben értesíti a szülőket. 

- A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus üzenetben 

vagy levélben értesíti a szülőket. 

- Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a szülőket a 

tanulóval kapcsolatos problémáról. 

- Folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi a naplóban a diákok adatainak változását, a bejárók, a menzások 

adataiban bekövetkező változásokat. 

- Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, továbbtanulási lapjaikat 

szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

- Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb úton történő 

tudomásulvételét. 

- Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról. 

- Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, segítséget nyújt 

számukra. 

- Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé 

terjeszti. 

- Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 

- Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

2. Irányító, vezető jellegű feladatok: 

- Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal. 

- A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az osztályfőnöki óra 

tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az osztály éves tanmenete alapján valósul 

meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több alkalommal, 

változó tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal 

foglalkozásokat tart. 

- Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni fejlesztésükre, 

közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük fejlesztésére. 

- Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 

-  Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a 

szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

- A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról szóló 

feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

- Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya szabadidős 

foglalkozásait. 
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- Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek tervéről, programjáról 

és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint a szülőket. 

- Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a rendezvényeken. 

- Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is jutalmazza (pl. 

osztályfőnöki dicséret). 

- Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet. 

- A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat is értékeli, 

kialakítja bennük a reális önértékelés igényét. 

3. Szervező, összehangoló jellegű feladatok: 

- Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek érdekében 

tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb közösségben elfoglalt helyéről, 

életviteléről, környezetéről. 

- Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat tervezésében a civil 

szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pl. iskolai alapítvány). 

- Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak szervezésében, 

tervezésében, irányításában. 

- Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását. 

- Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

- A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai eredményeket, 

valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító pedagógusokkal ismerteti, 

ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák. 

- Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal, a 

tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, közösségi 

szolgálat koordinátorával stb.). 

- A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében együttműködik a 

gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik számukra szociális és tanulmányi segítség 

nyújtásáról. 

- Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz esetmegbeszéléseken. 

- Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat. 

- Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

- Szükség esetén - az intézményvezető hozzájárulásával - az osztályban tanító tanárokat és az érintett más 

pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

- Szükség szerint családlátogatásokat végez. 

- A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart. 

- Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a gondviselőkkel egyezteti, 

továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, 

tudatosan fejleszti az életpálya- kompetenciákat. 

- A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét. 

- Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a szülőkkel. 

- Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli velük a 

gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

- Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint 

a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárára. 

- Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírálásában. 

- Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

- Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb. feladataira. 

 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: 

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

 Tíz évenként az iskola tevékenységét, munkáját összefoglaló iskolai évkönyv kerül kiadásra. 

 Tanévnyitó ünnepélyen köszönti az intézményvezető iskolánk legfiatalabb polgárait, az első osztályosokat. Az 

első tanulási napon kerül sor az alsó és a felső osztályos tanulók köszöntésére. 

 Falunapi rendezvény programjaiban részvétel. 

 Az aradi vértanúkra emlékezünk október 6-án Aradon, a vesztőhelyen és az emlékműnél, a 7. osztályos tanulók. 

 Nyertes pályázat esetén részt veszünk a „Határtalanul!” tanulmányi kiránduláson a 7. osztályos tanulókkal. 

 Október 23. és március 15. községi és iskolai ünnep a felső tagozatosok műsorával.  

 Nemzeti emléknapokról megemlékezések. 

 Egészségnevelési hét keretében hívjuk fel a figyelmet az egészséges életmódra. 
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  „A mi falunk karácsonya” rendezvény, a Ketskeméty Károly Honismereti Egyesülettel együttműködve. 

 Karácsonyi műsor, amire az alsó tagozatos osztályok készülnek műsorral. 

 A Föld napja alkalmából környezetünk védelméről emlékezünk meg.  

 Anyák napi intézményi szintű ünneplés. 

 Ballagás és tanévzáró: minden évben a tanév utolsó szombatján búcsúznak iskolánktól a 8. osztályosok. 

 Az ünnepélyen értékeljük a befejezett tanév munkáját, ekkor sorolja fel az intézményvezető az elért 

eredményeket, osztja ki a tanulóknak a megérdemelt jutalmakat. 

 

b) Rendezvények 

 Októberben rendezzük meg a takarékossági vetélkedőt. 

 Novemberben rendezzük meg az egészségnevelési vetélkedőket. 

 Decemberben mikulás bálat rendezünk a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat közreműködésével. 

 Színházlátogatásokat szervez a diákönkormányzat az érdeklődő alsó és felső tagozatos tanulók számára. 

 Tantárgyakból házi versenyeket szervezünk. 

 Februárban a diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség közösen rendezi meg a farsangi ünnepséget. 

 Áprilisban a természettudományi szaktanárok szervezésében vetélkedőket szervezünk a Föld napja alkalmából. 

 Májusban gyermeknapi programot szervezünk a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat 

közreműködésével. 

 

c) Egyéb iskolai rendezvények 

 Alapítványi bál (szülők, pedagógusok számára). 

 Papír- és elemgyűjtési akcióba való bekapcsolódás. 

 

d) Felvilágosító jellegű előadások 

 Bekapcsolódás az egészséges életmódra nevelés programjaiba  

 Káros szenvedélyek ellen 

 

Az iskolai környezet alakításának hagyományai 

 

Tanulóbarát környezet kialakítása. Az iskolai környezet esztétikus alakítása az ízlésnevelés nélkülözhetetlen része. Az 

ízlésnevelés nehéz dolog: meg kell küzdeni azokkal a rossz hatásokkal, beidegződésekkel, amelyeket a tanulók esetleg a 

korábbi környezetükből hoznak: másfelől azokkal a negatív hatásokkal, amelyek az embert nap mint nap érik. Az iskolai 

környezet igényes alakításával el kell érni, hogy példa legyen ez a világ a tanulók számára, s ezáltal a negatív környezeti 

hatások veszítsenek erejükből. Az iskola szűkebb és tágabb világa harmóniát mutatva alakuljon! 

 Szűkebb környezet: osztálytermek, csoportszobák 

 Tágabb környezet: folyosók, udvarok 

 

Belső környezetünk alakításának hagyományai 

 Osztálytermeink képe - igazodva a tanulók életkori sajátosságaihoz - egészségügyi és esztétikai szempontból 

egyaránt megfelelő berendezési tárgyakkal illeszkedik az iskola egészéhez (padok, asztalok, székek, sötétítő 

függönyök, redőny, megfelelő világítás). 

 Az új módszerek hatékonyon alkalmazása érdekében elkerülhetetlen a csoportmunkához szükséges osztályterem 

kialakítása (trapézasztal, nyitott polc, játéksarok). 

 Dekorációik anyagukban és tartalmukban a tantárgyak, az iskolai élet, a gyerekeket érdeklő és a bennünket 

körülvevő világ sajátosságait, értékeit közvetítik. A természeti és a mesterséges környezet formái kiegészítik 

egymást (zöld növények, termések, tárgyak, formák gyűjteménye). 

 Folyamatosan gazdagodnak az osztálytermek a tárgykultúra értékeivel (népművészeti anyagok gyűjteménye, 

régmúlt idők használati tárgyai). Az osztálytermek gondozói a szaktanárok, a napközis nevelők és az 

osztályfőnökök irányításával a gyerekek. 

 Szaktantermeink az órai - szakmai munka megvilágítását, sokoldalú megközelítését, megértését szolgáló 

dekorációjukkal a funkciót szem előtt tartva követik az igényes külső megjelenítés törvényszerűségeit, a tartalom, 

rendeltetése és esztétikus kapcsolatának érvényesítését. 

 A szemléltetést és a díszítést egyaránt szolgáló anyag gondozása, a szaktárgyakhoz kapcsolódó gyűjtemények 

kialakítása és bővítése a szaktanár és tanítványai igénye és feladata. 

 A folyosók világa - valamennyi szinten - egy egységes arculat kialakítását követi. A tantermek, szertárak, 

mellékhelyiségek feliratozása formai, és színbeli összhangot tartva készül. A folyosók falaira keretezett 

dekorációs anyagok - elsősorban tanulói rajzi munkák – kerülnek. 

 Az udvar, az iskolakert rendezésében közeledik egymáshoz a természetes és az épített környezet. Az udvar képe 

természetes anyagok használatával egyre kellemesebb környezetté válik (fából készült asztalok, padok). 
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 Az udvar rendjének kialakításában a szülőket is bevonjuk. Nagy szerep jut a környezetnek a délutáni 

foglalkozások, a napközi életében. A gyerekek búvóhelyeket keresnek, fociznak, szaladgálnak, csoportos 

játékokat játszanak, ezért fontos az iskolaudvaron lévő füves terület. A kihelyezett padok jó szolgálatot tesznek, 

ha beszélgetni, pihenni szeretnének. A szomjúság oltásához az ivókút is nélkülözhetetlen. Nem kerülheti el 

figyelmünket az udvaron tartózkodás biztonsága sem. A fák, a bokrok jobb levegőt és árnyékot biztosítanak, ezek 

megóvása, újraültetése fontos és folyamatos feladatunk. 

 A tantermek szebbé tétele érdekében virágokat ültetünk. A napközis faliújságon folyamatosan kiállítjuk a 

gyerekek munkáit. 

 

A fent leírtak csak a tanulókkal közösen együttműködve valósulhatnak meg. 

 

 Napközi otthon, tanulószoba 

A szülők igénye alapján - az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban napközi otthon, ügyelet és tanulószoba 

működik.  A halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a más etnikumhoz tartozó tanulóink előnyt 

élveznek a felvételnél. 
 

Diákétkeztetés 

A tanulók - igény esetén - ebédet (menzát), kétszeri, vagy háromszori étkezést kérhetnek.  
 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a lemaradók 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és egyéni képesség fejlesztő 

foglalkozások segítik. 

 

Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.  

Az iskola a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak 

ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.  

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 

- egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,  

- fejlődésének elősegítése,  

- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.  

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy 

osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-

kibontakoztató felkészítésben. 

A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, tudásának értékelése az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott program alkalmazásával történik. 

 

A 8. évfolyamon igény szerint a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a tanulók részére felzárkóztató, vagy 

képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból. További tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden 

tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 
 

Iskolai sportkör 

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

tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 
 

Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve 

lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. 

A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 
 

Versenyek, vetélkedő, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, 

melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. 

A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át 
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zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek 

feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle 

tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket 

összegző vagy művészeti – bemutatója zárja.  A projektnapok pontos rendjét és témáját az éves munkaterv tartalmazza. 

  
Tanulmányi kirándulások  
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok 

számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A tanulmányi kirándulás a hagyományostól eltérően szervezett tanóra, 

amely az előírt tananyag megismerését, feldolgozását szolgálja. A tanulmányi kirándulás iskolán kívüli kötelező tanórai 

foglalkozás, a tanulók számára térítésmentes. Elnyert pályázat esetén „Határtalanul!” tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek. 

 

Osztálykirándulások 

Az iskola nevelői a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok számára osztálykirándulást szervezhetnek. Az 

osztálykirándulás a tanulók kikapcsolódását, szórakozását elősegítő, közösségformáló iskolán kívüli program, amely a 

tanulók szabadidejében szervezhető. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes. 

 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás  
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési 

intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel önkéntes.  
 

Szabadidős foglalkozások  
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő 

igényekhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A 

szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes. 
 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata  
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit 

(pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

V. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 

 

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

megszervezésével széleskörűen fejlessze.  

A pedagógus tiszteletben tartja a tanulók személyiségét, keresi a bennük rejlő értékeket, felelősen, elfogadóan viszonyul 

hozzájuk. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:  

 

Kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján. 

- Anyanyelvi kommunikáció 

Magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, 

valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi 

érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.  

- Idegen nyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a 

társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és 

szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.  

- Matematikai kompetencia 

A matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a 

mindennapok problémáinak megoldására is. E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a 

tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását 

(képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az alkalmazásra. 

 

- Természettudományos és technikai kompetencia 

Készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat 

és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 
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kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s 

irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való 

alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta 

változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi 

felelősséget. 

 

- Digitális kompetencia 

Felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát, az információ 

megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.  

 

- Hatékony, önálló tanulás 

Azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban 

egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek 

megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony 

és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit 

helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  

 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi 

beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, 

amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb 

társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé 

teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását 

felhasználva aktívan vegyen részt a közügyekben. 

 

- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Segíti az egyént a mindennapi életben – így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és 

képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját 

képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van 

szükség. 

 

- Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése 

fontosságának elismerését, amely minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, mint 

művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a 

kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

 

További nevelési területek, melyeknek fejlesztése áll pedagógiai munkánk középpontjában: 

 

-A tanulók erkölcsi nevelése. 

 Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. A tanuló megérti a normakövetés fontosságát. 

 

- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti 

kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. Más 

népek, kisebbségek kultúrájának megismerése. 

 

- Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi 

jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való 

részvételre. Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet. 

 

- Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Feladat: A tanuló képes az önmegfigyelésre,az önkritikára. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. 

A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátítása. Külön figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű 

és az etnikumhoz tartozó tanulóink beilleszkedésére, a másság elfogadására. 

-A családi életre nevelés 

Feladat: A tanuló ismeri a családi élet szerepét, értéknek tekinti  azt. 
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- A testi és lelki egészségre nevelés 

Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett 

személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges 

életmód iránti igény kialakítása. Tisztában van a lelki egészség fontosságával, ismer és alkalmaz stresszoldási 

technikákat. 

 

- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Feladat: A tanuló képessé válik felelősséget vállalni másokért, felismeri a segítő tevékenység fontosságát. 

Tapasztalatot szerez a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élőkkel való együttélésről. 

 

- Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Feladat: A tanuló felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezet védelmét célzó cselekvéseket. 

Életvezetésében felismeri és előnyben részesíti a természetes, újrahasznosítható és az újrahasznosított anyagokat. 

Megérti a fenntarthatóság fogalmát. 

 

- Pályaorientáció 

Feladat: A tanuló felismeri, hogy adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Képessé válik célokat kitűzni 

és jövőképet felállítani. Megismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. 

 

- Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Feladat: Képessé váljon történelmi ismeretei alapján  felismerni a gazdasági rendszerek változását. Felismerjen 

néhány összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között. 

 

-Médiatudatosságra nevelés 

Feladat: Képessé váljon elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Legyen tisztában a médiatartalmak megosztásának 

esetleges veszélyeivel. 

 

- A tanulás tanítása 

Feladat: Hatékony tanulási stratégiák elsajátítása. Ismerje meg saját tanulási stílusát. 

 
-Online információk alkalmazása 

Feladat: Tanulókban  alakuljon  ki az online információk befogadásának, feldolgozásnak, továbbadásának 

kritikus, etikus módja. 

 

VI. A TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 

FELADATOK 

 
Helyzetelemzés 

A testi-lelki-szociális egészség helyi jellemzői 

 

1. Az évente ismétlődő egészségügyi felmérések (a védőnők és iskolaorvos végzi) alapján megállapítható, hogy 

szembetűnő 

 a sok mozgásszervi eltérés, főleg a lúdtalp, amit a tanuló és szülő nem vesznek komolyan, 

 a túlsúlyos gyerekek száma magas, a helytelen életvitel és étrend miatt, 

 sok a szemüveges gyermek, nem járnak rendszeres ellenőrzésre, elhanyagolják a szemüvegcseréket vagy nem 

használják, pedig a látásgond hatással lehet a teljesítményükre is, 

 gyakori probléma a személyes testi higiénia elhanyagolása is 

2. Intézményünk tanulóinak kiemelkedően nagy százaléka hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 

3. Egy részük más kulturális környezetből érkezik, roma származású. 

 

Egészségfejlesztési célunk a tanulóink személyes egészségük feletti kontrolljának kialakítása. Az ehhez szükséges 

képességek kialakítása hosszú folyamat, elválaszthatatlan része a nevelési folyamat egészétől. 

 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres végzését jelenti a 

partnerek bevonásával: 

 egészséges táplálkozás,  

 mindennapi testedzés, 

  a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek 

személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok stb.); 
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 környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló 

egészségfejlesztési tematika oktatása. 

 

Módszereink: 

 

1. Kedvező környezet kialakítása 

 Személyes példamutatás 

 Minél több felvilágosító információ nyújtása (tantárgyi keretek, előadások) 

 Egészséges választást lehetővé tevő lehetőségek kialakítása (kapcsolódás az országos programokhoz) 

 Rendszeres szűrővizsgálatok 

 Rendszeres testmozgás biztosítása 

 Játékok, programok, projektek 

 Művészetek 

 

2. IPR rendszer működtetése 

 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, szaktanárok, iskolaorvos, védőnő. 

 Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi szolgáltatók  

 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában:  

 Az egészség és betegség fogalma 

 Az egészséges környezet  

 Az egészséget befolyásoló tényezők 

 A jó egészségi állapot megőrzése 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

 Balesetek, baleset-megelőzés 

 A lelki egészség 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük  

 A média egészséget meghatározó szerepe 

 Fogyasztóvédelem 

 Iskola-egészségügy igénybevétele 

 

Fontos szabály: 

 a tájékozottság, 

 a tanulók életkori jellemzői, adottságai, 

 az évfolyamonkénti egymásra épülés. 

 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

Az egészséges életmódra nevelés folyamatos tevékenység, amit a serdülőkorban fokozottabban meg kell erősíteni. 

Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- és egyéb egyesületek, média stb.  

 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat olyan készségek kialakításához, amelyek lehetővé teszik: 

 az egészséges életvitel kialakítását, 

 a helyes értékrend felépítését,  

 az egészségvédelem kérdéseinek megismerését, 

 az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátítását, 

 a képességek erősítését, fejlesztését, 

 az egészségre káros szokások megismerését, kiküszöbölését. 

 

Egészséges környezet védelme 

 Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet 

 Víz, levegő, talaj, növény – és állatvilág védelme 

 Környezetvédelmi előírások 

 Új technológiák káros következményei 

 Szelektív hulladékgyűjtés (használt elem, komposzt, műanyag üveg) 



Balsaráti Vitus János Általános Iskola  OM 028352 

18 | o l d a l  

 

 Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt  

 

Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az környezet-egészség-érték tudatosításában.  

A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Fontos a többszintűség, a célok, feladatok 

követhetősége.  

 

Alapvető cél:  

 az egészségkulturáltság emelése, 

 olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához, 

 a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód 

kialakításában és megtartásában, 

 az életvezetési képességek fejlesztése, 

 a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért, 

 a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

 a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése, 

 a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára, 

 táplálkozási szokások kialakítása egészségük érdekében,  

 megfelelő öltözködés, 

 ésszerű napirend kialakítása 

 egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedélybetegségek, játékszenvedély, 

internet– és tv-függés) megelőzése, 

 a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése. 

 

Szűrővizsgálatok 

Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a háziorvos szűri a következő területeken: hallás, látás, gerinctartás, lúdtalp, 

fogászat. 

 

Az iskolai egészségvédelem főbb feladatai: 

 Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés környezet 

kölcsönhatásának törvényeit. 

 Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet megteremtésére vonatkozó 

tudnivalókat, buzdítson azok megtartására. 

 Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiénia követelményeit. 

 Szorgalmazza a testmozgás, aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét. 

 Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetmegoldásokat) a stresszhelyzetek megelőzésére és feloldására, a 

konfliktusok kezelésére. 

 Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek megelőzésével 

kapcsolatos tudnivalókat. 

 Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének módját. 

 Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és lehetőségeit. 

 Adjon gyakorlati tanácsot, az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők, balesetveszélyek 

elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az elsősegélynyújtás elemi tennivalóit. 

 Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 

 

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei: 

 Életviteli feladatok 

 Tanórai feladatok 

 Tanórán kívüli feladatok 

 

Életviteli feladatok 

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A napi rutinban a tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az 

elvárt higiéniai szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára. 

 

Tanórai feladatok 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológiaóra, természetismeret, 

irodalom, technika stb. 

 „Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása) 

 

Tanórán kívüli feladatok: 

 Szakkörök, tömegsport 
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 Egészségnevelési akciók (november az egészségnevelési hónap, ezen belül egészségnevelési hét rendezése) 

 Kerékpáros kirándulások 

 Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások 

 Lehetőség szerint egészséges környezetben (pl. hegyekben) végzett túrák, kirándulások 

 

A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása: 

A folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, ellenőrizzük és értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén. 

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója felelős. 

 

A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése: 

 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek 

Elvárás, hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába. A tanítók, később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik” 

a folyamat fejlődését, érését, és szükség szerint korrigálják azt.  

 

Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés 

A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei a tanulási folyamatnak.  

 

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés 

A munkaterv szerint megszervezett egészségnevelési hét/ hónap átadott ismeretei, be kell épüljenek a tanuló és adott 

esetben a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves részévé kell váljanak. Ezek a programok igen gyakran 

versenyeztetéssel együtt valósulnak meg, így az eredmények követhetőek. 

 

Visszacsatolás: 

Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális feltérképezése adja a következő tervezési időszak 

szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan fejlődniük kell, el kell, hogy mélyüljenek. Ezt az iskola és a 

tanárok az éves munkatervben, a program- és a foglalkozási tervekben tervezik meg. 

 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők a hiányosságok. Ezek közösségben vagy egyénileg 

fejleszthetők. El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése, 

motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a rendszeres fizikai 

aktivitás is. 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves munkatervben kerül kidolgozásra. 

 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos mérések sorába. Ennek értelmében 

kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés elvégzése tekintetében. A mérésre előírt időintervallum adott év január-április 

hónap, tanévenkénti időzítéssel. 

Cél, hogy a mindennapi testmozgás a későbbiek során is életformájukká váljon. 

 

VII. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók 

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

érvényesül. 

 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató 

munkájának alapvető feladata.  

A pedagógusoknak ismerniük kell az intézmény pedagógiai programját, munkatervét, melyek tartalmazzák a 

közösségfejlesztési feladatokat, így lehetővé válik a komplett fejlesztés. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  

 Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói 

közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 
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2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

 Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi 

magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró - személyiségének lassú 

átalakulásától az autonóm - önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásig. 

 

 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

 Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel 

közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az 

elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

 Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének 

tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak 

akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan 

részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek. 

 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és 

tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 

6. Tanulók együttnevelése 

Feladat: A tanulói közösségek megszervezése során külön figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos helyzetű, 

a sajátos nevelési igényű és az etnikumhoz tartozó tanulóink osztályon és csoporton belüli arányára. 

 

VIII. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja 

a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle 

egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 
1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Az iskolai tanítási -tanulási folyamat során kiemelten fontos a tanulók tehetségének felismerése, annak 

kibontakoztatása, a tehetséggondozás, valamint a tanulók egyéni képességeihez, életkori sajátosságainak megfelelő 

fejlettségéhez igazodó egyéni fejlesztés, kulcskompetenciák fejlesztése. 

 

 E célok eléréséhez a következő tevékenységeket sorolhatjuk: 

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 iskolai sportkör 

 szakkör 

 versenyek, vetélkedők szervezése, pályázatok 

 a szabadidős foglalkozások (p1.: színház, múzeumlátogatás, stb.) 

 az iskola eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

 a továbbtanulás segítése 

 A fent említett cél elérését tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek, szervezeti formák, iskolánk kínálta 

lehetőségek segítik: 
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 a nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik azon munkaformákat, melyek a 

tehetség, a képesség fejlesztését szolgálják: önálló munka, csoportos munka, az egyéni képességhez és 

tempóhoz igazodó differenciálás 

 A nem kötelező tanítási órák keretében iskolánk a tehetséggondozást az alábbiak segítik: 

 a 8. évfolyamon a továbbtanulás, versenyeken való eredményes szereplés érdekében a tanulók részére 

magyar nyelv és irodalom, matematika tárgyakból képességfejlesztő órákat tartunk. 

 7. és 8. osztályban szakköri formában segítjük tanulóink tudatos pályaválasztását. 

 A szakkörök is a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják 

 a szakkörök lehetnek:              művészetiek, 

technikaiak, 

szaktárgyiak, 

sport, 

vagy szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján. 

 

2. Intézményünk az alapító okiratban kijelölt feladatként ellátja egyes sajátos nevelési igényű tanulók, nevelését, 

oktatását. 

 

A szakértői és rehabilitációs bizottság által kiszűrt sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi és más fogyatékos) 

tanulóinknak joguk, hogy különleges gondozás keretében állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek attól 

kezdődően, hogy igényjogosultságukat megállapították. 

A sajátos nevelési igényű tanulóink integrált (a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban történő) nevelésével 

és oktatásával kapcsolatos feladatellátás fejlesztése során a következő célokat igyekszünk egyidejűleg érvényre juttatni: 

 A sajátos nevelési igényű tanulók számára annak biztosítása, hogy a különleges gondozást a fejlesztésükhöz 

optimális feltételeket biztosító oktatási formában vehessék igénybe 

 Nevelési igényükhöz legmegfelelőbb nevelési-oktatási forma biztosítása azoknak a nem fogyatékos 

gyermekeknek, tanulóknak, akiknek az esélyt teremtő nevelésbe, oktatásba való bekapcsolódása beilleszkedési, 

magatartási, tanulási nehézségük vagy szociális helyzetük miatt indokolt. 

 

Tanulási kudarcnak kitett tanulóink felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során történik: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;  

 a napközi otthon;  

 az egyéni foglalkozások; 
 egyéni képességfejlesztés; 

 az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 ha a tanulót tanulási nehézségei miatt - a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - mentesítjük egyes 

tantárgyak (tantárgyrészek) tanulása alól, akkor részére a többiekhez felzárkóztatása céljából egyéni fejlesztési 

terv alapján egyéni foglalkozást szervezünk. 

 

3. A beilleszkedési problémák, magatartási rendellenesség esetén prevenciós és korrekciós feladatokat látunk el. 

Ehhez nélkülözhetetlen a tanulók alapos ismerete (családi háttér, személyes élettörténet, releváns személyek az 

életében, társas kapcsolatai). A gyermek megnyilvánulásait nem egyszerűen „zavaró körülménynek” tekintjük, hanem 

jelzésként, tünetként kezeljük. 

  

Feladataink a beilleszkedési, magatartási nehézségek esetén a következők: 

 A tünetek, megnyilvánulási formák gondos tanulmányozása 

 Az okok keresése, konkretizálása. Ennek mentén eljuthatunk a gyermek és a család (vagy az iskola) központi 

problémájának a megfogalmazásához. 

 A tennivalók kidolgozása. A tevékenységek során elsősorban a tanulók meglévő pozitív vonásaira és eredményes 

tevékenységeire építünk. 

  

A beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő tanulók és a problémás magatartású nehezen nevelhető gyerekek 

esetében fő feladatunk: a gyerek bekapcsolása az osztály életébe. 

 

Alkalmazott módszereink: 

 egyénre szabott fejlesztés (személyes beszélgetés, külön feladattal való megbízás, a tanulóval való külön 

foglalkozás, a tanuló számára érdekes vagy játékos feladat adása, padtárs kiválasztása, páros- és csoport 

munkában való foglalkoztatás), 

 az osztálytársak bevonása, 
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 a magatartási probléma közös, osztályfőnöki órán történő megbeszélése, 

 a család megnyerése, együttműködésre való kérés, 

 Nevelési tanácsadás igénybevétele 

 

4. A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató 

felkészítést szervezünk, melynek keretei között a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a 

fejlődésének elősegítése, a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, 

tehetségének kibontakoztatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. A képesség-kibontakoztató 

felkészítésen a tanuló a szülő írásban adott- a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó – egyetértő 

nyilatkozata alapján vehet részt, ha megfelel a törvényi feltételeknek. 

 

Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;  

 a csoportbontásos oktatás; ügyelve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányára (csoportok közötti arány 

ne haladja meg a 25%-t); 

 egyéni képességfejlesztés;  

 a napközi otthon; 

 a diákétkeztetés; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;  

 a családlátogatások; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése; 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége;  

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek (önkormányzat által); 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális 

hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink ruházatának, taneszközeinek pótlása pályázati forrásból, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink kulturális rendezvényre jutásának segítése pályázati forrásból. 

 
5. Cigány etnikumhoz tartozó tanulók fejlesztését segítő tevékenységek. 

 
Iskolai létszámunk közel egyharmada cigány tanuló.  

Nevelő munkánkban nagyon fontos a „másság" kezelése. Az elfogadás és az elfogadtatás a leglényegesebb kérdés. A 

tanórai foglalkozás keretében a szaktárgyi felkészítésen túl, eredetükkel, hagyományaikkal, kultúrájukkal 

ismerkedhetnek iskolai keretben. 

Esélyt kell adni számukra, hogy elvégezzék az általános iskolát és tovább tanuljanak.  

Ennek érdekében: 

 napköziotthonos ellátásba 

 integrációs, felzárkóztató foglalkozásba 

 szakköri, szabadidős tevékenységbe vonjuk be tanulóinkat. 

A legfontosabb feladatunk az önálló tanulásra nevelés. Ebben a folyamatban a nevelői tudatosság az elsődleges, hiszen 

minden egyes gyereket rá kell vezetnünk a számára legkedvezőbb tanulási módszerek, technikák alkalmazására. 

Folyamatosan és rendszeresen kell figyelnünk, hogy kinél mely technikát kell hangsúlyozottan gyakoroltatnunk, 

korrigáltatnunk, ellenőriznünk.  

A fent említett helyzetek, problémák kezelésére a pedagógusokon túl - a megoldást segítő személyek, intézmények a 

következők: 

Iskolán belül: osztályfőnök, igazgató, gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó nevelő, szülői közösség 

Iskolán kívül: Gondozási Központ, Gyámhivatal, Nevelési Tanácsadó, Eü. Intézmények, Rendőrség, Civil 

szervezetek 

 

Problémák megoldási lehetőségei: 

 fejlesztő csoportok létrehozása, 

 többszöri családlátogatás, nevelési segítség, illetve tanácsadás, a szülők figyelmeztetése, ellenőrzése, 

 a tanuló irányítása Nevelési Tanácsadóba, 

 javaslat a szülőknek a családsegítő központok szolgáltatásainak igénybevételére, 

 javaslat a tanuló gyermek-ideggondozói, gyermekpszichiátriai vizsgálatára, 

 segélykérelem kezdeményezése az önkormányzatoknál, a gyámhatóságnál, 
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 javaslat a tanuló védelmére (önkormányzatok jegyzője), 

 súlyos esetben rendőrségi feljelentés (a gyermek súlyos veszélyeztetése, bántalmazása esetén). 

 

6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

 

a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. Külön figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési 

igényű és a más etnikumhoz tartozó tanulóink problémáira. 

 

b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személy segíti. A 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó személy alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermekvédelmi munkáját. 

Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez 

problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében,  

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,  

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi, 

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

 

c.) Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok 

megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek 

problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel 

súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermekvédelem területén: 

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

 meg kell keresni a problémák okait, 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.  
 

d.) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval, 

 gyermekjóléti szolgálattal,  

 családsegítő szolgálattal,  

 polgármesteri hivatallal, 

 orvossal 

 védőnővel. 

 

e.) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak 

megvalósítását: 

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 a tehetséggondozó foglalkozások,  

 az indulási hátrányok csökkentése, 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés,  

 a pályaválasztás segítése, 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),  

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése.  

 a családi életre történő nevelés, 

 a napközis foglalkozások,  

 az iskolai étkezési lehetőségek, 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei 

programok), 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás),  

 a szülőkkel való együttműködés, 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.  
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7. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes 

teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében 

komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé. Szükséges a korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszer működtetése. Összesített adatokat kell róluk szolgáltatni.  

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló támogató tevékenységeink:  

 egyéni készség – és képességfejlesztés 

 kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek 

 tanulásmódszertani támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan 

 kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel 

 életút-támogató pályaorientációs szolgáltatás 

 esetmegbeszélések 

 bűnmegelőzési előadás szervezése  

 egészségügyi előadások szervezése 

 szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányuló tevékenységek, foglalkozások biztosítása 

 gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - veszélyeztetettség jelzése, külső támogató 

segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé irányítás 

 konfliktuskezelési módszerek megismertetése 
 

IX. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 

VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének 

segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 4-8. osztályokban 

megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola 

igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

 

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

diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

1. az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén, 

2. a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetéségének ülésén és a 

diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

3. az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a házirend elfogadása előtt. 

 

X. A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS ÉS INTÉZMÉNY 

PARTNERI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 
1. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a 

tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

 

2. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, 

tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői 

munkaközösséggel.  

 

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

osztályfőnökök tájékoztatják: 

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

szintű szülői értekezleten, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

 

4. A kulcsfontosságú sikertényezőket állapítanak meg a szülők. 
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5. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:  

 

a) Családlátogatás. 

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális 

fejlesztésének érdekében. 

 

b)  Szülői értekezlet.  

Feladata:  

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,  

 a szülők tájékoztatása 

– az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

– az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,  

– a helyi tanterv követelményeiről, 

– az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

– saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,  

– a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

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

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatósága felé. 

 

c)  Fogadó óra (előzetes egyeztetés alapján) 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni 

fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra 

nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

 

d)  Nyílt tanítási nap. 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje meg 

személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 

e) Írásbeli tájékoztató. 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a 

különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.  

 

f) A leendő első osztályosok szüleinek tájékoztatása 

Célja: az intézmény kínálata, bemutatása munka közben, ismerkedés a leendő elsős tanító nénikkel.  

A szülők részletes tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, pedagógiai hitvallásáról, szervezeti 

formáiról, a nevelő-oktató munka mindennapjairól. A szülői értekezletek, fogadóórák és a nyílt tanítási napok 

időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg. 

 

g) Pályaválasztási börze. 

Célja: A középiskolák bemutatkozása, személyes beszélgetés, a 7. és 8. osztályos tanulóknak és szüleinek.  

 

h) Iskolai honlap  

Célja: a szülők, érdeklődők naprakész információkat szerezhessenek az iskola tanórai és tanórán kívüli 

rendezvényeiről különböző programokról, a gyermekeket érintő eseményekről, feladatokról, lehetőségekről, és 

igényei szerint tevékeny részesei lehessenek ezeknek.  

 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg. 

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, 

tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.  
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XI. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 

 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. 

fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

 

Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt követelményeknek, a szülő hozzájárulásával 

munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első évfolyamon folytatja.  

 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. 

A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a 

továbbhaladáshoz. 

 

 Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 -javító vizsgát, 

 -osztályozó vizsgát 

 -különbözeti vizsgát 

 -pótló vizsgát. 

 

Ha a tanuló a 2-8. tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez "elégtelen" osztályzatot, a következő tanévet megelőző 

augusztus hónapban 21-e és 31-e között, javítóvizsgát tehet. 

 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie ha: 

 az iskola intézményvezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az 

előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát meghaladja, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tárgyból a tanítási 

órák 30%-át meghaladja, 

 magántanuló volt, 

 ha felkészültségről független vizsgabizottság előtt ad számot.  

 

Amennyiben a tanuló más iskolatípusból érkezik intézményünkbe, az intézményvezető elrendelheti, hogy különbözeti 

vizsgát tegyen, a tanév bármely időszakában. 

 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel távozik. Az intézmény vezetője a vizsgázónak a lehető legközelebbi időpontban pótló vizsgát ír ki. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell 

megszervezni. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

 A vizsga időpontjait az intézményvezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon, valamint az intézmény 

honlapján közzétesz.  

 A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú 

tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes  postai értesítést kap. 

 Egy vizsga során legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga.  

 A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A vizsga részletes 

követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az 

iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők  

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi tantárgyra 

vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján, az 

intézményvezető adhat engedélyt.  

 

Vizsgaforma, vizsgarészek 

 szóbeli vizsga 

 írásbeli vizsga 
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Az értékelés rendje 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

A vizsga írásbeli részét a szaktanár javítja és osztályzattal értékeli. A vizsga szóbeli részét a szaktanár osztályzattal 

értékeli. A tantárgy osztályzata a két jegy számtani átlaga lesz. 0,5-es jegynél az írásbeli jegye a döntő. 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Lásd részletesen felsorolva évfolyamonként és tantárgyanként a Helyi tantervben „A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén” elnevezésű táblázatokban. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai 

 Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek kivételével – tantárgyanként 

és évfolyamonként 30 perc.  

 Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

 A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság 

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

 Az elnöki teendőket  az intézményvezető vagy a megbízottja látja el.  

 A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. 

 A tanulónak az írásbeli vizsgán, (ami több feladatból állhat) a kidolgozására legalább 30 percet kell biztosítani.  

 SNI és BTM tanuló esetén a szakvélemény figyelembe véve a tanuló számára kedvezőbb vizsgaforma választandó, 

valamint az időkeret 10 perccel megnövelendő.  

 A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes 

tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal új kérdést ad neki.  Erre is 30 perc a felkészülési idő, valamint 15 

perc a felelet időtartama. A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

 Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem megengedett eszközt 

használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott 

vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell 

adni, annak megismétlésére. 

 A vizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

 A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

 A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában a jogszabályban 

meghatározott ideig kell őrizni.  

 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

 A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli felkészülés alatti 

jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola bélyegzőjével el 

kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba 

betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.  

 Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A javítás 

téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni. 

 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell vezetni. 

 Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb teljesített vizsgát követő 

második munkanapon meg kell történnie. 

 

Osztályozó vizsga 

Az intézményben az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző hétben kell megszervezni. 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év során jogszabályban 

meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem 

tudta a szaktanár megállapítani.  

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % 

- a.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben, ha  

- felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól, sajátos helyzete miatt,  

- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga 

egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 

tantárgyanként 15 percnél nem lehet több.  
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A tanulmányok alatti vizsgán a 2011. évi CXC. törvény 4.§ (1.21.) és 4. § (3)  hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga 

során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, 

szakértői vélemény alapján kapott.  

A vizsgán történt bármely szabálytalanság esetén a vizsgaszabályzatban leírtaknak megfelelően kell eljárni.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény nem a Pedagógiai 

Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely 

vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga 

elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

Különbözeti vizsga  

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az Intézmény a 

különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, 

amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag 

ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezetőjének 

határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

Javítóvizsga  

Ha a tanuló tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet.  

Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni. 

Javítóvizsga augusztus 21. és augusztus 31. között szervezhető. 

A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára utasító kollega legyen.  

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 
Pótló vizsga 

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

követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből -kérelmére- pótló vizsgát tehet. 

Időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöli ki. 

 

XII. A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 

 
1. Tanulói jogviszony létesítése 

 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, amely jelentkezés alapján történik. A jogviszony létesítéséről 

az intézményvezető dönt a jogszabályok figyelembe vételével. A felvétel ill. az átvétel feltétele, hogy a tanuló, szülő 

elfogadja az iskola Pedagógiai Programját, helyi tantervét és házirendjét. Tanév közbeni átvétel esetén a házirendben a 

tanulót megillető jogok gyakorlása és a számukra előírt kötelezettségek teljesítése a beíratás napjától illetik meg a tanulót, 

ill. ettől kezdve kérhető. Elsősök beíratása, minden évben a tankerület által meghirdetett időpontban történik. 

 

Iskolánk a beiskolázási körzetéből -melyet a fenntartó határoz meg- minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.  

 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele: 

hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét, augusztus 31. napjáig betöltse. A szülő kérésére a 

kormányhivatal- a szakértői bizottság véleménye alapján- engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt 

megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:  

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

hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 

 

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában meghatározott sorrendben kell 

teljesíteni.  
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Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja 

teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes 

szabályait a házirend tartalmazza. 

 

3. A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:  

 a tanuló személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;  

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

Az iskola a kötelező beiratkozási körzetén kívül lakó tanuló átvételéről a szülő kérésének, a tanuló az előző tanulmányi 

eredményének, magatartás és szorgalom érdemjegyének, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának a 

figyelembevételével az iskola intézményvezetője dönt.  

Különbözeti vizsga letételére akkor kerülhet sor, ha a tanuló a korábbi tanulmányai során nem tanult valamilyen 

tantárgyat, amelyre iskolánkban az iskolai tanulmányai folytatásához szüksége van. Ekkor a felkészülést a szülőnek kell 

biztosítani. A különbözeti vizsga anyagának összeállításáért és a vizsga lebonyolításáért a szaktárgyi pedagógus a 

felelős. A különbözeti vizsga letételének határideje félév. 

A tanuló felvételének, átvételének tényét a beírási naplóba, a törzskönyvbe, az osztálynaplóba és a bizonyítványba 

jelezzük. 

A tanulói jogviszonyt létesítő tanuló adatait az intézmény vezetője a jogviszony létesítést követő 5 napon belül 

megküldi a KIR-nek. Az Iroda a tanulónak 11 jegyű azonosító számot képez. 

4. Tanulói jogviszony megszűnik: 

 

• ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján 

• az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. 

A tanulói jogviszony megszűnését dokumentáljuk: beírási napló, törzskönyv, osztálynapló, bizonyítvány. 

Az intézmény vezetője a tanulói jogviszony megszűnését 5 napon belül közli a KIR-rel. 

XIII. AZ ELSŐSÉGNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS TERV  

 

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 elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése érdekében 

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, támogatjuk tanulóink bekapcsolódását az 

elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe; 
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 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésen. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

biológia 

 rovarcsípések 

 légúti akadály 

 artériás, vénás és hajszáleres vérzés 

 komplex újraélesztés 

kémia 

 mérgezések 

 vegyszer okozta sérülések 

 savmarás 

 égési sérülések 

 forrázás 

 szénmonoxid mérgezés 

fizika 

 égési sérülések 

 forrázás 

 áramütés 

testnevelés  magasból esés 

 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: 

teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; 

a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

Az elsősegély-nyújtást szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 szakkörök;  

 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az Országos 

Mentőszolgálat bevonásával; 

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó projektnap 

(témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 

 



Balsaráti Vitus János Általános Iskola  OM 028352 

31 | o l d a l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYI TANTERV 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Balsaráti Vitus János Általános Iskola  OM 028352 

32 | o l d a l  

 

I. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az 

alábbi tantervre épül: 

Alsó tagozat: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Etika/ Hit-és erkölcstan 

 Környezetismeret 

 Ének-zene „A” változat 

 Vizuális kultúra 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés  

Felső tagozat: 

 Magyar nyelv és irodalom „A” változat 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Hon- és népismeret 

 Etika/Hit-és erkölcstan 

 Természetismeret 

 Biológia-egészségtan „A” változat 

 Fizika „B” változat 

 Kémia „B” változat 

 Földrajz 

 Ének-zene „A” változat 

 Vizuális kultúra 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat  

 Testnevelés és sport  

 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes 

egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és 

követelményekkel. 
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II. ÓRASZÁM FELETTI KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI 

FOGLAKOZÁSOK 

 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az alábbi tantárgyak 

óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

 

Melyik tantárgy óraszáma lett 

megnövelve a szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

4. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

4. évfolyam Informatika 1 óra 

5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

5. évfolyam Informatika 1 óra 

6. évfolyam Matematika 1 óra 

6. évfolyam Természetismeret 0,5 óra 

6. évfolyam Történelem 0,5 óra 

6. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

7. évfolyam Kémia 0,5 óra 

7. évfolyam Földrajz 0,5óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Biológia-egészségtan 1 óra 

8. évfolyam Fizika 0,5 óra 

8. évfolyam Informatika 0,5 óra 

 

Sajátos nevelési igényű – enyhe értelmi fogyatékos - tanulókra vonatkozó szabadon tervezhető órák: 

 
Melyik tantárgy óraszáma lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

4. évfolyam Matematika 1 óra 

5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

5. évfolyam Természetismeret 1 óra 

6. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

6. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 0,5 óra 

6. évfolyam Természetismeret 0,5 óra 

7. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

7. évfolyam Természetismeret 1 óra 

8. évfolyam Idegen nyelv  1 óra 

8. évfolyam Természetismeret 1 óra 
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► Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak közül a Hon- és 

népismeret tantárgyat tanítja. 

 
► Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol vagy német nyelvet tanulják. 

► Iskolánkban heti egy tanórában-a kötelező tanórán felül-választható tantárgy a magyar nyelvű roma/cigány 

nemzetiségi nevelés-oktatás 

 

Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B változat”) kerettantervek 

közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Biológia-egészségtan  A változat 

5-8. évfolyam Fizika B változat 

5-8. évfolyam Kémia B változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

 

 (a célok és feladatok, valamint a tananyag évfolyamokra bontva mellékletben szerepel) 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 1. évfolyam  2. évfolyam  3. évfolyam  4. évfolyam  

MaMagyar nyelv és irodalom 8/288 8/288 8/288 7/252 

Idegen nyelv - - - 3/108 

Matematika 5/180 5/180 5/180 4/144 

Etika/Hit-és erkölcstan 1/36 1/36 1/36 1/36 

Környezetismeret 1/36 1/36 1/36 1/36 

Ének-zene 2/72 2/72 2/72 2/72 

Vizuális kultúra 2/72 2/72 2/72 2/72 

Informatika - - - 1/36 

Technika, életvitel és gyakorlat  1/36 1/36 1/36 1/36 

Testnevelés és sport  5/180 5/180 5/180 5/180 

Összes heti óra 25 25 25 27 
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1-4. évfolyam órakeretei sajátos nevelési igényű – enyhe értelmi fogyatékos – tanulókra 

vonatkozóan 

 

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

                                                                                 Évi/heti óraszámok 

Magyar nyelv és irodalom 8/288 8/288 7/252 8/288 

Matematika 5/180 5/180 4/144 5/180 

Etika/ Hit-és erkölcstan 1/36 1/36 1/36 1/36 

Környezetismeret  2/72 2/72 2/72 2/72 

Ének – zene  2/72 1/36 2/72 2/72 

Vizuális kultúra 1/36 2/72 2/72 2/72 

Informatika  - - 1/36 1/36 

Technika, életvitel és gyakorlat   1/36 1/36 1/36 1/36 

Testnevelés és sport  5/180 5/180 5/180 5/180 

Összes heti óraszám 25 25 25 27 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 5. évfolyam  6. évfolyam  7. évfolyam  8. évfolyam  

Magyar nyelv és irodalom 5/180 5/180 4/144 4/144 

Idegen nyelv 3/108 3/108 3/108 3/108 

Matematika 4/144 4/144 4/144 4/144 

Etika/Hit-és erkölcstan 1/36 1/36 1/36 1/36 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2/72 2-3/90 2/72 2/72 

Természetismeret 2/72 3-2/90 - - 

Fizika - - 2/72 2-1/54 

Kémia - - 1-2/54 2/72 

Biológia-egészségtan - - 2/72 2/72 

Földrajz - - 2-1/54 2/72 

Ének-zene 1/36 1/36 1/36 1/36 

Hon- és népismeret 1/36 - - - 

Vizuális kultúra 1/36 1/36 1/36 1/36 

Informatika 1/36 1/36 1/36 1-2/54 

Technika, életvitel és gyakorlat  1/36 1/36 1/36 - 

Testnevelés és sport  5/180 5/180 5/180 5/180 

Osztályfőnöki óra 1/36 1/36 1/36 1/36 

Összes heti óra 28 28 31 31 

 

  



Balsaráti Vitus János Általános Iskola  OM 028352 

36 | o l d a l  

 

5-8. évfolyam órakeretei sajátos nevelési igényű – enyhe értelmi fogyatékos – tanulókra 

vonatkozóan 
 

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

                                                                                 Évi/heti óraszámok 

Magyar nyelv és irodalom 5/180 5/180 4/144 4/144 

Idegen nyelv - - 3/108 3/108 

Matematika 4/144 4/144 4/144 4/144 

Etika/Hit- és erkölcstan 1/36 1/36 1/36 1/36 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2/72 2-3/90 2/72 2/72 

Hon- és népismeret 1/36 - - - 

Természetismeret 3/108 3-2/90 5/180 5/180 

Földrajz      - 1/36 1/36 2/72 

Ének – zene  2/72 2/72 1/36 1/36 

Vizuális kultúra  2/72 2/72 1/36 1/36 

Informatika 1/36 1/36 1/36 1/36 

Technika, életvitel és gyakorlat  1/36 1/36 2/72 1/36 

Testnevelés és sport  5/180 5/180 5/180 5/180 

Osztályfőnöki 1/36 1/36 1/36 1/36 

Összes heti óraszám 28 28 31 31 

 

Az oktatási miniszter által kiadott kerettantervi rendeletben meghatározott szabadon választható órák számával 

évfolyamonként különféle tantárgyak óraszámait növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyakból a készségfejlesztésre, az 

ismeretek gyakorlására több idő jusson. 

Az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. Erre a tanuló 

szülőjének figyelmét beiratkozás előtt az iskola írásban felhívja. 

 

III. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK 

ELVEI  

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. Az 

iskola igazgatója a Házirendben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani 

az Nkt. 46.§ (5) bekezdésben meghatározott ingyenes tankönyveket, éa az Ntt. 4.§ (2) bekezdése szerinti normatív 

kedvezményt.  A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés: 

fekete nadrág, fehér póló, rajzfelszerelés stb.). 

 

2. 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. 

 

3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában) tájékoztatjuk. A 

taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége. 

 

4. 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. 
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 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon szükséges, az 

oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 

IV. A PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 

Első szakasz (1.-4. évfolyam) 

A nevelő-oktató munka során az intézmény vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

életforma és tanulás tevékenységeibe. A gyermek váljék fogékonnyá a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a tágabb társadalom értékei iránt. A folyamat építsen a gyermekek kíváncsiságára és tegye őket motiválttá. Fejlessze 

a felelősségtudatot, a kitartást, mozdítsa elő érzelemviláguk gazdagodását. 

          

Kitűzött cél a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékek tudatosítása, a humánus 

magatartásmunkák megerősítése, szokásokat és a gyermek jellemét formálva a személyiség érésének elősegítése, a 

pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés törekvése áll. 

Második szakasz (5.-8. évfolyam) 

Figyelembe kell vennünk, hogy a 10-12 éves gyermek erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, hogy 

a 13-14 éves gyermek gondolkodásmódjában előtérbe kerül a fogalmi és elemző gondolkodás. Folytatnunk kell az első 

szakaszban megszerzett képességek és készségek fejlesztését. A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek, 

tehetségüknek megfelelően kell felkészítenünk a továbbtanulásra. Szükséges a jogok és kötelezettségek törvényes 

gyakorlására való felkészítés. 

Elengedhetetlen annak figyelembevétele, hogy az ezen korosztályra tett nevelő hatások az összehasonlításokra, 

bizonyításokra alapuló, példákon és megoldott konfliktushelyzeteken keresztül, kommunikációs helyzetekben, 

meggyőző, minta- és példakövető érvekkel alátámasztott nevelői közvetítésekkel valósíthatók meg. 

A 10-14 éves korosztályú gyermekek nevelésébe-oktatásába bele kell tervezni a biológiailag vezérelt fejlődés pszichés 

oldalát is. 

Sok empatikus készségre, és az adott osztályt jól ismerő, segítő, közösségépítő elhivatottságra van szükség. 

A fejlesztés kiemelt területei az alábbiak: 

A test és a lélek harmonikus fejlesztése: a mozgásigény kielégítésével és a mozgáskultúra megalapozásával, a 

mozgáskoordináció, a fejlesztésével, az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítésével, az ezt elősegítő 

szokások alakításával, az érzelmi élet gazdagításával, az önismeret fejlesztésével, a reális önértékelés fejlesztésével, a 

társas kapcsolatok igényének erősítésével. 

A szocializáció folyamatainak elősegítése: a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával, a kortársi kapcsolatok megerősítésével, elemi állampolgári és 

a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával. 

Az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az 

alapvető képességek, készségek elsajátíttatásával, a mentális képességek célirányos fejlesztésével, az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával. 

A tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a differenciált 

fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése, 

fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés. 

 

 A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő 

tanítási óra. 

 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a 

tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra 

ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 
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b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és 

szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok 

nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni 

fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes 

szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így-

elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél-a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

d) A tanulók fejlettségét figyelembe véve a pedagógusok bevonják őket a tervezésbe. 

 

Az egységes alapokra épülő differenciálás 

 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a 

munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, 

szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.  

 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő tanítási folyamat, tanulási 

tevékenység.  

 

A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése.  

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, 

önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, 

adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. 

- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a csoportmunkában, a tanulók 

páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, 

alkotóképességét kell előtérbe állítani.  

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, 

azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű tanulók 

egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. 

-  Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA –ciklus ( tervezés, megvalósítás,ellenőrzés, beavatkozás) 
olyan módszert alkalmaz, ami a tanítás-tanulás eredményességét segíti. 

- A rendelkezésére álló tananyagokat (digitálisat, is) szükséges ismerni, értékelni, használni. 
- Legyen képes más forrásból szerzett tudásra építeni munkáját. 

 

V. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA  

 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdésében 

meghatározottak szerint szervezi meg. 

Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, 

amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás 

alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett edzéseken való 

sportolással. 

 

Iskolánkban a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében valósítjuk meg. 
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VI. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK 

PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS 

 

Tantárgy-, foglalkozás-, tanárválasztás eljárásrendje 
 

A választható tanórákra, tanórákon kívüli foglalkozásokra szülői nyilatkozatok alapján jelentkezhet a tanuló. 

 

Eljárásrend:  

 a választható tanórák – szülői nyilatkozat alapján, 

 a napközi, tanulószoba – szülői írásos kérelem alapján, 

 a szakkör-, sportkör – tanulói jelentkezés alapján a választott  tanárnál, szakkörvezetőnél történik. 

 

A választott tantárgy tanításán, szakkörökön való részvétel a tanév végéig kötelező. 

A napköziből és tanulószobától való távolmaradást a szülőnek igazolni kell, a kiiratkozás is szülői engedéllyel jön létre, 

félévkor, illetve év végén. 

 

A választható órák felvételének alkalmai: 

 negyedik osztályban  nyelvválasztás (angol vagy német) 

 Etika/Hit- és erkölcstan választás 

 

Eljárásrend: 

A választható órák felvételét a szülő írásban kérelmezi május 20-ig. 

 

Pedagógusválasztás szabályai:  

Intézményünkben a pedagógusok létszáma és a szakos ellátottság nem teszi lehetővé a szabad pedagógusválasztást. 

 

VII. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN 

VAGY GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS 

ÉRTÉKELÉSI MÓDJÁT, DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, 

FEJLESZTŐ FORMÁIT, VALAMINT A MAGATARTÁS ÉS 

SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEIT  

 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos 

ellenőrzését és értékelését. 

 

1. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli 

felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult 

tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt hibák, hiányosságok kijavíthatók 

legyenek. A tantervi tartalmakat az egyénekhez igazodva átdolgozzák az eredményesség érdekében. A tanulók egyénre 

szabott értékelést kapnak. Az értékelés fajtái: dignosztikus (helyzetfelmérés, elsősorban év elején végezzük, érdemjeggyel 

nem minősítjük), formatív (a teljesítmény változásainak követésére alkalmazzuk, szóbeli, írásbeli dicséret, piros pont, 

taps, szöveges kártya…), szummatív (megerősítés, visszacsatolás pl. témazáró dolgozatok). 

 

2. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv (a 4-8. évfolyamon), 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, társadalmi és állampolgársági ismeretek, fizika, kémia, 

biológia-egészségtan, földrajz, informatika ellenőrzésénél: 

 a 2-8. évfolyamon az év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is 

tanúbizonyságot tesznek;  

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik;  

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot 

írnak. 

 

3. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények 

elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében minden tanuló legalább egyszer felel szóban: 

 az ének-zene, a rajz, a informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati tevékenységgel 

összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében egy-egy témakörön belül. 
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(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.) 

 

4. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján 

végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett 

azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak - fejlődtek-e vagy hanyatlottak 

- az előző értékelés óta. Az ellenőrzés módszerei: megfigyelés, kérdőív, interjú (egyéni vagy csoportos), felmérés, tanulói 

produktumok értékelése. 

 

5. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők 

szerint történik: 

 Az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében minden tantárgy esetében szöveges értékelést alkalmazunk. 

 A 2. évfolyam második félévétől a tanulók munkáját minden tantárgyból érdemjegyekkel, tanév végén 

osztályzattal minősítjük. 

 A 3- 8. évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel, a félév és a tanév végén 

osztályzattal minősítjük. 

6. Az első évfolyamtól második félévig a tanulók bizonyítványába szöveges értékelés kerül, illetve melyik tantárgyból 

érdemel dicséretet vagy melyik tantárgyból volt gyenge.  

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

 

7. Ha a tanuló első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt követelményeknek, munkáját osztályfőnöke, a 

szülő kérésére az év végén szöveges formában értékeli a tanuló részére kiadott iskolalátogatási bizonyítványon. 

8. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai minden tantárgyból a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). A tantárgyi érdemjegy osztályzat nem lehet a fegyelmezés eszköze. 

9. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül 

minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden 

tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. Az elektronikus naplóban alkalmazott 

megkülönböztetések az érdemjegyekben: 

 zöld színnel (0,5-szeres): órai munka, projektmunka, külalak 

 kék színnel (1-szeres): röpdolgozat, szóbeli felelet, gyakorlati feladat, beszámoló, házi dolgozat 

 piros színnel (2-szeres): témazáró dolgozat. 

10. A szaktanár az érdemjegyeket az elektronikus naplóban folyamatosan vezeti, maximum egy héttel az értékelés után 

köteles beírni. Az érdemjegyeket a tájékoztató füzetbe a tanulóknak a kötelessége beírni. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit 

az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

11. 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 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-45 %:  elégtelen ( 1 )  

46-62 %:  elégséges (2)  

63-79 %:  közepes (3)  

80-90 %:  jó (4)  

91-100 %:  jeles (5) 

 

Felső tagozat 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-35 %:  elégtelen ( 1 )  

36-50 %:  elégséges (2)  

51-75 %:  közepes (3)  

76-90 %:  jó (4)  

91-100 %:  jeles (5) 
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Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 

 

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és 

képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; 

 minden évfolyamon a tanulók hétvégére és a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra 

esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; az el nem készített házi feladat 

nem értékelhető elégtelen érdemjeggyel. 

 a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő 

témazáró dolgozatot (5-8.), a bevezető és kezdő szakaszban egy témazárót, illetve félévi vagy év végi felmérő 

dolgozatot lehet íratni. 

 

A témazáró dolgozatok időpontját három nappal korábban, az osztályfőnöknek be kell jelenteni. A témazáró dolgozatok 

kijavításának határideje 10 nap.  

Az elmaradt dolgozatokat, témazárókat a pedagógusnak joga, de nem kötelessége pótoltatni. A rosszul sikerült feleletek, 

dolgozatok esetén biztosítani lehet a javítás lehetőségét, de az eredeti érdemjegy is beírásra kerül. 

A félévi és év végi elektronikus naplóban szereplő érdemjegyek átlagából a következő módon állapítjuk meg az 

osztályzatokat: 

1,49-ig elégtelen 1,50 – 1,74-ig javíthat 1,75-től elégséges 

2,49-ig elégséges 2,50 - 2,74-ig javíthat 2,75-től közepes 

3,49-ig közepes 3,50 – 3,74-ig javíthat 3,75-től jó 

4,49-ig jó 4,50 - 4,74-ig javíthat 4,75-től 5,00-ig jeles 

 

12. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket 

illetve osztályzatokat használjuk. 
 

13. A tanulók magatartását az 1. évfolyamon és a 2. évfolyamon félévkor az osztályfőnök szövegesen minősíti. 

A 2. évfolyamtól 8. évfolyam végéig a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónapban érdemjegyekkel értékeli. 
 

14. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján 

állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 
 

15. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 
 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;  

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;  

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

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;  

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;  
 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

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

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

 nincs írásbeli intője vagy megrovása.  
 

c.) Változó (3) az a tanuló, aki. 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;  

 feladatait nem minden esetben teljesíti; 

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

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 igazolatlanul mulasztott;   

 osztályfőnöki intője van.   
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d.) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;  

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;  

 viselkedés romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, ill. van osztályfőnöki megrovása vagy magasabb fokozatú büntetése. 
 

16. A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül 

legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
 

17. A tanulók szorgalmának értékelésénél a minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket, 

illetve osztályzatokat használjuk. 
 

18. A tanulók szorgalmát az 1. évfolyamon és a 2. évfolyamon félévkor az osztályfőnök szövegesen minősíti. A 2. 

évfolyamtól 8. évfolyam végéig a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónapban érdemjegyekkel értékeli. 
 

19. A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján 

állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi 

osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 
 

20. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:  
 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;  

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; munkavégzése pontos, megbízható; a 

tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási 

órákra mindig elhozza.  
 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletéi tanulmányi teljesítményt nyújt;  

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 a tanórákon többnyire aktív; 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, 

de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

 taneszközei tiszták, rendezettek.  
 

 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

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

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;  

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;  

 feladatait többnyire nem végzi el; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább 

háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

21. Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

 példamutató magatartást tanúsít, vagy 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 
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 iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, 

bemutatókon vesz részt, vagy 

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban 

részesítheti. 

 

22. Az iskolai jutalmazás formái. 

 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 napközis nevelői dicséret,  

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén 

 szaktárgyi teljesítményért,  

 példamutató magatartásért,  

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, 

melyet a ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók 

igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók 

igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos 

dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni.  

 

23. Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy  

 a házirend előírásait megszegi, vagy 

 igazolatlanul mulaszt, vagy 

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni.  

 

24. Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés; 

 napközis nevelői figyelmeztetés;  

 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki intés; 

 osztályfőnöki megrovás;  

 igazgatói figyelmeztetés;  

 igazgatói intés; 

 igazgatói megrovás; 

 tantestületi figyelmeztetés;  

 tantestületi intés; 

 tantestületi megrovás. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való 

tekintettel – el lehet térni. 

Súlyosabb magatartási vétség esetén fegyelmi eljárást kell eszközölni, az SZMSZ alapján. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.” 
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VIII. CSOPORTBONTÁS ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

Az osztályba sorolás rendje 

 

Általános elv, hogy egy adott osztályban a tanulók a fejlettség és képességek tekintetében egyenletes eloszlással-

lehetőleg kis szélességű eloszlással-legyenek jellemezhetők. 

 

A csoportbontás elvei 

 

A hagyományos osztálystruktúrát megbontjuk abban az esetben, ha az adott osztályban a tanulólétszám és a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók aránya ezt indokolttá teszi. 

 

A csoportalakítások szervezése a köznevelési törvényben megfogalmazottaknak megfelelően folyik iskolánkban. 

Lehetőség szerint az alábbi tárgyakból: 

1. a matematika 

2. magyar nyelv és irodalom 

3. történelem 

4. természetismeret 

5. biológia 

6. fizika 

7. kémia 

8. földrajz 

9. informatika  

10. idegen nyelv 

11. technika tantárgy (felső tagozat)  

 

Egyéb foglalkozások szervezése: 

 

A foglalkozások szervezésénél a jelentkezők számán kívül a személyi és tárgyi feltételek biztosíthatóságát is figyelembe 

vesszük. Fontos szempont a folyamatosság és a felmenő rendszer elve. A foglalkozások megszervezéséről- a szakmai 

munkaközösségek javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület dönt a köznevelési törvénynek megfelelően. 

 

IX. A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A 

TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK 

MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ TANANYAG 

 
Cigány/roma kisebbségi oktatás 

Az iskolában nagy számban tanulnak roma származású tanulók is, így nevelési-oktatási rendszerünk szerves részét képezi 

a cigány kisebbségi oktatás, melyet a kisebbségi oktatás és nevelés irányelvét tartalmazó kormányrendelet és annak 

módosítását figyelembe véve szervezünk. 

Ez az oktatási forma biztosítja a tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a pedagógia eszközeivel, 

segíti a cigányság integrációját. 

Csak roma tanulókból álló tanulócsoportokat nem szervezünk, és a jövőben sem kívánunk szervezni. 

Szolgáltatásaink között választható szakkörként-azokon az évfolyamokon, ahol nem szerepel külön tantárgyként a cigány 

népismeret- kínáljuk a multikulturális szakkört.  

Célunk, hogy minél alaposabban ismerjék meg saját népcsoportjuk eredetét, történelmét, tárgyi és szellemi kultúráját, 

hagyományait. 

Arra neveljük őket, hogy vállalják származásukat. Mindent megteszünk azért, hogy a tankötelezettségnek a többséghez 

tartozó társaikkal azonosan tegyenek eleget. Minél többen nyerjenek felvételt érettségit adó középiskolákba, és ott 

eredményesen álljanak helyt.  

Pályázati forrásból tovább bővítjük a könyvtárban található cigány irodalmat, segítjük a szabadidős tevékenységet, ezzel 

is biztosítva a roma és nem roma gyermekek együttnevelést, a másság elfogadásának képességét fejlesztve. 
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Az iskola lehetőségeinek függvényében az alábbiakra helyezünk hangsúlyt: 

1. tantárgyi fejlesztés; 

2. kisebbségi önismeret fejlesztés; 

3. szocializálódás, kommunikációs fejlesztés; 

4. egyéni tehetséggondozás. 

 

A fent felsoroltakat a következőképpen valósítjuk meg: 

1. tantárgyi felzárkóztatás (tanórán kívüli foglalkozás, közösségi foglalkozás, napközi otthonban,); 

2. iskolai szakkörben  

 

X. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

MÓDSZEREK 

 

Az emberi mozgásteljesítmények biofizikai, fiziológiai és pszichológiai jellemzői különböző megjelenési formákban 

mérhetők, ezért a mozgásfejlődés törvényszerűségeit több szakterület kutatói vizsgálják (orvosok, pszichológusok, 

biológusok, a testnevelés és a sport szakemberei stb.). A testnevelés és sport saját modelljében a különböző életkori és 

teljesítményszakaszokban a motorikus fejlettség szintjére keresi a választ. 

 

A hazai és külföldi szakemberek a motorikus képességek fejlődésének tanulmányozásához legfőbb faktorként: 

- a kondicionális képességek, és 

- a koordináció vizsgálatát jelölik meg. 

 

A motorikus képességek fejlődését, fejlesztését befolyásoló legfőbb tényezők: 

- a biológiai fejlődés/érés és 

- a sokoldalú általános és speciális fizikai képzés. 

 

 

A motorikus képességek színvonala függ: 

- az adottságtól (öröklött fiziológiai, biológiai, testi adottságok) és 

- a gyakorlástól. 

 

A motoros képességek, tehát adottságokra épülnek és tevékenység közben, gyakorlás folyamán fejlődnek. A biológiai 

érés során a szervrendszerek eltérő ütemű fejlődést mutatnak, s ennek következtében az egyes életkorokban a képzésben, 

a sportbeli felkészítésben más és más képesség, vagy tulajdonság fejlődés/fejlesztési lehetősége kerül előtérbe. Azokat a 

testnevelés és sport szempontjából legfogékonyabb időszakokat, amikor a szervrendszeri funkciók különösen érzékenyen 

válaszolnak a külső ingerekre a „fejlesztési optimum" szakaszának, vagy az ún. szenzitív időszaknak nevezzük. 

A teljes érettség elérésével -a felnőtt kor kezdetén, amikor a kronológiai és biológiai életkor között a legkisebb az eltérés 

-a motorikus fejlettség (a koordinációs és kondicionális képességek) színvonala eléri az egyénre jellemző felnőttkori 

szintet. Ezért olyan lényeges az egész nemzet számára, hogy az általános politika szerves részeként egy preventív 

szemléletű iskolai testnevelés és sport keretén belül fiataljaink fizikai állapotának tervszerű, tudatos fejlesztése kiemelt 

feladat legyen a közoktatás minden szintjén. 

Az eddigi vizsgálataink azt bizonyítják, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt -a „pillanatnyi" fizikai állapotának 

megfelelő, képesség szerinti differenciált terheléssel -még a leggyengébb testi-biológiai-fiziológiai adottságú fiatal 

általános fizikai teherbíró-képessége is fejleszthető arra a szintre, hogy gyenge fizikuma miatt „egészségileg hátrányos" 

helyzetét megszüntetve, lehetőségeihez képest nagyobb eséllyel induljon. 

 

NETFIT mérés (5-8. évfolyamon, tavasz) 

A NETFIT® lehetővé teszi a diákok számára, hogy a fittségi teszteredményeiket online környezetben, az összes mérési 

eredmény figyelembevételével kezelni tudják. A szülők számára is biztosítja, hogy követni tudják gyermekeik fizikai 

fittségi adatait, és tájékozódni tudjanak fejlődésükről. A pedagógusok számára pedig lehetővé válik a diákjaik és 

osztályaik együttes kezelése, fejlődési jellemzőik, állapotváltozásuk nyomon követése. Az egyéni értékelőlapok és a 

statisztikai lekérdezés lehetőségei megteremtik a lehetőséget az osztály- és egyénspecifikus fittségi program 

kidolgozására. Ezen keresztül pedig a diagnosztikus pedagógiai értékelő funkció valódi, testnevelést támogató eszközzé 

válik. 
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A NETFIT®-et alkotó tesztek áttekintése 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző 

fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes 

profilok különböző számú tesztet tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi 

(állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a hajlékonysági profil 1 db tesztet 

tartalmaz. 

Testösszetétel és tápláltsági profil 

 Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

 Testmagasság mérése 

 Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

  

Aerob fittségi (állóképességi) profil 

 Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

  

Vázizomzat fittségi profil 

 Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége  

 Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

 Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

 Kézi szorítóerő mérése– kéz maximális szorító ereje 

 Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 

Hajlékonysági profil 

 Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

 

A mérési eredmények leadási határideje: május vége.  

 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja 

 

Az oktatás területén 

Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és 

tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. 

 

Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása. 

(A fizikai fittség méréséhez, önálló tudatos alkalmazásához szükséges edzéselméleti, humánbiológiai és sportági elméleti 

ismeretek folyamatos népszerűsítése, készség szintjéig gyakoroltatása.) 

 

A testnevelő által elvégzendő feladatok 

Az egységes adatszolgáltatáshoz a II. félévben  meg kell mérni a fizikai állapot minősítéséhez szükséges próbákban elért 

teljesítményt, és a mért eredmények alapján kell az értékelést elvégezni. 

 

Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges 

hiányosságokat, és képesség szerinti differenciált terheléssel törekedni kell azok mielőbbi felszámolására. Rendszeres 

testedzési lehetőség biztosításával -a tanárnak, a tanulónak és a szülőnek -törekedni kell az egészséges létezés stabilabb 

megtartását elősegítő szint megtartására. 

 

A tanulók aktív közreműködésével, a megtervezett foglalkozások keretében végzett rendszeres testedzés hatásának 

elemzése. Az elért változás nyomon követésének biztosítása: a tanár, a diák és a szülő számára. A pillanatnyi fizikai 

állapottal való szembesülés során a fiatalok önismeretének, tárgyilagos önértékelésének, akaratának és önbecsülésének 

fejlesztése. 
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XII. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

 
1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

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

rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi 

formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – 

foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel 

 a táplálkozás, 

 az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

 a családi és kortárskapcsolatok,  

 a környezet védelme, 

 az aktív életmód, a sport, 

 a személyes higiénia, 

 a szexuális fejlődés területén. 
 

 Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás 

feladata. 
 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos, egészségfejlesztő testmozgás az 

első-negyedik évfolyamon; az iskolai sportkör foglalkozásai; tömegsport foglalkozások.  

 A környezetismeret, biológia tantárgyak, valamint az elsőtől nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák 

tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök; évente osztályonként egy-egy gyalog- 

vagy kerékpártúra a környékre; évente egy alkalommal játékos vetélkedő az első-nyolcadik évfolyamos 

osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; 

 az iskolai egészségügyi szolgálat (háziorvos, fogorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele: 

 félévente egy alkalommal az elsőtől-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában; 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezése. 

 

2. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a természetet, az 

embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és 

készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – 

foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával,  

 a földi rendszer egységével, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

 a környezetvédelem lehetőségeivel,  

 lakóhelyünk természeti értékeivel,  

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 
 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás 

feladata. 
 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 A környezetismeret, biológia, kémia, fizika tantárgyak, valamint az elsőtől-nyolcadik évfolyamon az 

osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: évente osztályonként egy-egy gyalog- vagy 

kerékpártúra a környékre a környezeti értékek felfedezésére; minden évben a „Föld napja” (5-8.) és „Madarak 

és fák napja” (1-4.) alkalmából történő megemlékezés a környezetvédelemmel kapcsolatos játékos 

vetélkedővel, akadályversennyel; egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a településen; a 

szárazelemgyűjtés megszervezése az iskolában.” 
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XIV. ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

 

Célunk az, hogy iskolánkban érvényesüljön a: 

 diszkriminációmentesség 

 szegregációmentesség 

 integráció biztosítása 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása 

 minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása. 

 

Tiltunk minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetést, amely egy személy vagy csoport valós vagy vélt 

jellemzői (neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, 

anyanyelve,fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, 

szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása) alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltjuk a 

zaklatás, jogellenes elkülönítés és megtorlás alkalmazásának minden formáját. 

 

 Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere nem ad meg részletes tanítási tartalmakat,választandó tantervet, 

tankönyvet stb., nem nevez meg konkrétan alkalmazandó programokat,viszont kinyilvánítja az egyéni különbségekre 

alapozottnevelés kialakításának szükségességét. 

Kiindulópontja, hogy a gyermekek, tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban 

írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolaieredményekben megmutatkozó különbségekre. A 

differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális 

fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a gyermek, 

tanulóigényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit ésgyengeségeit. A 

nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez. 

 

Az IPR működtetésének jellemzői 

 

- a be- és elfogadó szemlélet, 

- a gyermek- és tanulóbarát környezet, 

- az integrációt támogató új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása a nevelés, tanulás-tanítás folyamatában, 

- a széleskörű tevékenységformák biztosítása, 

- az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, 

- a kapcsolatfejlesztés, a párbeszéd jellemzi intézményünket. 

 

Az IPR működésének megnyilvánulási formái intézményi szinten 

 

- a hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek, iskolai tanulásszervezési eljárások alkalmazása a 

tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon (Pl. differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú ismeretközvetítés, 

kooperatív tanulás, projektoktatás stb.); 

- a gyermek- és tanulóbarát intézményi környezet megléte (hagyományos helyett csoportmunkára alkalmas csoportszobai, 

osztálytermi be- és elrendezés); 

- a széleskörű tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős programok biztosítása 

- a pedagógus ismeretközvetítő szerepe helyett facilitátor szerep kerül előtérbe; 

- a szülők és az óvoda, iskola partneri kapcsolatának tovább építése, az intézmény mindennapi életébe történő további 

bevonása, 

- a társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés erősítésében. 

 

Az IPR működésének megnyilvánulási formái az egyén szintjén: 

 

- valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és tanuló bevonásával a programba, 

megnyerve a szülőket is partnerként; 

- iskolánkban a pedagógiai munka egyik kiemelt területévé válik: az érintett tanulók 

hátrányainak feltérképezése az alapvető képesség és készségterületeken, az egészséges személyiségfejlődés, a szociális 

fejlettség, a közösségi kapcsolatok és tanulási nehézségek területe; 

- a feltérképezett hátrányok enyhítésére kidolgozott egyéni fejlesztési tervek készítése 

megtörténik, megjelölve benne a hátrányokat, azok fokát, a kompenzációs feladatokat, a tevékenységeket, a módszereket 

és a szervezeti kereteket, színtereket, gyakoriságot –ennek megfelelő folyamatos egyéni fejlesztés zajlik; 

- a differenciált tanórai tanulásszervezés, valamint a fejlesztő, felzárkóztató és az érdeklődési körnek megfelelő szakköri 

tanórán kívüli foglalkozások biztosítása. 
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- Fokozott figyelem irányítása az érintett gyermekekre, tanulókra, pozitív befogadó intézményi attitűddel, folyamatos 

pozitív mintaadással. 

- az intézményfokozatok közötti átmenet pedagógiai segítésében: óvoda-iskola, illetve általános iskola-középiskola között 

(egymás munkájának megismerése, tanulók átadás-átvétele intézményváltáskor, nyomon követés, esetmegbeszélések, 

közös programfejlesztések); 

- az inkluzív intézményi pedagógiai attitűd, a befogadó szemlélet erősítése a pedagógusokban, a gyermekekben, 

tanulókban és a szülőkben az eltérő szociális hátterű, a sajátos nevelési igényű és a roma gyermekek, tanulók iránt. 

 

A felkészítésben részt vevő tanuló egyéni fejlesztési terv alapján történő haladását, fejlődését háromhavonként értékelni 

kell, melyre meg kell hívni  

  a tanulót,  

  a szülőt,  

  az ifjúságvédelmi felelőst,  

  indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét,  

 valamint részt vesz rajta az osztályfőnök. 

Az értékelésről  feljegyzést kell készíteni, azt alá kell íratni valamennyi résztvevővel. 

 

A háromhavonta történő értékelés szempontjai:  

1. valóságos eredmények és hiányosságok feltárásra kerüljenek,  

2. ok-okozati összefüggések felderítése,  

3. fejlődési irány kijelölésre kerüljön,  

4. további szakemberek bevonásának szükségességéről szülessen döntés.  

 

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK ELLÁTÁSA 
 

A 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról a 2.§ (2) 

szerint a sajátos nevelési igényű tanulót a többi tanulóval együtt nevelő, oktató iskolánk helyi tantervének elkészítésénél 

a rendelet 2. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét vettük figyelembe. Ez 

alapján a következő fogyatékossági területeken dolgozunk: 

1. A mozgásszervi fogyatékos tanuló fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) az a tanuló, akinek a mozgása veleszületett vagy szerzett károsodás és/vagy 

funkciózavar miatt jelentősen és maradandóan akadályozott, melynek következtében megváltozik a mozgásos 

tapasztalatszerzés és a szocializáció. 

Műveltségi területek 

Magyar nyelv és irodalom 
- Megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztása, adaptált taneszközök (megfelelő méretű íróeszköz, tankönyv, 

füzet stb.), megfelelő időt és módszert biztosítása.  

- Írástanulás folyamatában a célzott manipulációfejlesztés, a kéz és az ujjak mozgékonyságának, ügyességének, 

az ujjak tapintási érzékenységének javítása, a két kéz, valamint a szem- és kézmozgások összerendezése.  

- Egyes tanulóknál számítógéppel, vagy más technikai eszközzel támogatott írás (gépi írás) elsajátítása.  

- Bátorító beszédlégkör kialakítása, mimikai, illetve a beszédet kísérő és annak megértését segítő mozgások 

gyakorlása. 

- Vizuális információhordozók tudatosabb használata.  

- Beszédterápia, logopédiai fejlesztés során együttműködés a logopédussal, beszédképtelenség esetén kiegészítő, 

segítő kommunikációs technikák, eljárások alkalmazása. 

 

Idegen nyelvek 

- Egyénre szabott nyelvtudási anyag. 

- Az auditív tanulási módszerek előnyben részesítése. 

- Írásbeli kommunikáció előtérbe helyezése. 

- Manipulációval járó tevékenység, mozgásos játékok, feladatok alkalmazása. 

 

Matematika 

- Sokoldalú érzékleti megerősítésnek, a megfigyelőképesség, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás 

fejlesztésének. 

- A tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető, hosszabb megalapozó szakaszt, a sérültségnek megfelelő, egyénre 

adaptált eszközök használatával. 
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- A kis lépésekre bontás elve, illetve az absztrakciós út tudatos megsegítése támogathatja a megértést, a tanulási 

folyamatot.  

- Esetenként egyes tananyagrészek módosítása, csökkentése, adaptálása válhat szükségessé (pl. számítógép, 

számológép használata) 

-  Indokolt esetben - a szakértői bizottság javaslatával alátámasztva - szükséges lehet az egyes tananyagrészek 

értékelése alóli felmentés. 

- Mindennapi életre való felkészítés: lényegkiemelés, becslés, pénz értékének megismerése, az oksági viszonyok 

felismerése. 

 

Ember és társadalom 

- A társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak pótlása. 

- Alkotó, értelmes életcélok kitűzéséhez a fogyatékkal élő történelmi személyek tevékenységének bemutatása. 

- A mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogszabályok és érdekvédelmi szerveződések, fogyatékosokkal foglalkozó 

intézmények ismerete. 

- A múzeumlátogatások, helytörténeti kirándulások szervezése. 

 

Ember és természet. Földünk és környezetünk 

- Az embertani, egészségügyi ismeretek kiegészülnek a tanuló diagnózisának ismeretével. 

- Egészségügyi feladatok és problémák kezelése. 

- Az egészség –betegség - sérült állapot közötti különbségtétel ismerete. 

- Segédeszközök igénybevétele, a tanulási környezet megfelelő alakítása. 

 

Művészetek 

- A harmonikus fejlődésének és önkifejezésének egyik fontos eszköze a zene, a mozgás, a dramatikus interakció 

és az alkotás. 

- A felmentés bármely formája indokolatlan és megengedhetetlen (megfelelő eljárások, módszerek adaptálása). 

 

Informatika 

- Az informatika tanítása során gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált eszközök alkalmazása. 

- Több idő a manuális tevékenységek megtanítására és begyakorlására.  

- A számítógép kisegítő lehetőségei (beragadó billentyűk, billentyűszűrés stb.). 

- Az információs-kommunikációs technológiák megismertetése, a logikus gondolkodás tudatos fejlesztése. 

-  Az informatika tanítása korábbi időszakban elkezdődhet (nehézkes kézírás miatt). 

  

Életvitel és gyakorlat 

- A szabadidő hasznos eltöltése, pályaválasztása, önálló felnőtt élete, illetve a szűkebb és tágabb környezetébe 

való beilleszkedés során hasznosítható ismeretet szerez a tanuló. 

- Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák 

kiválasztását.  

- Az önállóság kialakítását célzó eszközök (gyógyászati segédeszközök) használata, karbantartása, ill. a velük 

kapcsolatos higiénés és balesetvédelmi szabályok ismerete. 

 

Testnevelés 

- A mozgáskorlátozott tanulók testnevelés óra alóli automatikus felmentése nem indokolt. A részvétel lehet teljes, 

részleges, a felmentés lehet teljes és átmeneti.  

-  Komplex vizsgálat és diagnosztika alapján a károsodott tartási és mozgási funkciók helyreállítása, korrekciója, 

kompenzációja. Új tartási és mozgási funkciók kialakítása. 

- A mozgás-szervrendszer optimális működőképességének elősegítése; állapotromlás, másodlagos károsodások, 

következmények megelőzése. 

- A motoros készségek és képességek fejlesztése. 

- Tehetséggondozás különböző adaptált sportfoglalkozásokon. 

- A reális mozgásos én tudat kialakítása, önálló életvitelre való elő- és felkészítés. 

A megvalósítás összetevői és tartalmai:  

- A gyógytorna passzív és aktív eljárásai. 

- A fizikoterápia módszerei és eljárásai. 

-  Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök alkalmazása.  

- A testnevelés műveltségterület sérülés specifikus és egyénileg adaptált mozgásanyaga. 

- Adaptált szabadidős és sportfoglalkozások, játék, diák és versenysport sérülés specifikus ismeretei és gyakorlata. 

- A mindennapos tevékenységek végzésére való mozgásos felkészítés és adaptív eszközhasználat. 
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A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanuló 

 

A halmozott fogyatékosság olyan állapot, amelyben különböző társult formában és arányban van jelen az értelmi 

képességek, a mozgásfunkciók, a verbális (és nonverbális) kommunikáció, a látás, látási észlelés, a hallás, hallási észlelés, 

a megismerési funkciók, esetenként a személyiség és viselkedés zavara. 

- A halmozottan fogyatékos tanulóknak speciális, komplex megsegítésre van szükségük ahhoz, hogy iskolai és 

mindennapi tevékenységeikben eredményesek legyenek. 

- Sajátos feltételeket biztosító iskolai környezetben, speciális tanterv alapján, egyéni felzárkóztató programok 

mentén a domináns fogyatékossághoz igazodva, de a társult fogyatékosságból eredő korlátokra is figyelve 

szükséges a képességek fejlesztését megvalósítani.  

- Az egyéni fejlődést nyomon kísérő pedagógiai diagnosztizálás az alapja a fejlesztés rövid távú céljai, feladatai 

és követelményei meghatározásának. 

- A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztése komplex folyamat, amely egyesíti a 

mozgásfejlesztés, kognitív fejlesztés, kommunikáció-fejlesztés, személyiségfejlesztés stb. együttes, egymást 

erősítő és kiegészítő hatását.  

- A halmozottan fogyatékos gyermekeket is az egyénileg elérhető legmagasabb szintű önállóságra, önellátásra kell 

nevelni.  

2. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer szerveződése, fejlődési eredetű 

vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a 

verbális tanulási folyamatok atipikus fejlődése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. 

 

Magyar nyelv és irodalom  

- A hangoztató-elemző, szótagoló olvasástanítási módszer ajánlott.  

- Hosszabb begyakorlási, érési szakaszok tervezendők. 

- Az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás teljes időtartama alatt 

központi szerepet játszik. 

- A grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott nyelv területén. 

- Az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, gyakorlása, megerősítése, 

beszédtudatosság kialakítása. 

- A beszédértés és olvasás értés fejlesztése mind a beszélt, mind az írott nyelv területén. 

- A tanulót tapasztalati úton információhoz juttató oktatás kiemelten fontos a szövegfeldolgozás fejlesztéséhez. 

- A mentális lexikon folyamatos fejlesztése, a fogalomalkotás kialakítása. 

- Számítógépes programok használata (helyesírás ellenőrző program, stb.) 

- A beszédfogyatékos gyermek motiválása a tananyag és a tanuló közötti emocionális viszony kialakításával. 

- A nem verbális kommunikáció elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyermekek 

kommunikációjában 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

- Cél az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint nyelvi kódrendszerének 

tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesztése. 

- A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek - pl. dadogók esetében az írásbeliség, diszlexiás tanulóknál 

pedig az auditív módszerek - biztosítása. 

- Multiszenzoros technikák használata, valamint a verbális és nem verbális kommunikációs csatornák 

alkalmazása. 

- Koncentrációt és az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok. 

- Szóbeli kommunikáció magabiztos használata, differenciált fejlesztés mellett, számítógépes olvasó- és 

helyesírás-ellenőrző programok. 

- Természetes gátlásainak feloldása a kommunikáció során. 

Matematika 

- Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

- Megfelelő tempó, mozgással társított szemléltetés, eszközhasználat, analóg cselekedtetés. 

- Nehezített vizuális észlelés, téri tájékozódás zavara (pl. geometria).  

- Speciális szemléltetés és tananyag (interaktív tábla, digitális tananyag). 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

- Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott szövegek alkalmazása. 

- A kritikai gondolkodás képességének fejlesztése többnyire kis lépésekben valósítható meg.  

- A természeti jelenségeknek alternatív módon, több fogalmi szinten, az összes érzékszerv bevonásával való 

közvetítése. 
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- Internet használata. 

 

Digitális kompetencia 

- Digitális programoknak a megismertetése, melyek megkönnyítik az ismeretszerzést, az interperszonális 

kapcsolatépítést.  

- Amennyiben a szóbeli kifejezőképesség sérült, a számítógép alternatív csatornaként működhet a mindennapi 

kommunikációban.  

- Súlyos diszgráfia és helyesírászavar esetében felső tagozaton „laptop füzet” használatának bevezetése.  

 

Művészetek 

- A kreativitás, a problémafelismerő - és megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás fejlesztése. 

- A megfigyelőképesség, tér- és időérzék fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, térbeli rendezés; szín-, 

forma- és szerkezeti érzék alakítása lehetőséget biztosít a beszédfogyatékos tanuló speciális készségfejlesztésére. 

 

Testnevelés és sport 

- A téri orientáció, mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció fejlesztése. 

- A dráma és a tánc kiemelt szerepet kap a rehabilitációs célú feladatok megvalósításában is. 

- Rendszeres mozgásélmény, testedzés biztosítása. 

 

A halmozottan sérült beszédfogyatékos tanuló 

A beszéd- és nyelvi teljesítmények súlyos zavarai egy-egy tanulónál halmozottan is előfordulhatnak. Nem ritka a 

nyelvfejlődési zavar hadarás-dadogás együttese.  

- Az iskolai szakaszban ehhez olvasás-, írás-, helyesírás, számolási nehézség társulhat. 

- A tünetek megjelenhetnek párhuzamosan, de előfordul a tünetváltás jól ismert jelensége is, amikor pl. a kiejtés 

javítását, javulását követően dadogás, hadarás lép fel. Ilyen esetekben a fejlesztési elvekre épülő terápiák tudatos 

alkalmazása a rehabilitáció döntő tényezője.  

- Más esetekben a beszédfogyatékossághoz társuló mozgásszervi, érzékszervi, pszichés fejlődés zavarai nehezítik 

a fejlesztést. A velük való foglalkozás a logopédia és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek 

kombinációjával, egyéni fejlesztési terv alapján történik, személyre szabott értékeléssel. 

3. Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

Általános jellemzők: 

- Az autizmusspektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve 

a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. 

- Az autizmusspektrum zavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek 

minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg.  

- Minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett 

épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

- A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az információcsere 

eszköze.  

- Alternatív kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására. 

- A kommunikációs képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége egyénenként mérendő fel, az egyéni 

képességek és tünetek nagyfokú változatossága miatt. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

- Hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommunikatív partnerhez alkalmazkodó használata, a fogalmak, 

gondolatok, érzések, tények és vélemények valódi megértése és kifejezése.  

- Hangsúlyos az idegen nyelv funkcionális használatának fejlesztése. 

- A nyelvtanulás sikeres lehet a lexikális, grammatikai és szövegalkotási területen. 

- Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek terén. 

 

Matematikai kompetencia 

-  Fontos a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, az ismeretek önálló, gyakorlati 

alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének tanítása.  

- Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses tanulás alkalmazása. 

- Nagy egyéni különbségek: a kiemelkedő matematikai tehetségtől a súlyos megértési nehézségekig terjedően. 

-  Cél a matematikai műveltség és kompetencia egyén által elérhető legmagasabb szintjének biztosítása. 
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Természettudományos és technikai kompetencia 

- Többlettámogatást biztosítása az ismeretek gyakorlati alkalmazásának terén. 

- Nagy hangsúlyt kap a közvetlen tapasztalás. 

- Egyes tanulók különösen tehetségesek lehetnek valamely, speciális érdeklődési körükbe tartozó 

tudományterületen, más tanulók esetében inkább a praktikus, mindennapi életben alkalmazható ismeretek 

kerülnek előtérbe. 

 

Digitális kompetencia 

- Kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek kifejezetten tehetségesek az IKT 

alkalmazásában.  

- Függővé válás veszélyének csökkentése. 

- Szociális-kommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra az IKT interaktív használattal 

összefüggő veszélyek felismerése, elkerülése, valamint a rendelkezésre álló információk közötti kritikus 

válogatás. 

 

Művészetek 

- A szabadidő tartalmas eltöltése. 

- Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók között lehetnek kiemelkedő zenei, rajz vagy egyéb művészi 

tehetséggel bíró gyermekek. Tehetségük felismerése és gondozása fontos feladat. 

- A művészetek segítik az autizmus – specifikus egyéni fejlesztést. 

 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

- Céljai és feladatai az iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és elsősorban egyéni, 

kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg. 

- Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív és 

viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása szükséges. 

- Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos viselkedésproblémák és 

tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú kezelését soroljuk ide. 

 

A halmozottan sérült autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

Az autizmusspektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási szükségletet, taníthatóságot és 

a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket jelentősen befolyásolják. 

Ezek lehetnek: 

- értelmi fogyatékosság (mint a leggyakoribb társuló fejlődési zavar), 

- beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság, 

- viselkedésproblémák (főleg, ha azok súlyosak, pl. agresszió, önbántalmazás). 

A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát illetően a tanuló autizmusa az elsődlegesen 

meghatározó tényező. Általában a szükségletek egyéni kombinációjához kell a járulékos zavar speciális szempontjait és 

az autizmus-specifikus pedagógiai módszereket összehangolni. 

4. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai teljesítmények és a 

viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult 

képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, 

pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz  

- diszlexia, 

- diszortográfia, 

- diszkalkúlia, 

- diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek maradványtüneteinek 

fennállása, 

- a fentiek együtt járása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

- hiperaktivitás és figyelemzavar; 

- a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, 

az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, 

az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Cél: a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az 

ismeretek megszerzésében. A megfelelő helyesírási készség kialítása, elősegítve az anyanyelvi kompetencia 

kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását. 
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Fontos, hogy a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a 

kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. 

A fejlesztés feladatai: 

- betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 

- a rövid távú emlékezet, 

- az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

-  a testséma biztonságának kialakítása, 

- az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztató-elemző, 

szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló módszerrel, 

- az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

-  a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

- az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

- az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, 

szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával, 

- speciális olvasástanítási program alkalmazása, 

- az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

- a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

-  a testséma biztonságának kialakítása, 

-  a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

- az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás, önálló írás 

kivitelezés), 

- a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, 

- sikertudat kialakítása. 
 

Kommunikációs kultúra: 

- a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, 

- a rövidtávú emlékezet fejlesztése, 

- a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, 

- a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése 

 

Matematika 

Kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést. 

A fejlesztés feladatai: 

- a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, 

- matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, 

- a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

- a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 

- a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

- a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 

- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

- a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a 

megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés, 

- a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikák, 

eljárások alkalmazása, 

- a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása, 

- az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

 

Az Idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése javasolt. 

 

Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az akusztikus és vizuális 

észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. 

 

A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során szenzoros integrációs programok 

és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt.  

 

Hiperaktivitás és figyelemzavarok 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akik nagyfokú 

impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek.  

Jellemzői: 

- szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani, 

- komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni, 

- az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, haragreakciók, 
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- motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.), 

- megkezdett tevékenység befejezetlensége, 

- ingersorozatok hibás kivitelezése, 

- tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban), 

- én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek. 

A fejlesztés célja: 

- a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

A fejlesztés feladatai: 

- team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés, 

- speciális figyelem-tréning, 

- a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, 

- fokozott egyéni bánásmód, 

- az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 

- feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, 

- motiválás, sikerélmény biztosítása. 

 

Viselkedésszervezési problémák: 

A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak a szocio-adaptív folyamatok zavarainak következtében kialakuló 

viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi kontroll, ön-, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az 

én-szabályozás gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a 

metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 

A fejlesztés célja: 

- a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, 

az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 

A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik. Eszközei lehetnek: 

- kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása, 

- pszichoterápia, 

- a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 

- a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői keretek rendszeres 

alkalmazása, 

- önértékelési képesség fejlesztése, 

- sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása, 

- együttműködés a családdal és más szakemberekkel, 

- pozitív visszajelzések, a sikerélmény biztosítása 

Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar, indokolt a korszerű, rugalmas 

szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése a helyi tanterv készítésénél. 

5.  Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik az idegrendszer 

biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások 

folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. 

A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az enyhén értelmi fogyatékos fiatalok 

szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok 

az iskola sajátos nevelési igényű tanulókra irányuló helyi tantervének részeként működnek. Megjelenhetnek tréning 

formájában, tantárgyi témaként, egy-egy terület önálló fejlesztési programjaként, beépülhetnek a tanítási órán kívüli (vagy 

diákotthoni, kollégiumi) programokba. 
A nevelésükhöz szükséges feltételek: 

- a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta, gyógypedagógus 

foglalkoztatása, 

- speciális tanterv, tankönyv és más segédletek,  

- a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása. 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Feladatok: 

- Beszédértés és beszédprodukció fejlesztése. 

- Szókincsfejlesztés és gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok 

csökkentése. 

- Eredményes olvasás-, írástanulás feltételeinek megteremtése, e speciális készségek kialakítása, megerősítése. 

- A helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátítása. 

- Az önálló tanulás kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 

- Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben. 
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- A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesztése, gyakorlása. 

- Önismeret erősítése. Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása. 

- Figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. 

- Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás eszközszintű műveleteinek gyakorlatai: 

másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai. 

- Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli feladatokkal.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

- Egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel.  

- A hallási észlelés, figyelem, emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák 

meg. 

- Hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra, játékos keretek között történő megvalósításra, 

helyzetgyakorlatokra. 

- Sikerélményhez juttatás. 

- Beszédszándék, beszédértés, beszédkészség. 

 

Matematikai kompetencia 

- Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a 

szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítása. 

- A gyakorlás folyamán, a kognitív képességeket szem előtt tartva növelhetjük a tanulók intellektuális kapacitását. 

- A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját élményből kiindulva. 

- A problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális szinten. 

- A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével. 

- A segítségkérés és - elfogadás képességének, valamint az együttműködési képesség fejlesztése, kialakítása. 

- A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése. 

- Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között. 

Ember és társadalom 
- A személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelést, a szociális érzékenységet, az értékvédő magatartás 

kialakítását, a környezetért érzett felelősséget. 

- Az időészlelés fejlesztése, összefüggések felfedeztetése.  

- Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelése. 

-    Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazása.  

 

Ember és természet 

- A szemléletformálás, a természethez való pozitív viszonyulás megteremtése, az egyén és a társadalom számára 

fontos konstruktív magatartás- és viselkedésformák elsajátítása. 

- Egészséges életmóddal, környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok. Szokások, szokásrendszerek 

kialakítása. 

- Anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival. 

- Tájékozódás a közvetlen környezetben, a szűkebb lakótérben, lakóhelyen.  

- Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás készségének fejlesztése. 

- Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati összefüggések, 

következmények felismerése, következtetések levonása. 

 

Földünk és környezetünk 

- A mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon keresztül sajátíthatják el a földrajzi 

térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit. 

- Ismeretszerzés, tanulás - a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének fejlesztése, információk 

szerzése, kezelése. 

- Tájékozódás a földrajzi térben és időben. 

 

Művészetek 

- Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, kapcsolatteremtő és együttműködési 

képesség fejlesztése. 

- Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

- Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

- Változatos technikák alkalmazása az önkifejezésben, az alkotásban. 

- A művészi alkotásokban megismert konfliktusok értelmezésével a toleráns, másokkal szemben empatikus 

személyiség kialakításának segítése. 

- Az életvezetés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését szolgáló képességek fejlesztése. 

 

Informatika 
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- A munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés. 

- A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, később önállóan is. 

- Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak megtanulása, szokások 

kialakítása. 

 

Életvitel és gyakorlat 

- A saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás, személyes lehetőség és szerep az életvezetésben, 

életvezetési problémák felismerése a családi környezetben, a testi-lelki-szociális egészség megőrzésében.    

- Gazdálkodás az anyaggal, energiával, a munkával és az idővel. 

- A napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és környezetellátásban, gyakorlottság az 

egyszerűbb háztartási munkában, szerszámok, gépek használatában, a szolgáltatások igénybevételében. 

- Tapasztalatszerzés a jövedelem beosztásában, tudatosság a takarékosságban. 

- Az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a legfontosabb pályákról, a 

hozzájuk vezető utakról, lehetőségekről. 

 

Testnevelés 

- Az általános testnevelés körét kibővítve, a gyógypedagógia és ezen belül a szomatopedagógia eszközrendszere 

segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres testedzés, a mozgásos játéktevékenység öröméhez, a 

mozgásbiztonsághoz. 

- Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése. 

- Koordinációs képesség, mozgástanulási képesség, mozgásszabályozó képesség, mozgásalkalmazkodó képesség, 

egyensúlyozó képesség, ritmusképesség, reakciók, téri tájékozódó képesség fejlesztése. 

- Jellemtulajdonságok - akarat, bátorság - fejlesztése. 

- Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök alkalmazásával is. 

 

A halmozottan sérült enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhe értelmi fogyatékossághoz sok esetben társul más fogyatékossági típus is. Az oktatásában, nevelésében 

elsődleges szempont a társuló fogyatékosságokra vonatkozó irányelvek figyelembe vételével készített egyéni fejlesztési 

terv összeállítása más szakirányú gyógypedagógus, terapeuta, gyógypedagógiai tanár javaslatának kikérésével. 

- Kiemelt cél a szükséges gyógyászati segédeszközök, speciális fejlesztőeszközök és oktatástechnikai 

felszerelések balesetmentes és célszerű használatának, megóvásának megtanítása. 

6. A látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

     Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek, akiknek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) 

viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (látásteljesítmény 0-33%) közötti. Látássérült az a tanuló 

is, akinek a látótere - tekintése fixációs pontjától mindkét irányban legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 

20°. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- Elsődleges szerepe van a verbális kommunikációnak.  

- Fogalmi általánosítások, az árnyaltabb kommunikáció alkalmazása. 

- A metakommunikáció használata következetes nevelői ráhatással, sok gyakoroltatással sajátítható el. 

- Cél: a kommunikációs helyzetek értelmezésére, a metakommunikáció részleges, tudatos elsajátítása, megfelelő 

kommunikáció kialakítása. 

- Tudjon információt szerezni virtuális csatornákon keresztül: használja a látássérültek számára kifejlesztett 

speciális szoftvereket. 

- Nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra való törekvés. 

- Többlet idő biztosítása szükséges az írás-olvasás jelrendszerének elsajátításához. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció: 

- Nagy hangsúlyt kap a hallás utáni tanulás, az adott idegen nyelv pontírásának elsajátítása.  

- A vak tanuló sajátítsa el az önálló tanuláshoz szükséges eszközök használatát is. 

- Elektronikus szótár kezelése. 

 

Matematikai kompetencia 

- A speciális szemléltetés és tapintható segédeszközök használata (abakusz, adaptált körző, vonalzó, speciális 

koordinátatábla). 

- Számemlékezet fejlesztése, fejszámolás, logikus gondolkodás fejlesztése. 

 

Ember és társadalom; Ember és természet; Földünk és környezetünk 
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- Cél, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak a természeti és társadalmi környezetben, minél több közvetlen 

tapasztalatot, állandóan bővíthető ismeretet szerezzenek a természeti és társadalmi valóságról. 

- A tapintásos ismereteken túl jelentős szerepet kapnak a hangok által közvetített információk, szemléltetések. 

- Speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra. 

- Az erkölcstan keretében szerzett speciális ismeretek segítsék hozzá a vak, aliglátó tanulókat látássérülésük 

feldolgozásához is, valamint tanulják meg, hogyan élhetnek a pozitív diszkrimináció lehetőségeivel. 

 

Művészetek 

- A vizuális érzékelés helyébe a tapintással történő érzékelés lép. 

- A dráma és tánc a tanulók térbeni biztonságának, mozgásuk harmóniájának kialakításában, kapcsolatteremtő 

képességük, kommunikációjuk fejlesztésében kiemelt szerepet kap. 

- A domborúrajz elsajátítása. Speciális eszközei: fólia, rajztábla, vonalhúzók, körzők, sablonok stb. Térbeli 

ábrázolás alkalmazása (modellek, agyagozás stb.). 

- A zenei nevelés keretében a hangjegyek rögzítése a Braille-kotta segítségével történik. A szolmizálás kézjeleit 

módosított formában lehet alkalmazni. 

- A médiaismeret műveltségi részterületét hang által közvetítő médiarendszerek dominanciája jellemzi. 

 

Informatika 

- A műveltségi terület anyaga kiegészül a gépírással, a speciális hangkijelzéssel ellátott számítógép 

megismerésével. A tanulót a szabályos tízujjas gépírás tudása, a speciális képernyőolvasó programok, a 

látássérült embereket érintő weboldalak ismerete és használata segíti az információs társadalomba való aktív 

bekapcsolódásban. 

- A „beszélő egységgel” vagy Braille-sorral kiegészített számítógépek, Notebook-ok kezelésének elsajátítása. 

- A könyvtári ismeretek tartalmazza a Braille-, valamint az elektronikus könyvtárak használatát. 

 

Életvitel és gyakorlat 

- Fokozottabb hangsúlyt kapnak a személyiségállapothoz igazított életviteli technikák.  

- A gyakorlati ismeretek tekintetében kiemelt szerepet kap a látássérültek pályaválasztását is megalapozó 

technikák beépítése a tananyagba. 

- A speciálisan a látássérült személyek részére készült vagy adaptált háztartási eszközök (pl. kenyérvágó, 

folyadékszintjelző, aláírósablon) használatának elsajátítása. 

 

Testnevelés 

- Cél: a rendszeres fizikai aktivitás, az intenzív mozgás- és tájékozódásfejlesztést, a mozgásbiztonság kialakítása, 

a tartáshibák megelőzése, korrigálása. 

- Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek sportolási lehetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.). 

 

A halmozottan sérült látássérült tanuló 

Az integrált nevelés-oktatásban résztvevő halmozottan sérült látási fogyatékos tanulók oktatásához a látássérültek 

intézményeiben létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények nyújtanak szak- és szakmai segítséget. 

7. A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

A hallássérült tanulónál - a hallás hiánya vagy csökkenése miatt - a szokásostól eltérhet a nyelvi kommunikáció 

(beszédértés, szövegértő olvasás szókincs, nyelvi szerkezetek értése és használata, hangzó beszéd stb.) fejlettsége, ennek 

következtében a megismerő tevékenység és a teljes személyiség fejlődése is megváltozhat.  

 

Anyanyelvi kommunikáció 

- Az ismeretek megértését segíti a változatos szemléltetés, saját élményen alapuló tevékenységbe ágyazott 

anyanyelvi fejlesztés, a digitális technika nyújtotta lehetőségek kihasználása.  

Kiemelt feladatok:  

- a beszédértés fejlesztése 

- a szövegértő olvasás fejlesztése 

- konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés 

- a beszéd használata 

- az írásbeli kifejezés fejlesztése.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

- Cél: egyéni képességeihez alkalmazkodva a nyelv megismerése és elsajátítása, illetve a köznapi élethelyzetekben, 

vagy egy adott szakmával kapcsolatos kifejezések megértése és használata. 

 

Matematikai kompetencia 
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- A matematikai fogalmak értelmezését segíthetik a mindennapi élethelyzetek (pl. vásárlás, mérés, bankolás, térbeli 

tájékozódás, tapasztalatok) tanórai modellezése valamint verbális megfogalmazása.  

- Kiemelt jelentőségű a speciális szemléltetés és a segédeszközök használata. 

- A matematikai kompetencia kialakulásához több időre, rendszeres gyakorlásra, ismétlésre van szükség. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

- Fontos, hogy az egyes természeti folyamatok megértését, szemléltetés, modellezés, tényleges cselekedtetés, 

kísérletezés útján segítsük. (Pl. terepasztalok, tanulmányi séta, kirándulás, természetfilmek, digitális tananyagok, 

interaktív tábla használata). 

 

Digitális kompetencia 

- A hallássérültek egyik legfontosabb információszerzési, illetve kommunikációs eszköze a számítógép és ezen 

keresztül az internet. Kiemelt feladat a keresőprogramokkal való megismertetésük, melyek segítenek a 

lényegkiemelésben és az írott szöveg megértésében.  

- Ajánlott a szabályos tízujjas gépírás elsajátítása (gépírást tanító program).  

 

Művészetek 

- A művészeti ágak közül elsősorban a vizuális kultúra, a manuális tevékenységek (festés, agyagozás, szövés, 

bőrtárgy készítés, fotózás, kézimunka, gyöngyfűzés, ékszerkészítés) lehetnek az önkifejezés eszközei, melyek a 

későbbi megfelelő pályaválasztást is befolyásolhatják. 

 

Testnevelés 

- A hallássérült gyermek számára a mozgás, a testedzés olyan kompenzációs terület, ahol kommunikációs 

hátrányaikkal is jelentős sikereket érhetnek el. Emellett a sport segíthet a belső feszültségeik levezetésében, így 

segítve az indulatok kezelését. 

- A mozgás, a testedzés hozzájárulhat a hallássérüléssel esetlegesen együtt járó egyensúlyproblémák kezeléséhez. 

 

A halmozottan sérült siket tanuló 

- Súlyos beszéd- és nyelvtanulási zavar: jelentős elmaradást mutatnak a beszéd megértésében és kivitelezésében, az 

írásos kifejezésben. Fejlesztésük egyéni programok alapján történik, speciális beszédoktatásban és 

mozgásnevelésben részesülnek. Oktatásukban szükség esetén indokolt a jelnyelv alkalmazása. 

-  Különböző fokú értelmi fogyatékosság jelent súlyos akadályozottságot a pszichés fejlődés egészében, a kognitív 

területeken, továbbá a nyelvi és más kommunikációs lehetőségek kialakulásában. Fejlesztésük a súlyosan 

hallássérült és az értelmi fogyatékos tanulók lehetőségeinek, módszereinek figyelembevételével történik. 

- A többszörösen fogyatékos, hallássérült tanulóknál: valamennyi szakterület szakmódszertana figyelembevételével 

történik a komplex fejlesztés.  

- Oktatásukban szükség esetén a jelnyelv, a totális kommunikáció mint módszer és döntő információszerzési, 

valamint közlő csatorna alkalmazása javasolt.  

 

A halmozottan sérült nagyothalló tanuló 

A halmozottan sérült nagyothalló tanulók nevelési, oktatási lehetőségeit alapvetően befolyásolja a társult fogyatékosság 

jellege és súlyossága. 

- Speciális nyelv- és beszédelsajátítási, beszédértési és szövegértelmezési nehézségek (diszfázia, diszlexia, diszgráfia, 

diszgrammatika), melyek nem indokolhatóak a hallássérüléssel. A korrekcióban kiemelt szerepet játszanak az 

Egyéni anyanyelvi nevelés órakeretében felhasználható habilitációs jellegű órák és a csoportos órák szervezési 

lehetőségei.  

- A tánc a zenével együtt fejleszti a hallást, a ritmusérzéket, a tanult mozgássorok hozzájárulhatnak a tanulási zavarok 

terápiájához, a tanulási képességek fejlődéséhez. A tánc, a zenével együtt segítheti a belső tartalmak kifejezését, az 

öröm megélését. 

-  Látássérülés vagy mozgáskorlátozottság: A korrekció érdekében más szakemberekkel (tiflopedagógus, 

gyógytornász) való konzultációra ill. aktív segítségükre van szükség. Látássérülés esetén az ültetésre (táblakép), az 

írott anyagok adaptálására és a tanárközelségre külön gondot kell fordítani. 

- Értelmi fogyatékosság: figyelembe kell venni a tanuló egyéni adottságait, fejlesztési szükségleteit, aktuális pszichés 

állapotát, az egyes területeken tapasztalt lemaradását, fejleszthetőségének határait. 
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XVI. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRA, ELFOGADÁSÁRA 

ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA  VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 
Ezen dokumentum csak a nevelőtestület elfogadásával, a köznevelési törvény által meghatározott közösségek 

véleményezésével, valamint a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

A módosítást kezdeményezheti: 

- a fenntartó 

- a nevelőtestület 

- az intézményvezető 

- az Intézményi Tanács 

 

A nyilvánosság biztosítása:  

 

A pedagógiai program nyilvános, megtekinthető: a fenntartó székhelyén, az iskola nevelői szobájában, az 

intézményvezetői irodában, valamint megtekinthető az iskola honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének 

elektronikus felületén. 

 

 

 

A Balsaráti Vitus János Általános Iskola pedagógiai programjának módosításával kapcsolatban az Intézményi Tanács 

2018. augusztus 23-án tartott ülésén véleményezési jogát gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetért, melynek tényét az 

Intézményi Tanács elnöke aláírásával tanúsítja. 

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

 Intézményi Tanács Elnöke 

 

 

 

A Balsaráti Vitus János Általános Iskola pedagógiai programjának módosítását a nevelőtestület az intézmény 

vezetőjének előterjesztése után a 2018. év 08. hó 24. napján tartott ülésén elfogadta, és az intézmény vezetője jóvá 

hagyta. Az elfogadás és a jóváhagyás tényét az intézményvezető és a munkaközösség vezetők aláírásukkal tanúsítják.  

 

 

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

 munkaközösség vezető munkaközösség vezető intézményvezető 

 

 

 

A Pedagógiai Program a fenntartó Békéscsabai Tankerületi Központ ellenőrizte. 

 

 

Békéscsaba, 2018.   

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

 Bánki András 

 tankerületi igazgató 
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MELLÉKLETEK 

Alsó tagozat 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 1. évfolyam  2. évfolyam  3. évfolyam  4. évfolyam  

Ma Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 

Idegen nyelv - - - 3 

Matematika 5 5 5 4 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Informatika - - - 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 5 5 

Összes heti óra 25 25 25 27 

 

1. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam 

Témakörök 

 

 

 

Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

33  33 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. az 

olvasástanulás előkészítése 

25  25 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. az olvasás 

jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség 

kialakítása 

70 16 86 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. a szövegértő 

olvasás előkészítése 

5 8 13 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 5 0 5 



Balsaráti Vitus János Általános Iskola  OM 028352 

62 | o l d a l  

 

Az írástanítás előkészítése  - az írás 

megtanulásának technikai alapozása 

20 4 24 

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát 

fejlesztő gyakorlatok 

50 8 58 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése 

folyamatos  0 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, 

betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 

2  2 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 10  10 

A tanulási képesség fejlesztése 10  10 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 

3  3 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 19  19 

Összesen: 252 36 288 

A továbbhaladás feltételei: 

 Alkosson eseményt ábrázoló képről mondatokat.  

 Mondjon el hallott és olvasott mesét.  

 Fejezzen ki rövid közléseket, kéréseket.  

 Ismerje a magyar ábécé hangjait, betűit.  

 Ismerje fel a megnevezett hangokat a szavakban.  

 Jelölje a magánhangzók hosszúságát ékezettel.  

 Jelölje helyesen a mondatkezdő betűket, és a mondatzárást.  

 Tudjon 8-10 soros szóanyagában ismert szöveget hangos olvasással olvasni.  

 Tudjon az iskolai képzés szintjének megfelelő tempóban szöveghűen hangosan olvasni (szótag, szókép).  

 Alakítsa és kösse a kis és nagy betűket, írásjeleket másoláskor és tollbamondáskor.  

 Biztosan tájékozódjon a vonalrendszerben.  

 Másoljon szavakat és rövid mondatokat írott és nyomtatott szövegről.  

 

Matematika 1. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Gondolkodási módszerek 
0 4 4 

Számtan, algebra 
80 20 100 

Geometria 
25 0 25 
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Függvények, sorozatok 
16 6 22 

Statisztika, valószín. 
5 0 5 

Ismétlés, rendszerezés 18 6 24 

Összes: 144 36 180 

A továbbhaladás feltételei: 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.  

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 Számok írása, olvasása 20-as számkörben. 

 Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság szerinti 

összehasonlítása. 

 Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata. 

 Összeadás, kivonás, 

 Szöveges feladat értelmezése. 

 Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

 Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

 A test és a síkidom megkülönböztetése. 

 Irányok ismerete. 

 A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. 

 Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait segíteni, együttműködni. 

 

Etika 1. évfolyam 

Témakörök  Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Az én világom 12 

Társaim – Ők és én 12 

A környező világ 12 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló tisztában van legfontosabb személyi adataival.  

 Képes kapcsolatba lépni környezete tagjaival. 

 A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

 Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

 Tisztában van vele, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

 Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  

 

Ének-zene 1. évfolyam 

Témakörök Javasolt óraszámok 

Zenei reprodukció – Éneklés  39 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

10 
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Zenei reprodukció – Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

10 

Zenei befogadás – Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 

10 

Ismétlés 3 

Összesen: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 Tudjon a tanuló az osztállyal együtt énekelni egységes hangszínnel 6 hang terjedelemben. 

 Érzékeltesse az egyenletes lüktetést és negyed értékű hangot. 

 Dalok ritmusának érzékeltetése, kettes ütem. 

 Ismerje az ütemvonalat és záróvonalat.  

 Tudjon a tanító énekére, hangszeres játékára vagy gépi zenei bemutatásra figyelni. 

 Szó-mi-lá dallomhangok nevének ismerete. 

 Mondókák mozgással történő kísérése. 

 Három népi gyermekjáték ismerete dallal. 

 

Környezetismeret 1. évfolyam 

Témakörök  Javasolt óraszámok 

Az iskola  7  

Az iskolás gyerek 5 

Tájékozódás az iskolában és a környékén 1 

Mi van a tanteremben? 3 

Anyagok körülöttünk 3 

Hóban, szélben, napsütésben 8 

Mi kerül az asztalra? 2 

Élőlények közösségei 3 

Ismétlés 4 

Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. 

 Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása az életmódbeli szokásokhoz. 

 Az emberi test fő testrészek megnevezése. 

 Az élővilág sokféleségének tisztelete. 

 Az időjárásnak megfelelő öltözködés. 

 Mesterséges és természetes anyagok megkülönböztetése. 

 Egyszerű megfigyelések végzése a természetben.  

 Az életkornak és ismereteknek megfelelő környezettudatos magatartás tanúsítása a mindennapi életvitel során. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 1. évfolyam 

Témakörök  Javasolt óraszám 

Család, otthon, háztartás 7 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 
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Közlekedés 3 

Közösségi munka, közösségi szerepek 10 

Összesen 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

 A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése. 

 Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete. 

 Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése. 

 Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

 Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, textilek alakítása. 

 Építés mintakövetéssel. 

 Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

 A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

 Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 Aktív részvétel, együttműködés a tevékenységek során. 

 A közlekedési veszélyforrások tudatosulása.  

Testnevelés és sport 1. évfolyam 

Témakörök  Kerettantervi 

óraszám 

(tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen  

Előkészítő és preventív mozgásformák. 

Alaki képzés a tanóra rendjének 

biztosításához. Szabadgyakorlati 

alapformájú gyakorlatok 

34  34 

Hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgások, gyakorlatok 

 

34  34 

Manipulatív természetes mozgásformák. 

Játékok és sportjátékok előkészítése 

24  24 

Természetes mozgásformák. A torna 

mozgásanyagának 

előkészítése feladat megoldásokban. 

Mozgásos kifejező képesség fejlesztés: 

gyerektáncok 

17  17 

Természetes mozgásformák az atlétika 

jellegű feladat megoldásokban 

17  17 

Természetes mozgásformák a 

sportjátékok alap technikai és taktikai 

feladat megoldásaiban 

22  22 

Természetes mozgásformák az 

önvédelmi és a küzdő jellegű feladat 

megoldásokban 

12  12 



Balsaráti Vitus János Általános Iskola  OM 028352 

66 | o l d a l  

 

Természetes mozgásformák az alternatív 

és szabadidős mozgásrendszerekben 

16  16 

Téli Játékok   4 4 

Évi összes óraszám 176 4 180 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek pontos végrehajtása. 

 A testrészek megnevezése. 

 Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzete beállítása. 

 Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

 A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjai 

ismerete.  

 Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. 

 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása. 

 A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.  

 A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.  

 A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

 

Vizuális kultúra 1. évfolyam 

Témakörök Javasolt óraszámok 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 

19 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 

19 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 

5 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, 

médiaélmény-feldolgozás 

3 

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 

4 

Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 

11 

Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 

11 

Összesen: 72 

A továbbhaladás feltételei:  

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és 

irány, felismerése. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása. 
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 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása. 

Cigány-népismeret 1. évfolyam 

Témakörök  Óraszámok  

Szociális kapcsolatok  7 

Természeti és társadalmi környezet 7 

Múlt és jelen 7 

Kulturális élet 11 

Cigány nyelvek 4 

Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismerjen egy cigány népmesét. 

 Ismerjen egy cigány hagyománnyal kapcsolatos mondókát, kántálást.  

 

2. évfolyam 

Magyar nyelv és irdalom 2. évfolyam 

Témakörök 

 

 

 

Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

2 0 2 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1.  2 0 2 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2.  10 0 10 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. a szövegértő 

olvasás előkészítése 

110 10 120 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 5 0 5 

Az írás megtanulásának technikai alapozása 4 0 4 

AZ írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 10 0 10 

Az írástechnika fejlesztése  az eszközszintű írás 

előkészítése 

29 10 39 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása 

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

szótő és toldalék; mondatfajták 

18 10 28 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 32 6 38 

A tanulási képesség fejlesztése 7 0 7 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 

2 0 2 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 21  21 

Összesen: 252 36 288 

A továbbhaladás feltételei: 
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 Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon.  

 Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi 

formáit.  

 Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

 Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel.  

 Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel.  

 Írása legyen rendezett. 

 Ismerje fel a nyelvtani fogalmakat a begyakorolt szókészlet szavaiban.  

 Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

 Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával. 

 

Matematika 2. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Gondolkodási módszerek 
0 3 3 

Számtan, algebra 
80 15 95 

Geometria 
26 2 28 

Függvények, sorozatok 
20 8 28 

Statisztika, valószín. 
7 0 7 

Ismétlés, rendszerezés 11 8 19 

Összes: 144 36 180 

A továbbhaladás feltételei: 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 Számok írása, olvasása (100-as számkör). 

 Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság szerinti 

összehasonlítása. 

 Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. 

 Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

 Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

 Szöveges feladat értelmezése. 

 Páros és páratlan számok megkülönböztetése 

 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 

 Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

 A test és a síkidom megkülönböztetése. 

 Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

 A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. 

 Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait segíteni, együttműködni. 

Etika 2. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 12 
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Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség 12 

A környező világ 12 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

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

legfontosabb személyi adataival.  

 Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

 A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

 Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát, érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

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

 Képes átélni a természet szépségét. 

 Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más 

körülmények között élnek, mint ő. 

 Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  

 

Ének-zene 2. évfolyam 

Témakörök Javasolt óraszámok 

Zenei reprodukció – Éneklés  39 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 

9 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

8 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 8 

Zenei befogadás - Zenehallgatás 8 

Összesen: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 Gyermekjátékdalok, népszokások táncos dallamok éneklése, helyes légzéssel, helyes artikulációval, tiszta 

éneklésre való törekvéssel. 

 Tudja a negyed értékű hangot, a nyolcadpárt és a negyed szünetet. 

 Tudja a dó, ré, alsó lá hangokat a szó, mi lá dallamokkal együtt énekelni. 

 Egyszerű zenei formák megfigyelése.  

 Tudja megkülönböztetni a vonós és fúvós hangszereket. 

 Az emberi hangszínek megkülönböztetése. 

 Mondókák ritmizálása változatos módon. 

 

Környezetismeret 2. évfolyam 

Témakörök Javasolt óraszámok 

Az iskola 1 

Az iskolás gyerek 3 

Tájékozódás az iskolában és a környékén 7 

Mi van a tanteremben? 5 

Anyagok körülöttünk 5 

Hóban, szélben, napsütésben 1 
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Mi kerül az asztalra? 6 

Élőlények közösségei 5 

Ismétlés 3 

Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén.  

 Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása az életmódbeli szokásokhoz.  

 Az emberi test nemre és korra jellemző tulajdonságainak felismerése, a fő testrészek megnevezése.  

 Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete. 

 Mesterséges és természetes életközösség felismerése.  

 Az időjárás elemeinek ismerete.  

 Egyszerű megfigyelések végzése a természetben.  

 Az időjárásnak megfelelő öltözködés.  

 Használati tárgyak és a közvetlen környezetben gyakran előforduló anyagok felismerése. 

 Életjelenségek, életfeltételek. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 2. évfolyam 

Témakörök Javasolt óraszám 

Család, otthon, háztartás 5 

Közösségi munka, közösségi szerepek 12 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 15 

Közlekedés 4 

Összesen  36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

 A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák 

lebomlása. 

 A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 

 Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete. 

 Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. 

 Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

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

 Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.  

 A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.  

 Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 Aktív részvétel, együttműködés a tevékenységek során. 

 A közlekedési veszélyforrások tudatosulása.  

 

Testnevelés és sport 2. évfolyam 

2. évfolyamTémakörök Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon tervezhető 

óraszám 

Előkészítő és preventív mozgásformák. Alaki 

képzés a tanóra rendjének biztosításához. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

35  
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Hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgások, gyakorlatok 

 

35  

Manipulatív természetes mozgásformák. 

Játékok és sportjátékok előkészítése 

24  

Természetes mozgásformák. A torna 

mozgásanyagának 

előkészítése feladat megoldásokban. Mozgásos 

kifejező képesség fejlesztés: gyerektáncok 

17  

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladat megoldásokban 
17  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alap 

technikai és taktikai feladat megoldásaiban 
22  

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a 

küzdő jellegű feladat megoldásokban 
10  

Természetes mozgásformák az alternatív és 

szabadidős mozgásrendszerekben 
16  

Téli játékok  4 

Összesen 176  

Évi összes óraszám  180 

A továbbhaladás feltételei: 

 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 alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások végrehajtása. 

 A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.  

 Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat 

bemutatása. 

 Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon.  

 A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete.  

 Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban. 

 A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben. 

 A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési 

szabályának ismerete.  

 Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

 

Vizuális kultúra 2. évfolyam 

Témakörök  Óraszámok 

Kifejezés, képzőművészet - Átélt élmények és események 20 
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Kifejezés, képzőművészet - Valós és képzelt látványok 15 

Vizuális kommunikáció - Vizuális jelek a környezetünkben 10 

A média társadalmi szerepe, használata - Médiahasználati 

szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás 

5 

Média kifejezőeszközei. - Kép, hang, cselekmény 3 

A média társadalmi szerepe, használata - Személyes élmény, 

médiaélmény 

4 

A média társadalmi szerepe, használata - Tájékozódás a virtuális 

terekben 

5 

Tárgy- és környezetkultúra - Környezetünk valós terei és mesés 

helyek 

5 

Tárgy- és környezetkultúra - Valós és kitalált tárgyak 5 

Összesen: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása. 

 A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

 

Cigány-népismeret 2. évfolyam 

Témakörök  Óraszámok  

Szociális kapcsolatok  7 

Természeti és társadalmi környezet 7 

Múlt és jelen 7 

Kulturális élet 11 

Cigány nyelvek 4 

Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismerje a cigány zászlót, színeinek és ábrájának jelentését. 

 Ismerjen 1-1 cigány meseírót illetve költőt. 

 Tudja, milyen hangszerpótló eszközöket használnak a cigány zenében. 

 

3. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam 

Témakörök 

 

 

 

Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 
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Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

24 0 24 

Olvasás, az írott szöveg megértése  56 18 74 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 19 0 19 

Az íráshasználat fejlesztése 12 0 12 

Fogalmazási alapismeretek 13 18 31 

Szövegalkotási gyakorlatok 16 18 34 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, 

betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 

17 13 30 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 25 5 30 

A tanulási képesség fejlesztése 14 0 14 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 

6 0 6 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 14  14 

Összesen: 216 72 288 

A továbbhaladás feltételei: 

 Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető 

partneréhez.  

 Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe. 

 A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse. 

 Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Felolvasása értelmező, az írásjelek 

szerint tagolt legyen.  

 Életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt értsen meg néma olvasás útján. Nevezze meg 

az olvasmány szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait.  

 A memoritereket szöveghűen mondja el.  

 Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával.  

 Tanítója útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és helyesírási hibáit. 

 Nevezze meg és jelölje megfelelően a tanult mondatfajtákat. Ismerje fel a tanult szófajokat,  

 A szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket. 

 A begyakorolt szókészlet körében alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak legyenek.  

 Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az 

életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett.  

 

Matematika 3. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 
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(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Gondolkodási módszerek 
8 0 8 

Számtan, algebra 
76 15 91 

Geometria 
28 2 30 

Függvények, sorozatok 
16 10 26 

Statisztika, valószín. 
8 2 10 

Ismétlés, rendszerezés 8 7 15 

Összes: 144 36 180 

A továbbhaladás feltételei: 

 Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

 Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. 

 Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

 Számok írása, olvasása, helyi érték. 

 Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben. 

 A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.  

 Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. 

 Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, számmal írásban. 

 Osztás egyjegyű számmal írásban. 

 Szöveges feladat: a szöveg értelmezése. 

 Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése. 

 A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. 

 Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

 Háromszög, négyzet, téglalap. 

 Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

 A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

 Kocka, téglatest, felismerése. 

 Gömb felismerése. 

 Tükrös alakzatok hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.  

 Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. 

 Tapasztalati adatok lejegyzése. 

 Adatgyűjtés, adatok lejegyzése. 

 Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata. 

 

Etika 3. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 12 

Közösségben és egyedül – a társaim és én 12 

Az osztály és az iskola 12 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól.  

 Oda tud figyelni másokra, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  
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 Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani. 

 Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

 Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék. 

 Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében. 

 

Ének-zene 3. évfolyam 

Témakörök Javasolt óraszámok 

Zenei reprodukció – Éneklés  39 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 

9 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

9 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 9 

Zenei befogadás - Zenehallgatás 6 

Összesen: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanulók 8-10 dalt el tudnak énekelni emlékezetből. Csoportosan bátran énekelnek változatos dinamikával.  

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. A 2/4-es és 4/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák.  

 Az ismert dalokat olvassák kézjelről csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus 

gyakorlatot folyamatosan szólaltatják meg csoportosan. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket.  

 

 

Környezetismeret 3. évfolyam 

Témakörök  Javasolt óraszámok 

Mennyi időnk van? 3 

Megtart, ha megtartod 7 

Miért érdemes takarékoskodni? 6 

Merre megy a hajó? 6 

Önismeret és viselkedés 6 

Vágtat, mint a paripa 4 

Kertben, mezőn 1 

Ismétlés 3 

Összesen 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása . 

 Természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozása. 

 Az élőlények csoportosítása adott szempontsor szerint. 

 Felelős fogyasztói magatartás ismerete. 
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 A lakóhely elhelyezkedése Magyarország térképén. 

 Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 3. évfolyam 

Témakörök Javasolt óraszám 

Család, otthon, háztartás 14 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 18 

Közlekedés 4 

Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek elsajátítása. 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése. 

 Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

 Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

 A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

 A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

 Aktív részvétel, együttműködés a tevékenységek során. 

 Elemi higiéniai szokások betartása. 

 

Testnevelés és sport 3. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhető 

Összesen 

Előkészítő és preventív mozgásformák. Alaki 

képzés a tanóra rendjének biztosításához. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

15  15 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgások, 

gyakorlatok 

 

17  17 

Manipulatív természetes mozgásformák. Játékok 

és sportjátékok előkészítése 

41  41 

Természetes mozgásformák. A torna 

mozgásanyagának 

előkészítése feladat megoldásokban. Mozgásos 

kifejező képesség fejlesztés: gyerektáncok 

21  21 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladat megoldásokban 

21  21 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alap 

technikai és taktikai feladat megoldásaiban 

36  36 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a 

küzdő jellegű feladat megoldásokban 
10  10 
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Természetes mozgásformák az alternatív és 

szabadidős mozgásrendszerekben 

15  15 

Téli játékok  4 4 

Évi összes óraszám 176 4 180 

A továbbhaladás feltételei:  

 Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása. 

 A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.  

 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek bemutatása. 

 A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása. 

 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások végrehajtása. 

 A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok mozgástanulási 

szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 

 A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 

 A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás. 

 Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

 Gurulások, 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. 

 A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban. 

 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

 A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

 A sportszerű viselkedés értékké válása. 

 Az saját agresszió kezelésének megpróbálása. 

 A szabadtéren történő sportolással együtt járó veszélyforrások ismerete. 

 

Vizuális kultúra 3. évfolyam 

Témakörök  Javasolt óraszámok 

Kifejezés, képzőművészet - Hétköznapi és képzelt figurák 20 

Vizuális kommunikáció – Utazások 17 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a mindennapi 

környezetben 

5 

A média kifejezőeszközei - A médiaszövegek nyelvi jellemzői 

és érzelmi hatása 

5 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 25 

Összesen: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok használata. 

 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondása. 

 Különböző típusú médiaszövegek felismerése. 

 Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.  

 A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, 

alkalmazása.  

Cigány-népismeret 3. évfolyam 

Témakörök  Óraszámok  
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Szociális kapcsolatok  7 

Természeti és társadalmi környezet 7 

Múlt és jelen 6 

Kulturális élet 13 

Cigány nyelvek 3 

Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismerjen egy cigány mesemondót, és a cigány mesemondási szokásokat. 

 Ismerjen egy cigány eredetmesét. 

 Tudja a cigány himnuszt magyarul énekelni. 

 Ismerje az autentikus cigányzene fajtáit – pergetők, hallgatók. 

4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam 

Témakörök 

 

 

 

Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 

7 0 7 

Olvasás, az írott szöveg megértése  55 10 65 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 19 0 19 

Az íráshasználat fejlesztése 3 0 3 

Fogalmazási alapismeretek 10 4 14 

Szövegalkotási gyakorlatok 32 8 40 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása 

és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; 

szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 

18  18 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 31 10 41 

A tanulási képesség fejlesztése 14 4 18 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 

6 0 6 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 21  21 

Összesen: 216 36 252 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. 

 Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető 

partneréhez.  

 Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe. 
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 A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse. 

 Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő 

szöveget értsen meg néma olvasás útján. Mondja el az olvasottak lényegét 

 Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel irányítani.  

 A memoritereket szöveghűen mondja el.  

 Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást (elbeszélést, leírást, jellemzést) készítsen a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával.  

 Ismerje fel a tanult szófajokat. 

 A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái 

rendezettek, olvashatóak legyenek.  

 Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az 

életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett.  

 

Matematika 4. évfolyam 

Témakörök 
Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Gondolkodási módszerek 
8 

Számtan, algebra 
74 

Geometria 
30 

Függvények, sorozatok 
16 

Statisztika, valószín. 
8 

Ismétlés, rendszerezés 8 

Összes: 144 

A továbbhaladás feltételei: 

 Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

 Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése. 

 Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

 Számok írása, olvasása, helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma  

 10 000-es számkörben. 

 Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

 Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, előállítása hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel. 

 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben. 

 Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

 Fejben számolás 10000-ig nullára végződő egyszerű esetekben. 

 A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.  

 Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.  

 Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.  

 Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása. 

 Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egyjegyű, számmal írásban. 

 Osztás egyjegyű számmal írásban. 

 Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv. 

 Szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése. 

 A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Átváltások szomszédos mértékegységek 

között. 

 Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

 Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jellemzőik. 

 Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

 A test és a síkidom közötti különbség megértése. 
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 Kocka, téglatest, felismerése. 

 Gömb felismerése. 

 Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.  

 Négyzet, téglalap kerülete. 

 Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. 

 Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. 

 Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata. 

 Egy rajzoló program ismerete; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

 

Etika 4. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 8 

Kulturális-nemzeti közösség 18 

A mindenség és én – Születés és elmúlás 10 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést 

érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

 Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos 

beszélgetésbe.  

 Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, 

amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.  

 Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

 Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is.  

 Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására.  

 Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona. 

 Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 

 

Angol 4. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Család  

Én és a családom. Családtagok bemutatása, egyszerű külső és 

belső jellemzése. 

6 
1 7 

Otthon  

Otthonom (kert). Lakóhelyem, tágabb környezetem (pl. játszótér, 

park, városi épületek). 

7 
2 9 

Étkezés 

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Családi piknik. 

7 
1 8 

Idő, időjárás 

Időjárás. Napszakok. Az óra.  

7 
2 9 
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Öltözködés 

Ruhadarabok, ruhavásárlás. Színek. 

Évszakok. Időjárás. 

5 

2 7 

Sport 

Mozgásos játékok. Testrészek. 

5 
2 7 

Iskola, barátok 

Osztálytermünk. Osztálytársaim, barátaim.  

6 2 8 

Szabadidő 

Kedvenc tevékenységeim. 

5 2 7 

Természet, állatok 

Kedvenc állatom. Állatok a farmon.  

4 2 6 

Ünnepek és hagyományok 

A Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Gyermekkönyvnap. 

5 2 7 

Környezetünk védelme 

Nevezetes napok: Az állatok világnapja, Környezetvédelmi 

világnap. 

8 2 10 

Fantázia és valóság 

Népek meséi: The Enormous Turnip, The Little Red Hen, The 

Town Mouse and the Country Mouse), Winnie-the-Pooh. 

7 2 9 

Ismétlés rendszerezés 0 14 14 

Összes: 72 36 108 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 Hallott szöveg értése: 

◦ Egyszerű utasításokat értsen meg, tudjon reagálni a hallottakra. 

◦ Tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, és válaszolni rájuk. 

◦ Tudja megnevezni a környezetében lévő tárgyakat. 

◦ Ismerje fel, nevezze meg a színeket. 

◦ Egyszerű szöveget tudjon követni. 

◦ Szituációs játékokban tudjon részt venni. 

◦ Mondókákat, verseket tudjon elmondani. 

 Szóbeli interakció- beszédkészség: 

◦ Bátran szólaljon meg idegen nyelven. 

◦ Képekről egyszerű mondatokat, szavakat tudjon mondani. 

◦ Tudjon köszönni napszaknak megfelelően. 

◦ Dalok éneklésében, szituációs gyakorlatokban vegyen részt. 

◦ Tudjon rövidebb szöveget megismételni. 

◦ Képekről szavakat tudjon mondani. 

 Olvasott szöveg értése: 

◦ Tudjon egyszerű szavakat olvasni. 

◦ Rövidebb szövegeket önállóan elolvasni. 

◦ Utasításokat tudja elolvasni. 

◦ Ismert dalokat énekelni. 

 Íráskészség: 

◦ Tudja a tanult szavakat leírni. 

◦ Betűhalmazból tudjon szavakat gyűjteni. 

◦ Játékos írásbeli feladatokat tudjon megoldani. 

◦ Keresztrejtvényeket tudjon megoldani. 
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◦ Hallás után szavakat tudjon leírni. 

Német 4. évfolyam 

Témakörök 
Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon tervezhető 

óraszám 

Család Én és a családom. Családtagok bemutatása. 6  

Otthon Otthonom, szűkebb környezetem. 6 2 

Kedvenc játékaim. Lakóhelyem, tágabb 

környezetem.  

6  

Étkezés Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

6  

Idő, időjárás. Évszakok és hónapok. A hét napjai 

és napszakok. Az óra. Időjárás. 

8 1 

Öltözködés. Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc 

ruháim. 

6 2 

Sport. Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. 6 2 

Iskola, barátok Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim. Osztálytársaim, barátaim. 

8  

Szabadidő. Szabadidős tevékenységek. Kedvenc 

időtöltésem. 

4 3 

Természet, állatok Kisállatok. Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. Vadon élő és állatkerti állatok. 

8  

Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim.Ünnepek itthon és a célnyelvi 

kultúrában. hagyományok. 

4  

Fantázia és valóság Kedvenc meséim, könyveim. 

Képzeletem világa. A cirkusz. 

4 2 

Ismétlés, rendszerezés  0 24 

Összesen : 72 36 

 108 

A továbbhaladás feltételei: 

 Hallott szöveg értése: 

◦ A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott egyszerű és begyakorolt nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

◦ A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, 

begyakorolt, rövid és egyszerű tanári utasításokat. 

 Szóbeli interakció: 

◦ A tanuló részt vesz az interakciót igénylő tevékenységekben. 

◦ Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket minta alapján feltenni, illetve a hozzá intézett 

kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel, tanári segítséggel reagálni. 

◦ Törekszik a a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavak, 

felismerése.  
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◦ Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés elsajátítására. 

 Összefüggő beszéd: 

◦ A tanuló tanári segítséggel, minta alapján elmond rövid, egyszerű mondatokat.  

◦ Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről elmond 

néhány rövid, begyakorolt mondatot, nonverbális elemekkel támogatva. 

◦ Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, elsajátítására. 

 Olvasott szöveg értése: 

◦ Képes tanári minta után a szavak felolvasására. 

◦ Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után a rövid szöveg tanári mintához hasonlító  

olvasására. 

◦ Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

 Íráskészség: 

◦ A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

◦ Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol rövid szavakat, mondatokat. 

◦ Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

 Fogalomkörök: 

◦ A tanuló tud néhány begyakorolt igét tanári mintát követve ragozni. 

◦ Tud néhány melléknevet felsorolni. 

◦ Képes az időbeli viszonyok begyakorolt beszédfordulatokban való felismerésére. 

◦ Ismeri a számokat célnyelven 0-20-ig. 

◦ Minta alapján, tanári segítséggel képes egyszerü felszólításokat mondani.                        

◦ Felismeri  a tagadó szót.   

◦ Minta alapján, tanári segítséggel kijelentő mondatot át tud alakítani eldöntendő kérdéssé.  

 

Ének-zene 4. évfolyam 

Témakörök Javasolt óraszámok 

Zenei reprodukció – Éneklés  39 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 

10 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

10 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 10 

Zenei befogadás - Zenehallgatás 3 

Összesen: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanulók 10-15 dalt el tudnak énekelni emlékezetből csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. 

Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően osztály szinten tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról 

előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik  

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. A 2/4-es  3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozzák.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik (kézjel, vonalrendszer). Az 

ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A megismert ritmikai elemeket 

tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan.  

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló 

ismert hangszereket. 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.

  
Környezetismeret 4. évfolyam 

Témakörök Javasolt óraszámok 

Mennyi időnk van? 4 
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Tájékozódás a tágabb térben 6 

Önismeret, viselkedés. Az a szép, akinek a szeme kék? 6 

Egészség és betegség. Vágtat, mint a paripa 7 

Miért érdemes takarékoskodni? 4 

Kertben, mezőn 5 

Ismétlés 4 

Összesen 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés 

érdekében. 

 Az életkornak megfelelő viselkedéskultúra. 

 A hosszúság és idő mérése. 

 A hagyományok értékének tiszteletben tartása. 

 Az élőlények szerveződési szintjeinek ismerete, az élőlények csoportosítása adott szempontsor szerint. 

 Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben, néhány jelentős kulturális és természeti értékének ismerete. 

 Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata . 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 4. évfolyam 

Témakörök Javasolt óraszám 

Család, otthon, háztartás 8 

Közösségi munka, közösségi szerepek 6 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 18 

Közlekedés 4 

Összesen  36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek elsajátítása és. 

 Használati utasítások értő olvasása, betartásra való törekvés. 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi 

megfigyelések és vizsgálatok alapján. 

 Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

 Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

 A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

 A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

 Aktív részvétel, együttműködés a tevékenységek során. 

 Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 

Testnevelés és sport 4. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

Szabadon 

tervezhető óraszám 

Előkészítő és preventív mozgásformák. Alaki képzés a 

tanóra rendjének biztosításához. Szabadgyakorlati 

alapformájú gyakorlatok 

10  
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Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgások, 

gyakorlatok 

 

10  

Manipulatív természetes mozgásformák. Játékok és 

sportjátékok előkészítése 

37  

Természetes mozgásformák. A torna 

mozgásanyagának 

előkészítése feladat megoldásokban. Mozgásos kifejező 

képesség fejlesztés: gyerektáncok 

17  

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladat 

megoldásokban 

22  

Természetes mozgásformák a sportjátékok alap 

technikai és taktikai feladat megoldásaiban 
42  

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladat megoldásokban 
5  

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító 

úszógyakorlatokban 
18  

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
15  

Téli játékok  4 

Összesen 176  

Évi összes óraszám  180 

A továbbhaladás feltételei: 

 Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 

 A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok 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 végrehajtása. 

 Egyszerűbb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.  

 A manipulatív természetes mozgásformák végrehajtása. 

 A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

 A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

 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. 

 A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

 A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

 A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 
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 A sportszerű viselkedés értékké válása. 

 

 Vizuális kultúra 4. évfolyam 

Témakörök Óraszámok 

Kifejezés, képzőművészet - Természeti, épített és képzeletbeli 

tájak, helyek 

20 

Vizuális kommunikáció - Vizuális hatáskeltés 20 

A média társadalmi szerepe, használata - A média működési 

módja, mediális információforrások megbízhatósága 

5 

A média társadalmi szerepe, használata - Tájékozódás a 

világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat 

5 

Tárgy- és környezetkultúra - Mikro- és makrotér 22 

Összesen 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; 

egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok használata. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további differenciálása (pl. 

festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 

 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, próbálkozás a médiatartalmak közötti választásnál. 

 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete.  

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.  

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete. 

 A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, 

alkalmazása.  

 

Informatika 4. évfolyam 

Témakörök  Óraszámok  

Informatikai eszközök használata 5 

Alkalmazói ismeretek 6 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 13 

Infokommunikáció, információs társadalom 7 

Könyvtári informatika 5 

Összesen  36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat. 

 Tudja használni az alapvető informatikai eszközöket. 

 Tudjon készségfejlesztő számítógépes szoftvereket használni. 

 Legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára. 

 Tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel. 

 Legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel. 

 Legyen képes egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazására. 

 Legyen képes irányított módon információt keresni. 

 Ismerje a személyi információk és a személyes adatok fogalmát. 

 Ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait. 
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Cigány-népismeret 4. évfolyam 

Témakörök  Óraszámok  

Szociális kapcsolatok  6 

Természeti és társadalmi környezet 6 

Múlt és jelen 6 

Kulturális élet 13 

Cigány nyelvek 5 

Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismerjen egy-egy cigány eredetmesét és műmesét. 

 Ismerjen egy legendát egy híres cigány emberről. 

 Tudjon megnevezni három cigány művészt. 

 Tudja énekelni a cigány himnuszt. 

 Ismerje a cigány család szerkezetét. 

 

1-4. évfolyam órakeretei sajátos nevelési igényű – enyhe értelmi fogyatékos – 

tanulókra vonatkozóan 

 

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

                                                                                 Évi/heti óraszámok 

Magyar nyelv és irodalom 8/288 8/288 7/252 8/288 

Matematika 5/180 5/180 4/144 5/180 

Etika/hit-és erkölcstan     1/36 1/36 1/36 1/36 

Környezetismeret  2/72 2/72 2/72 2/72 

Ének – zene 2/72 1/36 2/72 2/72 

Vizuális kultúra 1/36 2/72 2/72 2/72 

Informatika - - 1/36 1/36 

Technika, életvitel és gyakorlat   1/36 1/36 1/36 1/36 

Testnevelés és sport  5/180 5/180 5/180 5/180 

Összes heti óraszám 25 25 25 27 

 

1. évfolyam 

 

Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  
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Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 

55 

Olvasás, az írott szöveg megértése 95 

Írás, szövegalkotás  69 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 23 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 8 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 38 

Összesen  288 

 

Matematika 1. évfolyam (SNI) 

Témakörök Óraszámok  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 

16 

Számelmélet, algebra 90 

Geometria, mérés  30 

Függvények, az analízis elemei 26 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 18 

Összesen  180 

 

Környezetismeret 1. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Anyag, energia, információ  7 

Rendszerek  7 

Felépítés és működés 9 

Állandóság és változás 14 

Az ember megismerése és egészsége  16 

Környezet és fenntarthatóság 11 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 8 

Összesen  72 

 

Ének – zene 1. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Zenei produkció 16 

Zenei befogadás 15 

Rendszerezés, ismétlés 5 

Összesen  36 

 

Vizuális kultúra 1. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Vizuális nyelv és technikák 8 

Kifejezés, képzőművészet 7 

Vizuális kommunikáció 8 
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Tárgy- és környezetkultúra 8 

Rendszerezés, gyakorlás  5 

Összesen  36 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 1. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 15 

Anyagok alakítása, modellezés 15 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 6 

Összesen  36 

 

Testnevelés és sport 1. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Motoros képességfejlesztés, -edzettség, fittség 45 

Motoros készségfejlesztés, -mozgástanulás 45 

Játék  43 

Versenyzés  25 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 18 

Tánc  4 

Összesen  180 

 

Etika 1. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Az én világom 7 

Társaim – Ők és én 7 

Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 10 

Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség 6 

A környező világ  6 

Összesen  36 

A továbbhaladás feltételei: 

Tantárgyak 

1. Magyar nyelv és irodalom 

 Saját személyi adatok elmondása. 

 Napszaknak megfelelő köszönés. 

 A kommunikációs készség fejlődése. 

 4-5 mondóka, vers ismerete. 

 Közreműködés egyszerű üzenetek átadásában.  

 Ismeret- és élménykörből tárgyak megnevezése. 

 Az olvasás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni sajátosságok figyelembevételével).  

 Az írás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni haladási ütemnek megfelelően). 

 Szavak, rövid mondatok másolása előkészítéssel írott, nyomtatott szövegről. 

 Rendezett, olvasható íráskép. 

2. Matematika 

 Személyek, tárgyak, alakzatok csoportosítása azonosság, azonos tulajdonság alapján. 

 Nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavak használata. 
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 Biztos számfogalom 5-ös számkörben. 

 Jártasság 10-es számkörben. 

 Összeadások és kivonások 5-ös számkörben készségszinten, 10-es számkörben eszközhasználattal.  

 Egyszerű szóbeli szöveges feladatok megoldása. 

 Alkotás térben, síkban.  

 Térbeli és síkbeli helyzetek létrehozása, létrehozott helyzetek leolvasása, megfogalmazása. 

3. Környezetismeret 

 Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. 

 Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása az életmódbeli szokásokhoz. 

 Az emberi test fő testrészek megnevezése. 

 Az élővilág sokféleségének tisztelete. 

 Az időjárásnak megfelelő öltözködés. 

 Egyszerű megfigyelések végzése a természetben.  

  Együttműködő részvétel kirándulásokon, sétákon, egyszerű játékos kísérletek végzésében.  

4. Ének - zene 

 Tudjon a tanuló az osztállyal együtt énekelni egységes hangszínnel 6 hang terjedelemben. 

 Tudjon a tanító énekére, hangszeres játékára vagy gépi zenei bemutatásra figyelni. 

 Mondókák mozgással történő kísérése. 

 Három népi gyermekjáték ismerete dallal. 

5. Vizuális kultúra 

 A vizuális nyelv alapvető elemeinek használata és megkülönböztetése. 

 Átélt élmények, hallott, látott vagy elképzelt történetek vizuális megjelenítése síkban. 

 Térbeli irányok jelzése, értelmezése. 

 Egyszerű makett elkészítése. 

 Egyszerű tárgy elkészítése. A formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére. 

 A tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát használatára, 

 Társaival való kooperációra a közös alkotás során, 

 Családábrázolás értelmezésére. 

 Térbeliségre vonatkozó irányok kézmozdulattal való jelzésére, illetve felismerésére. 

 Utánzással egyszerű formákat készíteni. 

6. Technika, életvitel és gyakorlat 

 Öltözködés, tisztálkodás tevékenységeinek elvégzése fokozódó önállósággal. 

 Kulturált, szabályos étkezés. 

 A közvetlen környezet rendben tartása. 

 A természetes anyagok minél szélesebb körének megismerése és használata.  

 Egyszerű, néhány elemből álló modell összeállítása utánzással és egyéni elképzelés alapján. 

7. Testnevelés és sport  

A tanuló képes 

 az alapvető biztonsági szabályok betartására, 

 testrészei megnevezésére,  

 testhelyzetének és a testhelyzet változásainak érzékelésére, 

 szökdelésekre, alap-, terpesz-, és haránt állás, valamint nyak-, kar-, törzshajlítás és -körzés végzésére, ülő, 

fekvő testhelyzet elfoglalására (vezényszóra, bemutatás után és/vagy segítséggel), 

 a járás és futás közötti különbség gyakorlati differenciálására, 

 a tanult játékok nevének felismerésére, 

 empirikus szinten felismerni a labda mozgásának sajátosságait, 

 az alapvető higiénés követelmények betartására, 

 a mozgás és játék élvezetére. 

8. Etika 

 A személyes adatok ismerete. 

 Külső tulajdonságainak megfogalmazása. 

 Családi és iskolai kapcsolatainak értelmezése. 

 Képes kapcsolatba lépni környezete tagjaival.  

 Az alapvető illemszabályokat ismeri és betartja társalgás során. 
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 Ismeri közvetlen lakókörnyezetét és annak hagyományait. 

 

2. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 

55 

Olvasás, az írott szöveg megértése 80 

Írás, szövegalkotás  70 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 31 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 40 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 12 

Összesen  288 

 

Matematika 2. évfolyam (SNI) 

Témakörök Óraszámok  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 

27 

Számelmélet, algebra 67 

Geometria, mérés  57 

Függvények, az analízis elemei 19 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 10 

Összesen  180 

 

Környezetismeret 2. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Anyag, energia, információ  7 

Rendszerek  7 

Felépítés és működés 9 

Állandóság és változás 15 

Az ember megismerése és egészsége  17 

Környezet és fenntarthatóság 11 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 6 

Összesen  72 

 

Ének – zene 2. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Zenei produkció 16 

Zenei befogadás 15 

Rendszerezés, ismétlés 5 

Összesen  36 

Vizuális kultúra 2. évfolyam (SNI) 
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Témakörök  Óraszámok  

Vizuális nyelv és technikák 8 

Kifejezés, képzőművészet 7 

Vizuális kommunikáció 8 

Tárgy- és környezetkultúra 8 

Rendszerezés, gyakorlás 5 

Összesen  36 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 2. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 15 

Anyagok alakítása, modellezés 15 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 6 

Összesen  36 

 

Testnevelés és sport 2. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Motoros képességfejlesztés, -edzettség, fittség 45 

Motoros készségfejlesztés, -mozgástanulás 45 

Játék  43 

Versenyzés  25 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 18 

Tánc  4 

Összesen  180 

 

Etika 2. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Az én világom 7 

Társaim – Ők és én 7 

Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 10 

Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség 6 

A környező világ  6 

Összesen  36 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Tantárgyak 

1. Magyar nyelv és irodalom 

 Érthető, tagolt beszéd helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. 

 A kommunikációs készség fejlődése. Bekapcsolódás a beszélgetésekbe, kérdésekkel, válaszadással. 

 Szókincs gyarapodása. 

 Kérdések és szemléltetés segítségével beszámolás eseményekről. 

 Négy-öt mondóka, vers ismerete, bekapcsolódás a dramatikus játékokba. 

 Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak helyes megítélése.  

 Szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása ütemes szótagoló, illetve lassú szóképes formában. 

 A szavak hangokra bontása, betűkből szavak alkotása. 
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 Beszámolás hangosan vagy némán olvasott szövegrészek tartalmáról kérdések segítségével. A szereplők és 

események megnevezése. 

 A szövegértést bizonyító feladatok megoldása előkészítés után, segítséggel.  

 A kis- és nagybetűk szabályos alakítása és kapcsolása.  

 Szavak, rövid mondatok másolása előkészítéssel írott, nyomtatott szövegről. 34 betűből álló szavak leírása 

tollbamondás után.  

 Begyakorolt szavak leírása emlékezetből.  

 Az írott nagybetűk. alkalmazása másolásnál önállóan, tollbamondásnál előkészítés után. 

 Rendezett, olvasható íráskép. 

2. Matematika 

 Biztos számfogalom 10-es számkörben. 

 Jártasság 20-as számkörben. 

 Összeadások és kivonások 10-es számkörben készségszinten, 20-as számkörben eszközhasználattal.  

 Egyszerű szóbeli szöveges feladatok megoldása. 

 A tanult térbeli és síkbeli alakzatok felismerése, tulajdonságaik megfogalmazása. 

 Tapasztalatok gyűjtése a hosszúság, tömeg, űrtartalom méréséről. 

 Összefüggések felismerése, jelölése egyszerűbb esetekben. 

 Egyszerű sorozatok folytatása megadott szabály alapján. 

3. Környezetismeret 

 Irányítás segítségével megfigyelések végzése, adott szempontok szerinti válogatás, csoportosítás és 

egymáshoz rendezés.  

 Az időbeli események helyes sorrendbe állítása. 

 Biztonságos tájékozódás a közvetlen környezetében.  

 Az ismert állatok, növények adott szempontok szerinti csoportosítása, megnevezése.  

 Ismeretek a környezet természetes és mesterséges anyagairól, megmunkálásáról, a halmazállapotok 

változásairól. 

 Rész-egész viszony ismerete. 

 A tanuló saját élettörténetének eseményei.  

 Az egészséges életmód elemi szabályainak ismerete.  

 Életkorának és képességeinek megfelelő ismeretek az energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről, 

a szabályok betartása. 

4. Ének - zene 

 Gyermekjátékdalok, népszokások táncos dallamok éneklése, helyes légzéssel, helyes artikulációval, tiszta 

éneklésre való törekvéssel. 

 Egyszerű zenei formák megfigyelése.  

 Tudja megkülönböztetni a vonós és fúvós hangszereket. 

 Az emberi hangszínek megkülönböztetése. 

 Mondókák ritmizálása változatos módon. 

 5-6 népi játék ismerete dallal. 

5. Vizuális kultúra 

 Egyszerű esztétikus alkotás elkészítésére.  

 Bátor kísérletezésre az egész rajzfelület befestéséhez, kitöltéséhez. 

 A tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz készítésére 

 A már begyakorolt technikákkal, kevert technikával alkotás létrehozására.  

 Társaival való kooperációra a közös alkotás során. 

 Egyszerű gesztusok megértésére és reprodukciójára. 

 Munkaterületét tisztán tartva, használható tárgyat készít. 

 Tudatosan képes változtatni az alkotás nagyságát. 

 Esztétikusan képes becsomagolni egy egyszerű formájú tárgyat. 

6. Technika, életvitel és gyakorlat 

 Kulturált, szabályos étkezés. 

 A közvetlen környezet rendben tartása. 

 A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete és betartása. 

 A megismert anyagok csoportosítása tulajdonságaik alapján. 

 Anyagok alakításánál az alaptechnikák egyre önállóbb kivitelezése, az eszközök balesetmentes használata. 

 A tanuló saját egészségi állapotának megbízható értékelése. 
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7. Testnevelés és sport  

A tanuló képes 

 az alapvető biztonsági szabályok betartására, 

 testrészei megnevezésére,  

 testhelyzetének és a testhelyzet változásainak érzékelésére, 

 szökdelésekre, alap-, terpesz-, és haránt állás, valamint nyak-, kar-, törzshajlítás és -körzés végzésére, ülő, 

fekvő testhelyzet elfoglalására (vezényszóra, bemutatás után és/vagy segítséggel), 

 a járás és futás közötti különbség gyakorlati differenciálására, 

 a tanult játékok nevének felismerésére, 

 empirikus szinten felismerni a labda mozgásának sajátosságait, 

 az alapvető higiénés követelmények betartására, 

 a mozgás és játék élvezetére. 

8. Etika 

 Életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső és belső tulajdonságairól. 

 Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

 A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

 Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát, érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

 Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  

 

3.évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 

50 

Olvasás, az írott szöveg megértése 76 

Írás, szövegalkotás  42 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 44 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 25 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 15 

Összesen  252 

 

Matematika 3. évfolyam (SNI) 

Témakörök Óraszámok  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 

7 

Számelmélet, algebra 72 

Geometria, mérés  35 

Függvények, az analízis elemei 20 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 10 

Összesen  144 

Környezetismeret 3. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Anyag, energia, információ  7 

Rendszerek  7 

Felépítés és működés 9 

Állandóság és változás 14 

Az ember megismerése és egészsége  16 
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Környezet és fenntarthatóság 11 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 8 

Összesen  72 

 

Ének – zene 3. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Zenei produkció 35 

Zenei befogadás 30 

Rendszerezés, ismétlés 7 

Összesen  72 

 

Vizuális kultúra 3. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Vizuális nyelv és technikák 20 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Vizuális kommunikáció 16 

Tárgy- és környezetkultúra 16 

Összesen  72 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 3. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 10 

Anyagok alakítása, modellezés 10 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 16 

Összesen  36 

 

Testnevelés és sport 3. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Motoros képességfejlesztés, -edzettség, fittség 45 

Motoros készségfejlesztés, -mozgástanulás 45 

Játék  43 

Versenyzés  25 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 18 

Tánc  4 

Összesen  180 

 

Etika 3. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Milyen vagyok, milyennek látnak mások 5 

Közösségben és egyedül – Társaim és én 6 

Az osztály és az iskola  6 

Kulturális nemzeti közösség 10 
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A környezetem és én – Az épített és tárgyi világ  4 

A mindenség és én – Születés és elmúlás 5 

Összesen  36 

 

Informatika 3. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Informatikai eszközök használata 5 

Alkalmazói ismeretek 6 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

12 

Infokommunikáció, információs társadalom 8 

Könyvtári informatika 5 

Összesen  36 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Tantárgyak 

1. Magyar nyelv és irodalom 

 A hangok hosszúságának érzékeltetése. Megfelelő beszédtempó, hangerő, beszédtechnika, hangsúly. 

 Négy-öt mondóka, vers ismerete.   

 Egyéni fejlettségi szintnek megfelelő részvétel a dramatikus, szerep- és szituációs játékokban. 

 A megismert nyelvi formák alkalmazása a társas érintkezésben. 

 Kérdésekre adekvát válaszadás a szituációnak megfelelően.  

 Önálló vélemény alkotása. Az életkornak megfelelő erkölcsi ítélet alkotása. 

 A környezet tárgyairól, eseményekről, élményekről három-négy összefüggő mondat megfogalmazása. 

 Szóképes, szöveghű olvasás, megfelelő hangsúlyozás. Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról 

beszámolás segítséggel.  

 Szövegértést bizonyító egyszerű feladatok megoldása. A szereplők, helyszín, időpont megnevezése. 

Mondatok és rövid szövegek másolása írott és nyomtatott mintáról. 

 A begyakorolt alapszókészlet szavainak leírása tollbamondással, emlékezetből való írással. 

  Tiszta, rendezett, könnyen olvasható íráskép.  

 Az írott nagybetűk alkalmazása.  

 Írásos feladatok megoldása fokozódó önállósággal.  

2. Matematika 

 Halmaz elemeinek adott, illetve választott szempont szerinti válogatása, csoportosítása. 

 Számok írása, olvasása, értelmezése 100-as számkörben. 

 Összeadás, kivonás 20-as számkörben készségszinten. 

 A négyzet, téglalap, háromszög, kör felismerése, megnevezése. 

 A kocka, téglatest és a gömb felismerése, megnevezése. 

 Nem matematikai és matematikai relációk felismerése, jelölése. 

 Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányban. 

3. Környezetismeret 

 Tapasztalatok, megfigyelések, ismeretek szerzése a környezetben előforduló legismertebb tárgyak, anyagok 

tulajdonságairól, az élőlényekről, természeti formákról, jelenségekről. 

  Aktív részvétel egyszerű kísérletek, mérések végzésekor. 

 Egyszerű összefüggések felismerése.  

 Tájékozódás térben, időben a tanuló saját lakóhelyén. 

 A másság elfogadása. 

 Társainak és saját testének védelme.  

 Aktív részvétel a környezet óvásában. 

4. Ének - zene 

 A tanulók 8-10 dalt el tudnak énekelni emlékezetből.  
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 Csoportosan bátran énekelnek változatos dinamikával.  A 2/4-es  metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. 

  Az ismert dalokat olvassák kézjelről csoportosan.  

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltatják meg csoportosan. 

5. Vizuális kultúra 

 A tantárgy során használatos eszközöket adekvátan használja. 

 Képes az esztétikus, tiszta környezet igényére és fenntartására. 

 Képes a szabályos ismétlődés megfigyelésére, ritmus képzésére tárgyak egy tulajdonságának változtatásával. 

 Képes egyszerű forma- és színritmus létrehozására. 

 Egyszerű, esztétikus alkotást  el tud készíteni előzetes felkészülés után. 

 Társaival együttműködve képes nagyméretű alkotások készítésére. 

 Képen látható dolgokat pontosan, a síkbeli és térbeli viszonyokat kifejezve megnevezni. 

6. Technika, életvitel és gyakorlat 

 Fegyelmezett részvétel csoportos közlekedésben. 

 Igény a rendezett külső megjelenésre. 

 Tömegközlekedés tudnivalóinak gyakorlása, közlekedési eszközök csoportosítása. 

 Az egészséges életmód iránti igény. 

 Gyógyszerekkel kapcsolatos veszélyek megismerése, balesetek elkerülése. 

 Az élőlények tartásával járó felelősség ismerete, növények és állatok gondozásához kapcsolódó teendők 

számbavétele. 

 Esztétikus alkotások készítése természetes anyagokból. 

 Aktív részvétel a család életében, képességének megfelelő feladat vállalásával. 

7. Testnevelés és sport  

A tanuló képes 

 felismerni és használni a legfontosabb kézi- és tornaszereket, 

 vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtására, 

 tartáshelyzetek felvételére, 

 irány, ütem tartására, 

 labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére, 

 a játékszabályok betartására, 

 aktív részvételre a közös játékokban, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más körülmények közötti alkalmazására, 

 teste és ruházata tisztán tartására, 

 a minőségi ételek felismerésére, 

 egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzésére, 

 egyszerű tánclépés utánzására bemutatás után és/vagy szóbeli instrukció alapján, 

 gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra játék és körtánc során. 

8. Etika 

 A tanuló életkorának és képességének megfelelő szinten képe van saját külső és belső tulajdonságairól. 

 Figyel másokra, egyszerűen ki tudja fejezni érzéseit, gondolatait. 

 Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.  

 Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék. 

 Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében. 

9. Informatika 

 A számítógép fő részeinek ismerete, a billentyűzet és az egér tanult funkcióinak használata, „kommunikálás” 

a számítógéppel. 

 A tanult informatikai alapfogalmak értése, használata. 

 A sérült funkciók korrigálásának megkezdése. 

 Egyszerű grafikus és szöveges felület megismerése, használata.  

 Próbálkozás a grafikus önkifejezésben.  

 A szépség és összhang megfigyelése a rajzos modellekben. 

 Motiváció erősödése a közhasznú információk gyűjtésében. 

 Cselekvések sorrendiségének felismerése, kifejezése, rendezése különféle formákban tanári segítséggel. 

 Algoritmizáló és problémamegoldó gondolkodási képesség alkalmazására törekvés. 

 Több infokommunikációs segítő eszköz felismerése, használata segítséggel. 

 Életkornak megfelelő, ismert elektronikus média eszközeinek használata önállóan vagy segítséggel. 
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 Játékos oktatóprogramok tudatos használata. Az itt szerzett ismeret felhasználása más tantárgyakban. 

 Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban. 

 Irányított információszerzés az internetről. 

 Tanár, felnőtt segítségével, irányított kereséssel az életkorának, fejlettségének, érdeklődési körének megfelelő 

könyv, újság kiválasztása. 

 

4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 

47 

Olvasás, az írott szöveg megértése 72 

Írás, szövegalkotás  47 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 52 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 32 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 38 

Összesen  288 

 

Matematika 4. évfolyam (SNI) 

Témakörök Óraszámok  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika 

27 

Számelmélet, algebra 67 

Geometria, mérés  57 

Függvények, az analízis elemei 19 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 10 

Összesen  188 

 

Környezetismeret 4. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Anyag, energia, információ  7 

Rendszerek  7 

Felépítés és működés 9 

Állandóság és változás 14 

Az ember megismerése és egészsége  16 

Környezet és fenntarthatóság 11 

Rendszerezés, gyakorlás, ismétlés 8 

Összesen  72 

 

Ének – zene 4. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Zenei produkció 30 

Zenei befogadás 35 

Rendszerezés, ismétlés 7 
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Összesen  72 

 

Vizuális kultúra 4. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Vizuális nyelv és technikák 20 

Kifejezés, képzőművészet 20 

Vizuális kommunikáció 16 

Tárgy- és környezetkultúra 16 

Összesen  72 

Technika, életvitel és gyakorlat 4. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 10 

Anyagok alakítása, modellezés 10 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 16 

Összesen  36 

 

Testnevelés és sport 4. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Motoros képességfejlesztés, -edzettség, fittség 45 

Motoros készségfejlesztés, -mozgástanulás 45 

Játék  43 

Versenyzés  25 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 18 

Tánc  14 

Összesen  180 

 

Etika 4. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Milyen vagyok, milyennek látnak mások 5 

Közösségben és egyedül – Társaim és én 6 

Az osztály és az iskola  6 

Kulturális nemzeti közösség 10 

A környezetem és én – Az épített és tárgyi világ  4 

A mindenség és én – Születés és elmúlás 5 

Összesen  36 

 

Informatika 4. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Informatikai eszközök használata 5 

Alkalmazói ismeretek 6 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

12 
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Infokommunikáció, információs társadalom 8 

Könyvtári informatika 5 

Összesen  36 

A továbbhaladás feltételei: 

Tantárgyak 

1. Magyar nyelv és irodalom 

 A hangok hosszúságának érzékeltetése. Megfelelő beszédtempó, hangerő, beszédtechnika, hangsúly. 

 A megtanulandó memoriterek képességi szintnek megfelelő tolmácsolása.  

 Egyéni fejlettségi szintnek megfelelő részvétel a dramatikus, szerep- és szituációs játékokban. 

 Kérdésekre adekvát válaszadás a szituációnak megfelelően.  

 Önálló vélemény alkotása. Az életkornak megfelelő erkölcsi ítélet alkotása. 

 Összefüggő szóbeli szöveg alkotása kevés segítséggel. 

 Folyamatos, szöveghű olvasás, megfelelő hangsúlyozás. 

 Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámolás segítséggel.  

 Szövegértést bizonyító egyszerű feladatok megoldása. Az események sorba rendezése. Szövegelemzés 

végzése segítséggel. Összefüggések észrevétele a szövegben. 

 Előkészítés után 4–5 mondatból álló szöveg leírása tollbamondás után. 

 Az írott nagybetűk alkalmazása.  

 Írásos feladatok megoldása fokozódó önállósággal.  

 A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek alkalmazása.  

 Önellenőrzés, hibajavítás. 

 Tiszta, rendezett, könnyen olvasható íráskép.  

2. Matematika 

 Kész halmazról igaz, nem igaz állítások megfogalmazása. 

 Állítások igazságának eldöntése.  

 Számok összehasonlítása, helyük a számsorban, számszomszédok. 

 Összeadás, kivonás 100-as számkörben tízesátlépés nélkül analógia és eszközök segítségével. 

 Gyakorlottság a tanult szorzó- és bennfoglaló táblákban. 

 A négyzet és a téglalap tulajdonságainak ismerete. 

 A négyzet és a téglalap kerületének mérése, számítása mért adatok alapján (szükség esetén segítséggel). 

 A tanult mértékegységek ismerete, használata. 

 Szabály felismerése, megfogalmazása egyszerűbb esetekben. 

3. Környezetismeret 

 Tapasztalatok, megfigyelések, ismeretek szerzése a környezetben előforduló legismertebb tárgyak, anyagok 

tulajdonságairól, az élőlényekről, természeti formákról, jelenségekről. 

 Tapasztalatok megfogalmazása szóban, rajzos formában.  

 Adott szempontok szerint csoportosítás. 

 Tájékozódás térben, időben. Irányok, iránytű használata. Az idő mérése,mértékegysége. 

  A sérült embertársak segítése.  

 Szelektív hulladékgyűjtés.  

 Energiatakarékosságra törekvés.  

4. Ének - zene 

 A tanulók 10-15 dalt el tudnak énekelni emlékezetből csoportosan. 

 Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően osztály szinten szöveggel megtanulni. 

 A4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

 A tanult zenei elemeket felismerik. 

 Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csoportosan. 

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg 

csoportosan.  

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket.  

 Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. 

5. Vizuális kultúra 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése. 
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 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; 

egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok használata. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további differenciálása (pl. 

festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 

6. Technika, életvitel és gyakorlat 

 A test és a ruházat gondozása, a kapcsolódó alapvető tevékenységek, szokások ismerete és rendszeres 

elvégzése. 

 A tanuló környezetében meglévő veszélyforrások ismerete és elkerülése. 

 Takarítóeszközök ismerete, célszerű használata. a közlekedési jelzőtáblák utasításainak megértése. 

 Néhány famegmunkálási, alakítási eszköz és technika elsajátítása, irányítással használati tárgy készítése. 

 Varróeszközök használata, egyszerű öltésekkel varrás. 

 Makettek, modellek készítése tervrajz alapján, változatos anyagfelhasználással. 

 Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók megismerése. 

 Életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az energiatakarékosságról, a szelektív 

hulladékgyűjtésről. 

7. Testnevelés és sport  

A tanuló képes 

 felismerni és használni a legfontosabb kézi- és tornaszereket, 

 vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtására, 

 tartáshelyzetek felvételére, 

 irány, ütem tartására, 

 labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére, 

 a játékszabályok betartására, 

 aktív részvételre a közös játékokban, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más körülmények közötti alkalmazására, 

 teste és ruházata tisztán tartására, 

 a minőségi ételek felismerésére, 

 egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzésére, 

 egyszerű tánclépés utánzására bemutatás után és/vagy szóbeli instrukció alapján, 

 gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra játék és körtánc során. 

8. Etika 

 A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést 

érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

 Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos 

beszélgetésbe.  

 Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, 

amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.  

 Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására.  

 Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is.  

9. Informatika 

 A számítógép fő részeinek ismerete, a billentyűzet és az egér tanult funkcióinak használata, „kommunikálás” 

a számítógéppel. 

 A tanult informatikai alapfogalmak értése, használata. 

 A sérült funkciók korrigálásának megkezdése. 

 Egyszerű grafikus és szöveges felület megismerése, használata.  

 Próbálkozás a grafikus önkifejezésben.  

 A szépség és összhang megfigyelése a rajzos modellekben. 

 Motiváció erősödése a közhasznú információk gyűjtésében. 

 Cselekvések sorrendiségének felismerése, kifejezése, rendezése különféle formákban tanári segítséggel. 

 Algoritmizáló és problémamegoldó gondolkodási képesség alkalmazására törekvés. 

 Több infokommunikációs segítő eszköz felismerése, használata segítséggel. 

 Életkornak megfelelő, ismert elektronikus média eszközeinek használata önállóan vagy segítséggel. 

 Játékos oktatóprogramok tudatos használata. Az itt szerzett ismeret felhasználása más tantárgyakban. 

 Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban. 
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 Irányított információszerzés az internetről. 

 Tanár, felnőtt segítségével, irányított kereséssel az életkorának, fejlettségének, érdeklődési körének megfelelő 

könyv, újság kiválasztása. 

Felső tagozat 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 5. évfolyam  6. évfolyam  7. évfolyam  8. évfolyam  

Magyar nyelv és irodalom 5 5 4 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3,5 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi  és állampolgári 

ismeretek 

2 2-3 2 2 

Természetismeret 2 3-2 - - 

Fizika - - 2 1 

Kémia - - 1-2 2 

Biológia-egészségtan - - 2 2 

Földrajz - - 2-1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 - 

Testnevelés és sport  5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Összes heti óra 28 28 31 31 

 

5. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam 

 Irodalom 

Témakörök 

 

 

 

Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Mesék 10 4 14 

Petőfi Sándor: János vitéz 19  19 

Táj, szülőföld 5  5 

A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei - 

bevezetés 

5 2 7 
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Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi 

kapcsolatok 

15  15 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - házi olvasmány 10 2 12 

Szövegalkotás 8  8 

Szövegértés  5 5 

Szóbeli kifejezőkészség  5 5 

Összesen: 72 18 90 

 

Nyelvtan  

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza 

a 10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

összesen 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és 

alkotása 

9 1 10 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, 

szövegértés 

11 1 12 

Írás, fogalmazás 10  10 

Helyesírás 13 7 20 

A szavak szerkezete és jelentése 16  16 

A nyelv szerkezete 6 9 15 

Összefoglalás, gyakorlás 7  7 

Összesen: 72 18 90 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló igazodjon el a mindennapi kommunikációs helyzetekben.  

 Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit.  

 Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre.  

 Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni.  

 Alkalmazza a kérés és a tudakozódás szóbeli formáit a közléshelyzetnek megfelelően. 

 Legyen képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentumszöveg és ismeretterjesztő) szöveg globális megértésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.  

 Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni.  

 A tanuló ismerje a szövegszerkesztés állomásait.  

 Legyen képes tanári segítséggel a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és 

jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján.  

 Tudjon min. 100 szavas magánlevelet megfogalmazni. 

A tanuló ismerje a főbb beszélőszervek működését. Ismerje fel a magánhangzókat, a mássalhangzókat.  

 Ismerje a hangok csoportosításának a főbb szempontjait (rövid és hosszú, mély és magas magánhangzók, rövid 

és hosszú, zöngés és zöngétlen mássalhangzók). a tanuló ismerje fel egyéni közlésmódjának a jellemzőit, 

törekedjen megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre. 
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 Ismerje a betűrendbe sorolásnak, az elválasztásnak és a keltezésnek a fontosabb szabályait. Legyen képes a 

Magyar helyesírási szótárt tanári segítséggel használni.  

 Különböztesse meg a szótőt és a toldalékokat, tudja az összetett szavakat előtagra és utótagra bontani.  

 Legyen képes megnevezni a helyesírási alapelveket, törekedjen a tanult helyesírási szabályok alkalmazására. 

 A tanuló ismerje fel és nevezze meg a hangutánzó, a hangulatfestő, a többjelentésű, a rokon értelmű és 

ellentétes jelentésű szavakat a szövegben, 

törekedjen megfelelő használatukra a fogalmazásokban.  

 Tudja segítséggel használni a Magyar szinonimaszótárt vagy a Magyar szókincstárt. 

 Tudjon memoriterként min. 10 magyar közmondást és szólást, legyen képes értelmezni őket. 

 A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált megfogalmazására.  

 

Matematika 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Gondolkodási módszerek 
5 

 

Számtan, algebra 
78 

 

Geometria 
43 

 

Függvények, sorozatok 
12 

 

Statisztika, valószín. 
6 

 

Összes: 144 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 Gondolkodási és megismerési módszerek 

◦ Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

◦ Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

◦ Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

◦ Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

◦ Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

◦ Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

 Számtan, algebra 

◦ Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

◦ Ellentett, abszolút érték felírása. 

◦ Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

◦ A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes 

arányosság értése, használata. 

◦ Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó 

szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

◦ Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével összefüggések felírása a 

szöveges feladatok adatai között). 

◦ Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

◦ A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. 

Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata 

a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

◦ Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott módszerrel. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok 

◦ Tájékozódás a koordináta-rendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. 

◦ Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

◦ Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány 

tagjával elkezdett sorozat esetén. 

 Geometria 

◦ Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

◦ A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. 

◦ A körző, vonalzó célszerű használata. 
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◦ Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

◦ A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában. 

◦ Téglalap kerületének és területének kiszámítása. 

◦ A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

◦ A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, űrmértékének 

meghatározása. 

 Valószínűség, statisztika 

◦ Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

◦ Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

◦ Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

 

Idegen nyelv  

Angol 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Család  

Családi programok (hétvégi utazás, kirándulás, nyaralás).Napirend. 

11 

Otthon  

Saját szoba bemutatása. A konyhában. Berendezési tárgyak és konyhai 

eszközök. 

12 
 

Étkezés 

Étel- és italfajták. Egy tipikus angol barbecue party. 

10 
 

Öltözködés 

Színek és minták.  

10 
 

Sport. Sportágak és sporteszközök. Kedvenc sportom. 
11 

Iskola, barátok 

Iskolai helyiségek, tevékenységek, szabályok. Órarend. Kedvenc 

tantárgyam. Iskolai élet Angliában. 

9 
 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek. Hobbik. Téli/nyári szünet. 

7 
 

Természet, állatok 

Állatkertben. Állatok és élőhelyük (dzsungel, szavanna, hegyvidék). 

Kedvenc állat bemutatása. Évszakok és hónapok. 

12 

Ünnepek és szokások 

Születésnapi buli. Ünnepek itthon és a nagyvilágban (Halloween, Húsvét). 

Angol gyerekdalok. 

9 

Zene, művészetek 

Hangszerek. Az iskolai zenekar. Színházi előadások itthon és Angliában. 

9 

Utazás, pihenés 

Látnivalók Angliában (pl. London Zoo, Jurassic Coast Walk, 

Dinosaurland, The Liverpool Aquatheatre) 

8 
 

Összes: 108 
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A továbbhaladás feltételei: 

 Hallott szöveg értése: 

◦ Az órán elhangzott utasításokat értse meg, és azokat tudja követni 

◦ Adott témáról néhány mondatot értsen meg. 

◦ A hallott szavakat tudja értelmezni. 

◦ Rövidebb szövegeket képek segítségével értse meg. 

◦ Tanult nyelvi elemeket ismerje fel. 

 Szóbeli interakció- beszédkészség: 

◦ Tudja felismerni a tanult szavakat. 

◦ Tudjon rövid válaszokat adni a feltett kérdésekre. 

◦ Egyszerű beszédfordulatokat tudja alkalmazni. 

◦ Képekről néhány mondatott tudjon mondani. 

◦ Ismerjen dalokat, verseket. 

 Olvasott szöveg értése: 

◦ Néhány mondatos szöveg önálló olvasása. 

◦ Képek sorrendbe helyezése olvasott szöveg alapján. 

◦ Különböző műfajú szövegek, versek, mesék közös olvasása. 

 Íráskészség: 

◦ Szavak, rövid szövegek másolása. 

◦ Hallás után szavak, mondatok írása. 

◦ Projektmunka készítése. 

 

Német 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

Család Én és a családom. Családtagok bemutatása. 8 

Otthon Otthonom, szűkebb környezetem 7 

Étkezés Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim 8 

Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás, időjárási 

jelenségek megfigyelése. 

8 

Öltözködés Évszakok és ruhadarabok 7 

Sport Testrészek és mozgás. Sportok, sportfelszerelések. 8 

Iskola Tantárgyaim, tanáraim. 8 

Szabadidő, szórakozás Szabadidős tevékenységek, kedvenc  

időtöltésem. 

7 

Természet, állatok Kisállatok. Vadon élő és állatkerti állatok. 9 

Ünnepek és szokások Az én ünnepeim.  6 

Vakáció, nyaralás.  

Közlekedési eszközök. 

8 

Kedvenc zeném, együttesem. 6 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a Víz Világnapja, a Duna 

Napja. 

6 

Ismétlés, rendszerezés 13 

Összesen 108 

A továbbhaladás feltételei: 
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 Hallott szöveg értése 

◦ A tanuló követi a kevesebb nonverbális elemmel támogatott egyszerű és begyakorolt nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

◦ A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó,  kevesebb nonverbális eszközzel támogatott, 

begyakorolt, egyszerű tanári utasításokat. 

◦ Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket,mondatokat.  

◦ Tanári segítséggel alkalmazza az egyszerű megértést segítő stratégiákat. 

 Szóbeli interakció 

◦ A tanuló részt vesz az interakciót igénylő tevékenységekben. 

◦ Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket minta alapján feltenni, illetve a hozzá intézett 

kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel, tanári segítséggel reagálni. 

◦ Törekszik a a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavak, 

felismerése.  

◦ Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés elsajátítására. 

◦ Részt vesz társaival közösen alkotott párbeszédek előadásában, tanári segítséggel.  

 Összefüggő beszéd 

◦ A tanuló tanári segítséggel, minta alapján elmond rövid, néhány egyszerű mondatból álló szöveget. Saját 

magáról , a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről elmond néhány rövid, 

begyakorolt mondatot, kevesebb nonverbális elemmel támogatva. 

◦ Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, beszédtempó elsajátítására. 

◦ Minta alapján, tanári segítséggel használja az egyszerűbb nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat.  

◦ Néhány egyszerű mondatból álló ismert szöveget, kevés segítséggel  elmond a célnyelvi normákhoz 

közelítő kiejtéssel 

 Olvasott szöveg értése 

◦ Képes tanári minta után a szavak felolvasására. 

◦ Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után a rövid szöveg tanári mintához hasonlító  

olvasására. 

◦ Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

◦ A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri az egyszerű szövegekben az ismert neveket és  néhány 

szót. 

◦ Az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat tanári segítséggel elvégzi. 

◦ Érdeklődése felkelthető a célnyelvi kultúra iránt. 

 Íráskészség 

◦ A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

◦ Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol rövid szavakat, mondatokat. 

◦ Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

◦ Tanári segítséggel  képes írásbeli válaszadásra személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre. 

◦ A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok elvégzésében részt vesz. 

 Fogalomkörök 

◦ Tud néhány begyakorolt  igét minta alapján ragozni, jelen időben. 

◦ A können módbeli segédigét tudja ragozni. 

◦ Tanári segítséggel tudja használni  a birtokos névmásokat, alany estben.   

◦ Ismer egy-két gyakoriságot kifejező szót. 

◦ Segítséggel tudja képezni a sorszámneveket. 

 

Etika 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

1. Test és lélek               12 

2. Kapcsolat, barátság, szeretet                12 

3. Kortársi csoportok                 12 

Összes: 36 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló legyen tisztában az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért.  

 Legyen tudatában annak, hogy az emberek sokfélék, és fogadja el az etnikai és kulturális különbségeket.  

 A tanulóban tudatosodjon, hogy mit tekint értéknek. Tudjon ezek között fontossági sorrendet felállítani. 
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 Legyen képes kapcsolatok kialakítására és ápolására, a konfliktusok kezelésére, az elkövetett hibák 

kijavítására. Alakuljon ki benne a közösséghez való tartozás érzése. Mutasson együttérzést az elesettek iránt, 

alakuljon ki benne a segíteni akarás érzése. Törekedjen arra, hogy életvitelével kevésbé károsítsa a 

környezetét.   Értse, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek). 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 14 

Az ókori görög–római világ 24 

A középkori Európa világa 20 

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 12 

Év végi ismétlés 2 

Összes: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismeretszerzés, tanulás: 

◦ Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs 

élményszerű megismerésével.  

◦ Ismerje meg a nagy történelmi személyiségeket, a nemzeti hősöket és cselekedeteiket.  

◦ Tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (írott, íratlan, hagyományok) között.  

◦ Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. 

Tudja,hogy  egyes történelmi eseményekhez,milyen nevek, helyszínek kapcsolódnak.   

◦ Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását. Legyen 

képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.   

◦ Kulcsfogalmak: 

◦ Legyen képes alapvető történelmi fogalmak, nevek, kifejezések megismerésére, helyes használatára, 

értelmezésére.  

 Információszerzés, kommunikáció: 

◦ Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és interneten és erről kérdések segítségével 

beszámolni.  

◦ Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával.  

◦ Legyen képes az adott történelmi témával kapcsolatban kérdéseket feltenni. 

 Tájékozódás időben és térben: 

◦ Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred).  

◦ Tudja, hogy melyik történelmi esemény történt előbb és melyik később.  

◦ Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.  

◦ Legyen képes a tanult események helyszíneit térképen megkeresni és megmutatni. 

 

Természetismeret 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Élet a kertben 12 

Állatok a házban és a ház körül 9 

Alföldi tájakon (Hazai tájak élővilága címmel egyes témakörök)  7 

Állandóság és változás környezetünkben 10 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 6 
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A Föld és a Világegyetem 8 

Felszíni és felszín alatti vizek 8 

Hegyvidékek, dombvidékek 6 

A természet és a társadalom kölcsönhatásai 6 

Összes: 72 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az élőhely és az életközösség fogalma. 

 Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül élő állatokat. 

 Lombhullató és örökzöld növények közötti különbség. 

 A virág felépítése, megporzás. 

 Az állatok csoportjainak megkülönböztetése tulajdonságaik alapján. 

 Gerinces és gerinctelen állatok. 

 Élőlények bemutatása. 

 A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni. 

 Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában, Magyarország fővárosát, fő 

folyóit, tavait, megyénket, megyeközpontunkat. 

 Tudjon tájékozódni Magyarország térképén, tudja használni jelrendszerét. 

 

Ének-zene 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Zenei reprodukció – Éneklés 12 
 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

6 
 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

6 
 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 6 
 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 6 
 

Összes: 36 
 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az énekes anyagból 8-10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek csoportban.  

 Segítséggel képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni (tempó, 

karakter, dallam, hangszín, dinamika, tonalitás, formai megoldások). 

 A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. 

 

Hon- és népismeret 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot)  

Az én világom  3 

Találkozás a múlttal: Élet a házban  8 

Találkozás a múlttal: Élet a faluban  10 

Jeles napok, ünnepi szokások 
8 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén 
5 
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Év végi ismétlés 2 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Alakuljon ki a család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és a nemzeti értékek iránti megbecsülés, a nemzeti 

azonosságtudat.  

 Ismerje meg a tanuló a magyar népi kultúra értékeit.  

 Alakuljon ki a környezetét megbecsülő, védelmező magatartás.  

 Fedezze fel, hogy a néphagyomány összeköti őt a múlttal.  

 Értse meg, hogy a néphagyomány általános emberi értékeket hordoz. 

 Ösztönözve érezze magát még élő néphagyományok, népi eszközök, emlékek, népdalok gyűjtésére. 

 Alakuljon ki egy olyan értékrend a tanulóban, mely hozzájárul értelmi, érzelmi, etikai, esztétikai készségeinek 

fejlődéséhez.  

 A megismerési folyamat során alakuljon ki a természettel való harmonikus kapcsolata.  

 Legyen képes népi munkaeszközök, munkafolyamatok, motívumok, népviseletek felismerésére rajzok, képek, 

leírások alapján.  

 smerje a jelesebb, népi szokásokhoz kötődő napokat. 

 Ismerje fel térképen a Kárpát-medence tájegységeit, tudja, hogy az ezen a területen élők ma is őrzik a magyar 

hagyományokat, s ők is a magyar nemzethez tartoznak. 

 

Vizuális kultúra 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Kifejezés, képzőművészet - Valóság és képzelet 10 
 

Vizuális kommunikáció - Kép és szöveg 9 
 

Vizuális kommunikáció - Jelértelmezés, jelalkotás 5 
 

Tárgy és környezetkultúra - Tárgy és hagyomány 12 
 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 A megfigyelt jelenség megnevezése, ábrázolása. 

 Egyszerű tárgyak rajza, metszeti ábrázolása. 

 A megfigyelt tárgyak, jelenségek fontosabb jellegzetességeinek visszaadása szabadkézi rajzban. 

 Színek megnevezése, megjelenítése. 

 Fény-árnyék hatásainak megfigyelése. 

 Fázisrajzok készítése. 

 Tárgy, makettkészítés. 

 Művészettörténeti korszakok rövid bemutatása. 

 Tárgykészítés természetes anyagokból. 

 Tárgyak gyűjtése. 

 Tudjon tárgyakat díszíteni. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Ételkészítés 8 
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Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 10 
 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 14 
 

Közlekedés 4 
 

Összes: 36 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 A természet törvényeinek ismerete. 

 Vetületi rajzok olvasása. 

 Különböző anyagok tulajdonságainak ismerete. 

 Használt eszközök, szerszámok balesetmentes használata. 

 Lakóház, falu, város elemzése. 

 Lakóház modellezése. 

 Közúti közlekedés szabályainak ismerete. 

 Az egészséges tápanyagokat ismerje. 

 

Testnevelés és sport 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Természetes és nem természetes mozgásformák 18 
 

Úszás és úszó jellegű feladatok 18 
 

Sportjátékok 35 
 

Atlétika jellegű feladatok 38 
 

Torna jellegű feladatok 29 
 

Alternatív környezetben űzhető sportok 23 

Önvédelmi és küzdő feladatok 19 

Összes: 180 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 A sportági alapképzés alapvető fogalmainak ismerete és képi; fogalmi összekötése. 

 A képességfejlesztés két-három eljárásának megértése. 

 Kialakuló önfegyelem a saját gyengeségek legyőzésében, a gyakorlásban, a versengésben és az edzésben. 

 A sportágakra jellemző alaptechnikák, mozgásstílus megjelenése még hibákkal, de javuló színvonalon. 

A rendszeres mozgás, egészséges életmód, versenyzés, sportteljesítmény kategóriáknak megismerése, 

megértése és saját tapasztalatra épülő megfogalmazása is. 

Úszni tudás. 

 

Informatika 5. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

1. Az informatikai eszközök használata - 4 4 

2. Alkalmazói ismeretek - 13 13 

3. Problémamegoldás inf. eszközökkel és m. - 8 8 
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4. Infokommunikáció - 4 4 

5. Az információs társadalom - 4 4 

6. Könyvtári informatika - 3 3 

Összes: - 36 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére ismerje a számítógép részeinek és alapvető 

perifériáinak funkcióit, tudja azokat  használni; legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; ismerje az 

informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; nevelői segítséggel tudjon kommunikálni ismert 

programokkal; segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; tudjon az iskolai hálózatba 

belépni, onnan kilépni. 

 A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, 

módosítani, háttértárra menteni nevelői segítséggel; legyen képes elvégezni karakterformázásokat segítséggel. 

 A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére legyen képes 

összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára tanári segítséggel; a problémamegoldás során 

legyen képes együttműködni társaival. 

 A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak 

használatára; legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; 

 A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható 

lehetőségeket. 

 A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes a 

könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni nevelői segítséggel. 

 

Osztályfőnöki 5. évfolyam 

Témakörök  Témák  Óraszámok  

Változás – szabály – rendszer – 

értékelés - szervezés 

Átmenet az alsó tagozatból, az iskola szabályai – 

házirend, az iskola hagyományai 

12 

Ki vagyok én, hol a helyem a 

közösségben, a családban? 

A család, mint közösség; az osztályközösség, 

felnőtt – gyermek kapcsolatok, társismeret 

7 

Kommunikáció - 

médiatudatosság 

Elemi kommunikációs szabályok, kommunikációs 

helyzeteknek megfelelő nyelvi magatartás, az 

ismerkedés 

4 

Tanuljuk a tanulást! Személyiséghez igazodó tanulási módszerek, 

együttműködés párban, csoportban, 

információforrások kritikus használata 

5 

Egészséges életmód, 

környezettudatosság 

Az egészséges életmód elvei – étrend, testedzés 3 

Mi a pályánk? Külső és belső tulajdonságok, hormonális 

változások, érdeklődési kör, a személyiség 

befolyásoló szerepe a szakmaválasztásban 

3 

Gazdasági életre nevelés A pénz fogalma, értéke, zsebpénz beosztása, 

kezelése, a takarékosság fogalma  

2 

Összesen:  36 

 

Cigány-népismeret 5. évfolyam 

Témakörök  Óraszámok  

Szociális kapcsolatok  6 

Természeti és társadalmi környezet 8 

Múlt és jelen 8 

Kulturális élet 10 

Cigány nyelvek 4 
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Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismerjen 3 eredetmondát. 

 Ismerje a sorsfordulókhoz kapcsolódó szokásokat és a húsvéti ünnepkörhöz tartozó hagyományokat. 

 Ismerjen 3 cigány dalt. 

 A cigány népviseletre jellemző formákat, színeket, díszeket ismeri. 

 

6. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam 

Irodalom 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Ballada 7  7 

Monda, rege 5 5 10 

Arany János: Toldi 17 2 19 

Érzelmek, hangulatok, gondolatok 10  10 

Próbatételek, kalandok, hősök 15  15 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok (házi olvasmány) 10 2 12 

Szövegalkotás 8  8 

Szövegértés  5 5 

Szóbeli kifejezőkészség  4 4 

Összesen: 72 18 90 

 

Nyelvtan 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és 

alkotása 

9 1 10 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, 

szövegértés 

11 1 12 

Írás, fogalmazás 10  10 

Helyesírás 10 6 16 
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A nyelv szerkezete 25 10 35 

Összefoglalás, gyakorlás 7  7 

Összesen: 72 18 90 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben.  

 Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit, figyelje és tudja értelmezni 

partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit.  

 Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre.  

 Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni. 

 Legyen képes egy kb. 200-250 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális 

megérésére, a szövegből információk visszakeresésére.  

 Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni.  

 Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban megfogalmazni. 

 Tudjon a különféle írott információhordozókból az anyaggyűjtés során tanári segítséggel jegyzetet készíteni. 

 Legyen képes tanári irányítással a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és 

jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. 

 Ismerje föl és tudja megnevezni a legáltalánosabb sajtótermékeket (napi-, hetilap, folyóirat). 

 A tanuló ismerje föl a főbb szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, 

névelő, névutó, kötőszó, igekötő) általános jellemzőit, alaki sajátosságait.  

 Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket.  

 Ismerje és tudja alkalmazni mindennapi írásbeli alkotásaiban az ige, a főnévek (különös tekintettel a 

tulajdonnevek), a számnevek és melléknevek legáltalánosabb helyesírási szabályait és nyelvhelyességi 

tudnivalóit. 

 Ismerje a szóképzés fogalmát, és tudjon néhány képzőt megnevezni és fölismerni. 

 A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált megfogalmazására, 

álláspontjának megvédésére.  

 Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni. 

 Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra. 

 

Matematika 6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Gondolkodási módszerek 5 4 9 

Számtan, algebra 62 12 74 

Geometria 23 10 33 

Függvények, sorozatok 12 8 20 

Statisztika, valószín. 6 2 8 

Összes: 108 36 144 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 Gondolkodási és megismerési módszerek 

◦ Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

◦ Két véges halmaz közös részének két véges halmaz uniója uniójának felírása, ábrázolása. 

◦ Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

◦ Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 
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◦ Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

◦ Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

◦ Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

 Számtan, algebra 

◦ Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

◦ Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

◦ Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

◦ A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes 

arányosság értése, használata. 

◦ Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó 

szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

◦ Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével összefüggések felírása a 

szöveges feladatok adatai között). 

◦ Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

◦ A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

◦ Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása. 

◦ Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása. 

◦ A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. 

◦ Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

◦ Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott módszerrel. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok 

◦ Tájékozódás a koordináta-rendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. 

◦ Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

◦ Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány 

tagjával elkezdett sorozat esetén. 

 Geometria 

◦ Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

◦ A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A körző, 

vonalzó célszerű használata. 

◦ Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, 

◦ szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

◦ Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 

◦ A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában. 

◦ Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

◦ A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

◦ A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, űrmértékének 

meghatározása. 

 Valószínűség, statisztika 

◦ Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

◦ Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

◦ Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

 

Idegen nyelv  

Angol  6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Öltözködés 

Ruhavásárlás. Kamaszdivat. Ruhafajták, anyagok, színek, minták 

12 
 

Utazás, pihenés 

Városi élet−vidéki élet. Nyaralás. Kedvenc nyaralóhely. Egy tipikus 

angol nyaralási forma (canal boats). Utazás repülővel. Európai 

országok, nemzetiségek. Az Egyesült Királyság. London nevezetességei. 

12 

A munka világa Foglalkozások és munkahelytípusok. Egy egyedi angol 

foglalkozás (The Raven Master). 
9 
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Szabadidő, szórakozás 

Érdeklődési kör. Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltés. Közös 

időtöltés barátokkal. Filmek, jegyvásárlás. Múzeum. Kedvenc festmény 

bemutatása. Híres írók, zeneszerzők, festők, színészek. 

14 

Család  

Én és a családom. Saját magam és családtagjaim külső-belső 

jellemzése. 

13 

Iskola, barátok Tanulási típusok. 12 
 

Otthon  

Otthonok a célnyelvi országokban és a nagyvilágban, napjainkban és a 

régmúltban. Lakáshirdetések. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. 

14 

Fantázia és valóság 

A barátság az irodalomban (A kis herceg, Micimackó). 

10 
 

Város, bevásárlás 

Közlekedés a városban, közlekedési eszközök.  

12 
 

Összes: 108 

A továbbhaladás feltételei: 

 Hallott szöveg értése: 

◦ Az óravezetést tudja követni. 

◦ Megérti a tanult szavakat, kifejezéseket, amelyek személyére, családjára, saját környezetére vonatkozóan. 

◦ Ismert témájú szöveget megért. 

 Szóbeli interakció- beszédkészség: 

◦ Önállóan tud kérdéseket feltenni. 

◦ A hallott kérdésekre tud válaszolni. 

◦ Képes egyszerűen kommunikálni, folyamatos gyakorlással. 

◦ Társaival részt vesz egyszerű beszélgetésekben. 

 Olvasott szöveg értése: 

◦ Egyszerű szavakat el tud olvasni és megérti annak jelentését. 

◦ Rövidebb történetet el tud olvasni. 

◦ A történethez tartozó feladatokat meg tudja oldani. 

 Íráskészség: 

◦ Képes több mondatot diktálás után leírni. 

◦ Egyszerű nyomtatványt kitölteni. 

◦ Rövid üdvözletet írni. 

◦ Szavakat diktálás után leírni. 

 

Német 6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

Családi események, közös programok. Családi ünnepek. Napirend. 6 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

6 

Egészséges táplálkozás. Receptek, főzés, sütés. 5 

Idő, időjárás Az óra. Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 6 

Öltözködés Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat. 6 
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Sport Testrészek és mozgás. Sportok, sportfelszerelések. Kedvenc 

sportom. Sportversenyek. 

6 

Iskola, barátok Iskolám, osztálytermünk. 6 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

6 

Kedvenc állataim. Állatok a ház körül. Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. Kontinensek, tájegységek. 

6 

Ünnepek és szokások Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

6 

Város, bevásárlás Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

10 

Utazás, pihenés Vakáció, nyaralás. Táborok, osztálykirándulás.  6 

Fantázia és valóság Kedvenc olvasmányaim, könyveim. Képzeletem 

világa. 

5 

Zene, művészetek Film- és színházi élményeim, múzeumlátogatás. 5 

Környezetünk védelme Veszélyeztetett állat- és növényvilág. Szelektív 

hulladékgyűjtés. 

5 

Egészséges életmód A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás. 6 

Ismétlés rendszerezés 12 

Összesen 108 

A továbbhaladás feltételei: 

 Hallott szöveg  értése: 

◦ Követi a  cél nyelven elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott óra vezetést.  

◦ Megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, nonverbális elemmel támogatott  rövid, egyszerű 

tanári utasításokat. 

◦ Felismeri az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket,  a néhány rövid 

mondatból álló megnyilatkozásokat és tanári segítséggel megérti azokat. 

◦ Ki hall az ismert szavakat, beszédfordulatokat tartalmazó közlésekből néhány szót egyszerű szövegekből. 

 Szóbeli interakció: 

◦ A beszédszándék kifejezésére törekszik egyszerű nyelvi eszközökkel, nonverbális elemekkel támogatva; 

◦ Képes az ismert témákra vonatkozó egyszerű kérdésekre,  egyszerű nyelvi eszközökkel,tanári segítséggel 

válaszolni. 

◦ Részt vesz ismert témákról szóló rövid beszélgetésekben, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal tanári segítséggel. 

◦ Törekszik rövid, egyszerű szövegek közös előadásakor; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő 

kiejtésre, a megfelelő beszédtempóban. 

 Összefüggő beszéd: 

◦ Részt vesz rövid, egyszerű párbeszédek előadásában társaival közösen, tanári segítséggel. 

◦ Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott néhány mondatos leírást ad saját magáról.  

◦ Tanári segítséggel használ néhány egyszerű nyelvtani szerkezet. 

◦ Ismert, néhány egyszerű mondatból álló szöveget segítséggel  elmond a célnyelvi normához közelítő 

kiejtéssel.  

 Olvasott szöveg: 

◦ A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri az egyszerű szövegekben az ismert neveket,  néhány 

szót.  

◦ Az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzi tanári segítséggel.  

◦ Érdeklődést mutat kialakítása a célnyelvi kultúra iránt. 

 Íráskészség: 
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◦ Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok leír , másol. 

◦ Képes írásbeli válaszadásra személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdések esetén. 

◦ Bekapcsolódik a közösen feldolgozott, olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok elvégzésébe; 

◦ Részt vesz írásbeli nyelvi játékokban. 

 Fogalomkörök: 

◦ Fel tudja néhány ige  múlt idejű alakját idézni. 

◦ Minta alapján tudja a jövőidőt használni. 

◦ Segítséggel használja  térbeli viszonyok kifejezésére a tanult elöljárószókat. 

◦ Tanári segítséggel , minta alapján alkalmazza a melléknévfokozást. 

◦ Segítséggel használja a begyakorolt szerkezetekben a tárgy és részes estet. 

 

Etika 6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

1. Társadalmi együttélés                 12 

2. A technikai fejlődés határai                 12 

3. A mindenséget kutató ember                 12 

Összes: 36 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére.  

 A tanulóban tudatosodjon, hogy mit tekint értéknek. Tudjon ezek között fontossági sorrendet felállítani. 

 Legyen képes kapcsolatok kialakítására és ápolására, a konfliktusok kezelésére, az elkövetett hibák 

kijavítására. Legyen nyitott a másféle szokások, kultúra, vallás iránt.  

 Törekedjen arra, hogy életvitelével kevésbé károsítsa a környezetét. Ismerje a modern technika legfontosabb 

előnyeit és hátrányait, s ismerje fel magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.  

 Legyen tisztában vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyuljon a 

különféle médiaüzenetekhez.  

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

A Magyar Királyság virágkora 15 4 19 

A világ és Európa a kora újkorban 15 4 19 

Magyarország a kora újkorban 20 5 25 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és 

Magyarországon 

20 5 25 

Év végi ismétlés 2  2 

Összes: 72 18 90 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismeretszerzés, tanulás: 

◦ Az egyetemes emberi értékek elfogadása a középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs 

élményszerű megismerésével. 

◦ Legyen képes egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítására.  

◦ Ismerje fel a nagy történelmi személyiségeket, a nemzeti hősöket és cselekedeteiket.  

◦ Legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.  
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◦ Legyen képes a történetek  feldolgozásánál  a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a 

valós és fiktív elemek megkülönböztetésére.  

◦ Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésére, információk rendezésére és értelmezésére. 

 Kulcsfogalmak: 

◦ Legyen képes alapvető történelmi fogalmak, nevek, kifejezések megismerésére, helyes használatára, 

értelmezésére.  

◦ Tudja és érezze át az egy nemzethez tartozás, a hazafiság  fogalmát. 

◦ Információszerzés, kommunikáció: 

◦ Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és interneten, olvasmányairól készítsen 

lényeget kiemelő jegyzetet, tablót. 

◦ Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást 

tartani.  

◦ Legyen képes önálló feleletre és az adott témához kapcsolódó kérdések megfogalmazására.  

 Tájékozódás időben és térben: 

◦ Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred), tudjon ez alapján kronológiai 

számításokat végezni.  

◦ Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.  

◦ Legyen képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, valamint távolságot becsülni és számítani 

történelmi térképen. Ismerje a tanuló a történelmi korszakokat, ezek időhatárait. 

 

Természetismeret 6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszám 

(Tartalmazza a 

10%-ot) 

Szabadon 

tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Alföldi tájakon  5 2 7 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 6 2 8 

A Föld és a Világegyetem 5 2 7 

Hegyvidékek, dombvidékek 7 2 9 

Az erdő életközössége 13 2 15 

Vizek, vízpartok élővilága 13 2 15 

Kölcsönhatások és energia vizsgálata 9 2 11 

Az ember szervezete és egészsége 14 4 18 

Összes: 72 18 90 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az erdő és a vízpart élőlényei. 

 Tápláléklánc összeállítása. 

 Alapvető kölcsönhatások ismerete. 

 Ismerje a nevezetes szélességi köröket. 

 Éghajlati övezetek ismerete. 

 Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. 

 Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások. 

 Alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere. 

 Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről. 

 Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait.   

 Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére. 

 

Ének – zene 6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 
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(Tartalmazza a 10%-ot) 

Zenei reprodukció – Éneklés 12 
 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

6 
 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

6 
 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 6 
 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 6 
 

Összes: 36 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az énekes anyagból 8-10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek csoportban és egyénileg is.  

 Többszólamú éneklés.  

 A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről.  

 Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. 

(tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, tonalitás, formai megoldások). 

 A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után.  

 

Vizuális kultúra 6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

12 
 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

5 
 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

8 
 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

11 
 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Tudja a tárgyak helyes arányait megítélni. 

 Tudjon színeket keverni. 

 Tudja a tárgyakat szabad kézzel megjeleníteni. 

 A műalkotásokat tudja csoportosítani stílus alapján. 

 Tanult kifejezéseket tudja használni. 

 Egyszerű tárgyakat tudjon készíteni. 

 Időbeli folyamatok megfigyelését tudja ábrázolni. 

 Tárgyak gyűjtése, bemutatása. 

 Textilplasztika készítése. 

 Tudjon társával vagy csoporttal közösen dolgozni. 

Informatika 6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 
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1. Az informatikai eszközök használata 4 
 

2. Alkalmazói ismeretek 13 
 

3. Problémamegoldás inf. eszközökkel és m. 8 
 

4. Infokommunikáció 4 
 

5. Az információs társadalom 4 
 

6. Könyvtári informatika 3 
 

Összes: 36 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

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

◦ ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

◦ segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

◦ tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje a hálózat használatának szabályait; 

◦ ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 

 A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

◦ tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni tanári 

segítséggel; 

◦ tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni segítséggel; 

◦ ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat; 

◦ használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit segítséggel; 

◦ segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

 A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

◦ ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

◦ képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

◦ tudjon egyszerű programot készíteni minta alapján; 

◦ legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

◦ a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

◦ legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

◦ legyen képes az interneten talált információk mentésére segítséggel; 

◦ A tanuló az információs társadalom témakör végére 

◦ ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

◦ A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

◦ a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes a könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, 

◦ konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 

információkat; 

◦ el tudja dönteni, mikor vegye igénybe a könyvtár szolgáltatásait. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Ételkészítés 8 
 

Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 10 
 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 14 
 

Közlekedés 4 
 

Összes: 36 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 A foglalkozásosokon való, aktív cselekvő részvétel. 

 A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök folyamatos fejlődése. 

 A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása a tevékenység elvégzése. 
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 Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási gépeket szakszerűen 

használni. 

 Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, értelmezése, az anyagok érzékelhető tulajdonságainak 

azonosítása 

 A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. 

 A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása, veszélyforrásai ismerete. 

Biztonságos közlekedési magatartás. 

 Fogadja el a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, alkalmazza az szabályait. 

 Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű gazdálkodást. 

 

Testnevelés és sport 6. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Természetes és nem természetes mozgásformák 22 
 

Sportjátékok 38 
 

Atlétika jellegű feladatok 42 
 

Torna jellegű feladatok 33 
 

Alternatív környezetben űzhető sportok 26 

Önvédelmi és küzdő feladatok 19 

Összes: 180 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 A diák által értelmezett és használt terminológia jelentős bővülése a sportági alapképzés és a 

képességfejlesztés területén. 

 Erősödő önfegyelem a saját gyengeségek legyőzésében, a gyakorlásban, a versengésben és az edzésben. 

 A sportágakra jellemző alaptechnikák, mozgásstílus pontos rögzítése. 

 A rendszeres mozgás, egészséges életmód, versenyezés, sportteljesítmény kategóriáknak elfogadása a 

műveltségterület alapvető értékeinek. 

 

Osztályfőnöki 6. évfolyam 

Témakörök  Témák  Óraszámok  

Változás – szabály – rendszer – 

értékelés - szervezés 

Osztályfelelősök, megbízatások az osztályban, 

társadalmi normák, osztálydemokrácia, cselekvő 

állampolgári magatartás. 

9 

Ki vagyok én, hol a helyem a 

közösségben, a családban? 

A közösség fogalma; önjellemzés, önkifejezés. 4 

Kommunikáció - 

médiatudatosság 

A kommunikációs zavarok, kritikus 

megnyilvánulások, a média és a társadalom 

kapcsolata, szabadidő hasznos eltöltése. 

8 

Tanuljuk a tanulást! Humor az irodalomban, jegyzetelési technikák, 

filmkritika, kérdésértelmezés. 

6 

Egészséges életmód, 

környezettudatosság 

Környezettudatos magatartás – az életformák 

gazdagsága, szelektív hulladékgyűjtés. 

3 

Mi a pályánk? Önismereti térkép – személyiségjegyek; 

kommunikáció – érvelés; szakmák bemutatása. 

3 

Gazdasági életre nevelés Postahivatal ismerete, szolgáltatások használata, 

ügyintézés – diák-, személyigazolvány, 

költséghatékony kommunikációs formák. 

3 

Összesen:  36 
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Cigány-népismeret 6. évfolyam 

Témakörök  Óraszámok  

Szociális kapcsolatok  6 

Természeti és társadalmi környezet 8 

Múlt és jelen 8 

Kulturális élet 10 

Cigány nyelvek 4 

Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismerjen írókat, elbeszéléseket, melyek a cigány élethelyzeteket, életformákat mutatja be.  

 Ismerjen egy cigány festőművészt és művét. 

 Ismerjen öt hagyományos cigány mesterséget. 

 Ismerje a vándorló életforma jellemzőit, a nők és a férfiak jellegzetes feladatait. 

 Tudja, mi a jelentősége a „Romani Kris”-nek és a „Patyív”-nek. 

 
7. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam 

Irodalom  

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, 

anekdota) 

10 

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) 8 

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 22 

Egy korstílus – a romantika 6 

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény és a 

romantikus korstílus 

8 

Drámai műfajok (egy komédia) 8 

A média kifejezőeszközei  3 

Összefoglalás, gyakorlás  7 

Összes: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanulók a hetedik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi művek önálló és közös feldolgozására, 

elemzésére, értelmezésére.  

 Alakuljon ki bennük a komplex elemzés fogalma.  

 A tanulóknak alapvető irodalmi művekről, szerkezetekről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő 

ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek 

élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is.  

 Alakuljon ki értékrendjük, amelynek rendszerében sajátos helyet jelölhetnek ki az esztétikai érzékelés során 

befogadott valóságelemeknek.  

 A tanulók tudjanak különbséget tenni elsődleges és másodlagos szempontok lapján befogadott értékelés és 

értéktelen, fontos és lényegtelen között.  

 Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta kultúra, kulturális értékre nyitott, érdeklődő befogadói attitűd. 

 A tanulók legyenek képesek kulturáltan kommunikálni az irodalomról, ismereteiket biztosan tudják 

alkalmazni, vitában tudjanak együttműködni partnerükkel, partnereikkel.  

 Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel 

támasszák alá.  
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 Tudjanak érthetően hangosan olvasni, némaolvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési 

problémát.  

 Lírai szövegek értelmezésében, elemzésében használjanak stilisztikai fogalmakat, az alapvető stíluseszközöket, 

nyelvi alakzatokat ismerjék, és elemzéseikben külön kapjon ez hangsúlyt.  

 Ismerjenek irodalomtörténeti korszakokat, szerzői életműveket, stílusokat, s tudjanak párhuzamot vonni az 

irodalmi és más művészetek között.  

 Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolatokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti 

összefüggéseket, tudjanak egymáshoz rendelni irodalmi alkotásokat és más művészetek alkotásait.  

 Tanulási, felkészülési szokásaikban váljon igénnyé a könyvtár használata, a szakkönyvek, folyóiratok olvasása.  

 Ismerjék meg a médiaműfajok közti különbséget.  

 Lássák át az egyes médiumok műsorstruktúráját, a lapok, folyóiratok rovatszerkezetét. 

 

Nyelvtan  

Témakörök Kerettantervi 

óraszámok 

(tartalmazza a 10 %-ot)  

Szabadon tervezhető 

óraszám  

Összesen  

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása 

3 2 5 

Olvasás, szövegértés 3 2 5 

Írás, fogalmazás 3 2 5 

Helyesírás 4 9 13 

A nyelv szerkezete és jelentése 19 21 40 

Gyakorlás összefoglalás 4  4 

Összes:  
36 36 72 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben.  

 Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit.  

 Tudjon szóban és írásban rövid, mindennapi köszöntőt fogalmazni.  

 Legyen képes háláját, köszönetét néhány összefüggő mondatban megfogalmazni, azt érthetően, kifejezően 

tolmácsolni. 

 Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit.  

 Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre.  

 Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni. 

 Legyen képes egy kb. 250-300 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális 

(átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére. 

 Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni.  

 Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni. 

 Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, 

jegyzetet készíteni. 

 Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját 

élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján.  

 Tudja tanári segítséggel lejegyezni a felhasznált információforrások adatait. 

 A tanuló ismerje a főbb szószerkezeteket (alárendelő, mellérendelő, hozzárendelő szószerkezet),általános 

jellemzőket.  

 Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket.  

 Tudja megnevezni és fölismerni a mondat részeit (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző), a tanult módon 

jelölje az egyes mondatrészeket az egyszerű mondatokban. 

 Ismerje a szóalkotás legáltalánosabb módjait és azok helyesírást. 

 A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az összetett szavak helyesírásában.  

 A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált szóbeli és írásbeli 

megfogalmazására, álláspontjának megvédésére.  

 Legyen képes adott témában, felkészülés után, vázlat segítségével néhány perces kiselőadást tartani. 
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 Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra. 

 

Matematika 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszámok 

(tartalmazza a 10 %-ot)  

Szabadon tervezhető 

óraszám  

Összesen  

Gondolkodási módszerek 10 
4 14 

Számtan, algebra 42 
11 53 

Geometria 37 
9 46 

Függvények, sorozatok 13 
8 21 

Statisztika, valószín. 6 
4 10 

Összes:  
108 36 144 

A továbbhaladás feltételei: 

 Gondolkodási és megismerési módszerek 

◦ Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

◦ Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

◦ Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése 

egyszerűbb esetekben. 

◦ Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

 Számtan, algebra 

◦  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes 

kerekítése. 

◦ Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

◦ A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során. 

◦ A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös 

kiválasztása a többszörösök közül. 

◦ Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

◦ Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása 

egytagúval. 

◦ Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

◦ Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen. 

◦ A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és 

hétköznapi feladatok megoldásában. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok 

◦ Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

◦ Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása 

természettudományos feladatokban is. 

◦ Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat 

leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 Geometria 

◦ A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. 

◦ Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek 

összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. 

◦ Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás 

felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

◦ Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban. 

◦ A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek 

ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

 Valószínűség, statisztika 

◦ Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása. 
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◦ Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen 

eseményt. 

 

Idegen nyelv  

Angol 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Egészséges életmód 

Betegségek, tüneteik, kezelésük és megelőzésük. Balesetek, sérülések. 

Gyógyszerek. 

10 

Szabadidő, szórakozás Kempingezés, kirándulás, kalandos utazások, 

versenyek.  
11 

Idő, időjárás 

Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. Magyarország éghajlata és 

időjárása. 

11 

Környezetünk védelme 

Környezettudatos viselkedés otthon és az iskolában. Szelektív 

hulladékgyűjtés. Veszélyeztetett állatok. 

9 

Ünnepek és szokások Ünnepek, fesztiválok itthon és a nagyvilágban (pl. 

Busójárás, Chinese New Year, Diwali). 
12 

Utazás, pihenés 

Utazási előkészületek. Szervezett és egyéni utazások. A repülőtéren és 

szállodában. A világörökség kincsei. 

11 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. Híres felfedezők (pl. Marco Polo). 

10 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok (pl. a Wright fivérek). A jövő technikai 

vívmányai. 

10 

Fantázia és valóság 

Robinson Crusoe. Mesék és legendák (pl. The Origin of Big Horn Hot 

Spings, The Legend of Queen Ann’s Lace). Utazás a jövőbe. 

12 

Természet, állatok 

Természeti csodák itthon és a nagyvilágban. Földünk (égtájak, 

kontinensek, óceánok). 

12 

Összes: 108 

A továbbhaladás feltételei: 

 Hallott szöveg értése. 

◦ A tanári utasításokat megérti, az órát tudja követni. 

◦ A tanult szavakat felismeri. 

◦ Rövidebb szövegeket tud követni. 

◦ Néhány alapvető információt megért. 

 Szóbeli interakció. Beszédkészség 

◦ A begyakorolt beszédszituációt tudja alkalmazni. 

◦ Néhány kérdést önállóan fel tud tenni.  

◦ Rövid társalgásban részt vesz. 

◦ Összefüggően tud önmagáról beszélni. 



Balsaráti Vitus János Általános Iskola  OM 028352 

127 | o l d a l  

 

◦ Hallás után képes megismételni szavakat, mondatokat. 

 Olvasott szöveg értése. 

◦ Ismert témáról szóló rövid szöveget meg tud érteni. 

◦ A szöveghez tartozó feladatokat tudja értelmezni,néhány feladatot meg tud oldani. 

 Íráskészség 

◦ Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

◦ Egyszerű mondatok létrehozása. 

◦ Egyszerű írásos minta követése. 

 

Német 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Család. Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. 5 

Otthon. Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

4 

Étkezés. Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. 6 

Egészséges táplálkozás. Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 7 

Idő, időjárás 

Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. 

7 

Öltözködés. Ruhadarabok.  6 

Sport. Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. 6 

Iskola, barátok. Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

7 

Szabadidő, szórakozás. Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 6 

Természet, állatok . Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás 6 

Ünnepek és szokások  

Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

6 

Város, bevásárlás  

Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Látnivalók, nevezetességek 

a lakóhelyemen. 

7 

Utazás, pihenés  

Vakáció, nyaralás. Táborok, osztálykirándulás. Közlekedési eszközök. 

7 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 5 

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

élményeim. 

6 

Környezetünk védelme  

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

6 

Ismétlés, rendszerezés 11 

Összes: 108 

A továbbhaladás feltételei: 

 Hallott szöveg értése 
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◦ Megérti  az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat. 

◦ Az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket segítséggel megérti. 

◦ A tanult témakörökben elhangzó mondatokban a tanult szavakat, felismeri.  

◦ Az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők követésére törekszik. 

◦ Törekszik a  megértést segítő stratégia megismerésére. 

 Szóbeli interakció 

◦ Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokba bekapcsolódik, ismert témákról segítséggel 

kommunikál, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

◦ A  mindennapi helyzetekben, a hozzá intézett kérdésekre, válaszadásra , illetve rövid párbeszédek 

folytatása minta alapján képes. 

◦ Törekszik  a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

 Összefüggő beszéd 

◦ Képes saját magáról néhány rövid összefüggő mondatot mondani, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával. 

◦ Rövid, egyszerű történetek mesélésében tanári segítséggel közreműködik.; 

◦ Képes megfogalmazni rövid egyszerű állításokat. 

◦ Begyakorolt egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajták használatára törekszik. 

◦ A szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történéseket minta alapján összekapcsol lineáris 

kötőszavakkal. 

◦ Törekszik  a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

 Olvasott szöveg értése 

◦ Az ismerős témákról szóló rövid szövegeket részben  megéri.  

◦ Törekszik az alapvető információk megtalálása az egyszerű,  néhány mondatos szövegekben. 

◦ Az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat segítséggel elvégzi. 

◦ Érdeklődő célnyelvi kultúrába tartozó iránt. 

 Íráskészség 

◦ Tud néhány mondatot  tanári segítséggel írni a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról. 

◦ A mondatokat összekapcsolja egyszerű kötőszavakkal , minta alapján.  

◦ Az nyelvismeretét segítséggel alkalmazza egyszerű szövegek írására az ismert témákról; begyakorolt 

fordulatok felhasználásával. 

 Fogalomkörök 

◦ Minta alapján tudja képezni a gyenge igék Präteritum alakját. 

◦ A birtokos névmásokat alanyesetben, ismert szavakra vonatkozóan megfelelően használja. 

◦ Ismeri  a tanult elöljárószavak jelentését. 

◦ Minta alapján, segítséggel  használja a főnevek birtokos esetét. 

◦ Tudja a sollen, dürfen, werden igék ragozását. 

 

Etika 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Ki vagyok én, mi vezérli a tetteim? 
12 

Párkapcsolat és szerelem 
12 

Egyén és közösség 
12 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Életkorának megfelelő szinten ismerje önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor legyen képes 

reálisan felmérni a lehetőségeit.  

 Legyen képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket és saját értékrendje szerint 

hozzon döntéseket.    

 Legyen nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.  

 Értse a szabályok szerepét az emberi együttélésben, igyekezzen alkalmazkodni hozzájuk, legyen maga is 

alakítója a közösségi szabályoknak.  

 Tudja megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.  

 Legyen tisztában a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.  

 Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. évfolyam 
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Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 9 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon 12 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború 9 

Európa és a világ a két háború között 12 

Magyarország a két világháború között 14 

A második világháború 14 

Év végi ismétlés 2 

Összesen: 72 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismeretszerzés, tanulás: 

◦ Alapvető folyamatok, összefüggések felismerése és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 

kirekesztés) azonosítása, megítélése.  

◦ A holokauszt elítélése.  

◦ Ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemzőit, szereplőit.  

◦ Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük a tanult időszakban. Ismerje a 

korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit.  

◦ Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és lakosságának 

kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba, akik szintén a magyar nemzet tagjai.  

◦ Legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.  

◦ Tudjon grafikont, táblázatot, diagramot elemezni.  

◦ Legyen képes önálló vázlat készítésére.  

◦ Legyen képes egyszerű következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből.  

◦ Tudja megállapítani, hogy a tanult fontos személyek közül kik voltak kortársak. 

 Kulcsfogalmak: 

◦ Legyen képes alapvető történelmi fogalmak, nevek, kifejezések megismerésére, használatára, 

értelmezésére.  

◦ Tudja és érezze át az egy nemzethez tartozás, a hazafiság fogalmát. 

◦ Információszerzés, kommunikáció: 

◦ Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban, múzeumban, interneten, olvasmányairól 

készítsen lényeget kiemelő jegyzetet, szóbeli beszámolót.  

◦ Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, kiselőadást 

tartani tanári segítséggel. 

 Tájékozódás időben és térben: 

◦ Ismerje az időszámítás alapelemeit.  

◦ Tudja a legfontosabb történelmi események időpontjait, a történelmi korok, korszakok nevét, sorrendjét.   

Tudjon eseményeket bejelölni időszalagon.  

◦ Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit.  

◦ Legyen képes vaktérképek kitöltésére, tudja nyomon követni a határmódosításokat.  

◦ Ismerje fel térképen a háborús katonai tömböket.  

 

Fizika 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Természettudományos vizsgálati módszerek, kölcsönhatások 12 

Mozgások  19 

Nyomás  14 
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Energia, energiaváltozás 11 

Hőjelenségek 11 

Év végi összefoglalás, az elmaradt órák pótlása 5 

Összes: 
72 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak elmondására, 

egyszerű tapasztalatok életkorának megfelelő értelmezésére. 

 Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg, erő,  

 hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt mértékegységeit. 

 Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó olvadása, vizes ruha 

száradása, stb.) 

 Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelenőségével. Értse, hogy egyszerű gépekkel 

csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem. 

 Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek, mérések elvégzésére, azok 

értelmezésére. 

 

Kémia 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszámok 

(tartalmazza a 10 %-ot)  

Szabadon tervezhető 

óraszám  

Összesen  

A kémia tárgya, kémiai kísérletek 4 2 6 

Részecskék, halmazok, változások, 

keverékek 

18 8 26 

A részecskék szerkezete és 

tulajdonságai, vegyülettípusok 

14 8 22 

Összes:  
36 18 54 

A továbbhaladás feltételei: 

 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 elhelyezkedése 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 a 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. 

 

Biológia – egészségtan 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszám 

(Tartalmazza a 10%-ot) 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

14 

Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

16 
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Az élőlények változatossága III.  

Az élővilág alkalmazkodás a hideghez, és a világtenger övezeteihez 

13 

Rendszer az élővilág sokféleségében 13 

Részekből egész 16 

Összes: 72 
 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggését az adott 

térséget jellemző környezeti tényezőkkel. 

  Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték. 

 Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó legfontosabb 

fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani. 

 Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait, tudja az élőlényeket elhelyezni bennük. 

 Sejtek felépítése 

 A növények és az állatok testfelépítése, szaporodási típusok. 

 

Földrajz 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszámok 

(tartalmazza a 10 %-ot)  

Szabadon tervezhető 

óraszám  

Összesen  

I. A szilárd Föld anyagi és folyamatai 5 2 7 

II. A földrajzi övezetesség alapjai 4 1 5 

III. Gazdasági alapismeretek 4 2 6 

IV. Afrika földrajza 6 3 9 

V. Amerika földrajza 7 4 11 

VI. Ázsia földrajza 7 4 11 

VII. Ausztrália, a sarkvidékek és az 

óceánok földrajza 

3 2 5 

Összes: 
36 18 54 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak,országok természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit 

bemutató képek, ábrák, adatok elemzésére, tanári irányítás alapján alapvető összefüggések felismerésére. 

Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájaikat, legfontosabb 

országaikat.  

 Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet alapvető összefüggéseit.  

 Legyen képes különböző térképi és egyéb földrajzi tartalmú információk felhasználására a témákhoz  

 kapcsolódóan.  

 Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. 

 

Ének – zene 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Zenei reprodukció – Éneklés 12 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

6 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 6 
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Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 6 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 6 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az énekes anyagból 10-12 dalt és zenei szemelvényt (egyszólamú) emlékezetből énekelnek csoportban. 

 A generatív készségfejlesztés eredményeként fejlődjön a ritmusérzékük, dallami készségeik. 

 A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről.  

 Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat megpróbálják szolmizálva 

olvasni.  

 A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket jellemző részleteik alapján 

felismerik. 

 

Vizuális kultúra 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Kifejezés, képzőművészet - Érzelmek, hangulatok kifejezése 7 

Kifejezés, képzőművészet - A művészi közlés, mű és jelentése 7 

Vizuális kommunikáció - Magyarázó képek/rajzok 4 

Vizuális kommunikáció - Vizuális kommunikációs formák 5 

Vizuális kommunikáció - Montázs 4 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei. A montázs 

szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 

2 

Tárgy- és környezetkultúra - Tervezett, alakított környezet 7 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Tudjon közvetlen tapasztalás útján szerzett élményről rajzot készíteni. 

 Ismerje a perspektivikus ábrázolás alapjait. 

 Vázlat készítése épületekről. 

 Tudja az egyszerű mozgást ábrázolni. 

 Ismerjen néhány kézműves technikát. 

 Tudjon tárgyakat, természeti formákat rajzolni. 

 Fázisrajzot készítsen. 

 Plakátot tudjon készíteni. 

 Ismerje a művészettörténeti korszakok jellemzőit. 

 Tudjon csoportban dolgozni. 

 

Informatika 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

1. Az informatikai eszközök használata 3 
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2. Alkalmazói ismeretek 16 

3. Problémamegoldás inf. eszközökkel és m. 7 

4. Infokommunikáció 4 

5. Az információs társadalom 3 

6. Könyvtári informatika 3 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

◦ ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 

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

◦ segítséggel legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 

 A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

◦ tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni segítséggel; 

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

◦ segítséggel tudjon bemutatót készíteni ; 

◦ tudjon egyszerű táblázatot létrehozni minta alapján. 

 A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

◦ ismerje és segítséggel használja az algoritmusleíró eszközöket; 

◦ ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

 A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

◦ legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

◦ segítséggel legyen képes az információ értékelésére; 

◦ segítséggel használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

 A tanuló az információs társadalom témakör végére 

◦ ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

◦ ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 

◦ ismerjen információforrásokat; 

 A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

◦ a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes forrásokat találni konkrét tantárgyi 

feladataihoz; 

◦ segítséggel képes alkalmazni más tárgyakban a tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, 

szövegalkotás). 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

A háztartás és közszolgáltatások 11 

Közlekedés 7 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 10 

Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, munkakörnyezetek 

megismerése 

8 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az alapvető balesetvédelmi szabályok ismerete. 

 Ismerje a közműrendszert. 

 Tudja a számítógépek jelentőségét. 

 Közlekedési helyzetek megítélése. 

 Ismerje a dohányzás, alkohol és a kábítószer- fogyasztás veszélyeit. 

 Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait. 
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 Tudjon háztartási naplót vezetni. 

 Rendelkezzen megfelelő önismerettel. 

 Tudjon társával vagy csoporttal közösen dolgozni. 

 

Testnevelés és sport 7. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Természetes és nem természetes mozgásformák 22 

Sportjátékok 35 

Atlétika jellegű feladatok 45 

Torna jellegű feladatok 33 

Alternatív környezetben űzhető sportok 22 

Önvédelmi és küzdő feladatok 23 

Összes: 180 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az egyöntetű és egyéni képességek szerint differenciált tanári utasítások elfogadása és törekvés az azok 

szerinti végrehajtásra.  

 Az önállóság megjelenése a tanár által kiszabott testmozgásban. 

 Az egészségmegőrzés legfontosabb tényeinek ismerete és a saját állapottal való összehasonlításra való 

képesség. 

 A technikai hibák, egyéni sikertelenségekkel való szembesülés, a saját adottságok elfogadása mentén a saját 

javuló teljesítményére való elszántság felmutatása. 

 Tehetség szerint alkalmi versenyzés az osztályban, iskolában és iskolán kívül egyesületi és 

tömegsportrendezvényeken. 

 Az együtt játszás konfliktusainak megérése, a megoldások keresése elfogadása azok megoldására. 

 

Osztályfőnöki 7. évfolyam 

Témakörök  Témák  Óraszámok  

Változás – szabály – rendszer – 

értékelés - szervezés 

A szabálykövetés fontossága, tanulói jogok és 

kötelességek, a DÖK munkája. 

10 

Ki vagyok én, hol a helyem a 

közösségben, a családban? 

Az osztály, mint közösség; a barátság fogalma, 

értéke, önismeret, gondolati térkép. 

8 

Kommunikáció - 

médiatudatosság 

A kommunikáció eszköztárának helyzetekhez illő 

használata, kommunikációs illemszabályok. 

5 

Tanuljuk a tanulást! Jegyzettelési technikák, kiselőadás készítés, a 

prezentáció fogalma, vizsgahelyzet kezelése. 
8 

Egészséges életmód, 

környezettudatosság 

Mi a pályánk? 

Gazdasági életre nevelés A családi háztartás kiadásai, takarékosság 

lehetőségei.  

5 

Összesen:  36 

 

Cigány-népismeret 7. évfolyam 

Témakörök  Óraszámok  

Szociális kapcsolatok  6 

Természeti és társadalmi környezet 8 

Múlt és jelen 8 
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Kulturális élet 10 

Cigány nyelvek 4 

Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismerjen három cigány költőt és versét. 

 Ismerje a három legjelentősebb cigány népcsoport jellemzőit – beás, oláh, romungro. 

 Ismerje egy híres cigány zenész életét és munkásságát. 

 Ismerje a Magyarországon élő cigány népcsoportokat. 

 Ismerjen két cigány nyelvfajtát.  

 

8. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam 

Irodalom  

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 

13 

Nagyepikai alkotás - regényelemzés 8 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, elégia, 

ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 

17 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) 6 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből 

- magyar vagy világirodalom, regényelemzés 

7 

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia 7 

A média kifejezőeszközei 3 

A média társadalmi szerepe, használata  4 

Összefoglalás, gyakorlás 7 

Összes: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanulók a nyolcadik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi és más művészeti ágakba tartozó művek 

önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére.  

 Lássák át a kapcsolatot irodalmi és képzőművészet, irodalom és zene között.  

 Ismerjenek meg különböző művészeti ágakban felbukkanó vándormotívumokat, témákat.  

 Legyenek képesek a szövegek, irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzésére, az 

összefüggések felismerésére, tudják alkalmazni a megfelelő terminusokat, azokat jól ismerjék, legyenek 

tisztában jelentőségükkel, szerepükkel.  

 A tanulóknak irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról 

szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, 

tudásuk átadására, közvetítésére is. figyeljenek fel a művek jelentésének változására az egyén életén belül és 

különböző korokra való tekintettel is.  

 Tudjanak róla, hogy minden műalkotásnak több olvasata van.  

 Legyenek képesek önállóan különböző műfajú szövegek alkotására, legyenek képesek az irodalomról, 

művészetekről alkotott írásaikban szabatos, pontos fogalmazásra, ismereteiket felhasználva, alkalmazva 

fogalmazzák meg önállóan gondolataikat, ítéleteiket, kritikai észrevételeiket. 

 Az általános, egyetemes erkölcsi-etikai és esztétikai értékek mentén alakítsák ki saját értékrendjüket, alakítsák 

egyéni ízlésüket.  

 Legyenek képesek saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni, véleményüket, 

bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki.  

 Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel 

támasszák alá.  
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 Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési 

problémákat.  

 Legyenek képesek többféle elbeszélő módban és többféle elbeszélői műfajban önállóan szövegalkotásra.  

 Legyenek tisztában alapvető verstani kategóriákkal, ismerjék a különböző ritmusszerkezeteket.  

 Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti 

összefüggéseket, tudjanak egymáshoz rendelni alkotásokat és más művészetek műalkotásait.  

 Legyenek rutinosak az Internet használatában.  

 Legyenek képesek adatokat keresni a világhálón. 

 

Nyelvtan 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 6 

Írás, fogalmazás 4 

Helyesírás 9 

A nyelv szerkezete 29 

A nyelv állandósága és változása 7 

Összefoglalás, gyakorlás 7 

Összes: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben.  

 Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit.  

 Beszélgetés közben ügyeljen a párbeszéd illemszabályainak betartására.  

 Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, 

hatékony közlésre.  

 Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és írásban és szóban továbbadni. 

 Legyen képes egy kb.300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális 

(átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére.  

 Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni.  

 Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményének szóban és írásban 

megfogalmazni. 

 Tudjon különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, 

jegyzetet és vázlatot készíteni.  

 Legyen képes a helyi könyvtár anyagában eligazodni, tudja használni a könyvtár adatbázisát egy-egy témához 

történő anyaggyűjtésben.  

 Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját 

élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján.  

 Tudja lejegyezni a felhasznált információforrások adatait. 

 A tanuló ismerje és a szövegalkotásban használja a különböző mondatfajtákat.  

 Ismerje fel és tudja megnevezni az összetett mondatok különböző fajtáinak változatos használatára a szóbeli és 

írásbeli szövegalkotásai során.  

 Ismerje és alkalmazza a z írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, ill. mondatrészek közötti 

írásjeleket.  

 A helyesírási segédkönyv segítségével legyen jártas az idézés helyesírásában. 

 Ismerje a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

a tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált szóbeli és írásbeli 

megfogalmazására, álláspontjának megvédésére.  

 Legyen képes spontán, ill. irányított vitában kulturáltan részt venni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok 

segítségével megvédeni. 

 Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra. 
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Matematika 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszámok 

(tartalmazza a 10 %-ot)  

Szabadon tervezhető 

óraszám  

Összesen  

Gondolkodási módszerek 12 
3 15 

Számtan, algebra 33 
11 44 

Geometria 37 
10 47 

Függvények, sorozatok 19 
9 28 

Statisztika, valószín. 7 
3 10 

Összes: 108 36 144 

A továbbhaladás feltételei: 

 Gondolkodási és megismerési módszerek 

◦ Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

◦ Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

◦ Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése 

egyszerűbb esetekben. 

◦ Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

◦ Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 Számtan, algebra 

◦  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes 

kerekítése. 

◦ Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

◦ A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során. 

◦ A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös 

kiválasztása a többszörösök közül. 

◦ Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

◦ Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása 

egytagúval. 

◦ Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

◦ Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen. 

◦ A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és 

hétköznapi feladatok megoldásában. 

◦ Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 Összefüggések, függvények, sorozatok 

◦ Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

◦ Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása 

természettudományos feladatokban is. 

◦ Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat 

leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 Geometria 

◦ A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. 

◦ Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek 

összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. 

◦ Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás 

felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

◦ A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

◦ Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban. 

◦ A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek 

ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

 Valószínűség, statisztika 
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◦ Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása. 

◦ Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen 

eseményt. 

◦ Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

◦ Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezése. 

 

Idegen nyelv  

Angol 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszámok 

(tartalmazza a 10 %-ot)  

Szabadon tervezhető 

óraszám  

Összese 

Család  

Életformák, napirend, szokások. A 

generációs szakadék. Élet a múltban: 

dédszüleim világa. 

12 
 12 

Étkezés Receptek: hozzávalók és 

utasítások. 

Egészséges táplálkozás. Étkezési szokások 

a célnyelvi kultúrában.  

11 
 10 

Sport Testnevelés és sportok. 10 
 10 

Iskola, barátok Az angol nyelv szerepe 

napjainkban. 
11 

 11 

Szabadidő, szórakozás Film, színház, 

muzsika. 
11 

 11 

Természet, állatok Az esőerdők élővilága. 10  10 

Város, bevásárlás 

Különböző életformák: vidék és város. 

Városi közlekedés. Szolgáltatások. 

12  12 

Utazás, pihenés 

Utazás, városnézés. Ismerkedés az angolul 

beszélő országokkal: Nagy-Britannia, 

Írország, USA, Kanada, Ausztrália, Új-

Zéland. 

11  11 

Egészséges életmód. A helyes táplálkozás. 10  10 

Média, kommunikáció 

Internet, közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban. Tinimagazinok. 

10  10 

Összes: 108  108 

A továbbhaladás feltételei: 

 Hallott szöveg értése 

◦ Utasításokat megérti és tudja követni. 

◦ Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

◦ Rövidebb szövegek gondolatmenetének követése. 

 Szóbeli interakció – beszédkészség 

◦ Saját gondolatának kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel. 
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◦ Bővülő szókincsét tudja alkalmazni. 

◦ Véleményét el tudja mondani. 

◦ Szituációs játékokban aktívan részt vesz. 

 Olvasott szöveg értése. 

◦ Rövidebb szövegeket megért, az ismeretlen szavakat ki tudja keresni a szótárból. 

◦ Az olvasott szöveg tartalmát segítséggel megérti. 

◦ A szövegekhez tartozó feladatsort segítséggel meg tudja oldani. 

◦ Érdeklődik a célnyelvi kultúra iránt. 

 Íráskészség. 

◦ Adott témáról néhány mondatot ír önállóan. 

◦ Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

◦ Az összekevert szavakat helyes sorrendbe helyezi segítséggel. 

  

Német 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszámok 

(tartalmazza a 10 %-ot)  

Szabadon tervezhető 

óraszám  

Összesen  

Családi események, közös programok.  

Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

4  4 

Lakóhelyem, tágabb környezetem.  

Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. Otthontalanok. 

8  8 

Étkezés. Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

6  6 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában 

és a nagyvilágban. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok 

8  8 

Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

6  6 

Kedvenc ruháim. Divat világa. 6  6 

Sportok, sportfelszerelések. Extrém 

sportok. Sportversenyek, olimpia. 

6  6 

Tanórán kívüli közös programjaink.  

Iskolai élet más országokban. 

6  6 

Internet, interaktív játékok.  

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

5  5 

Kontinensek, tájegységek.  

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága 

6  6 

Ünnepek és szokások  

Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

6  6 

Tájékozódás, útbaigazítás.  8  8 
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Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. Híres városok és 

nevezetességeik. 

Utazás, pihenés Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. Utazás 

belföldön és külföldön. 

8  8 

Fantázia és valóság Képzeletem világa.  

Utazás a jövőbe. 

8  8 

Kedvenc múzeumom.  

Kiállítások, rendezvények, koncertek. 

Zenei világnap. 

6  6 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág.  

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Környezettudatos viselkedés. 

6  6 

Ismétlés, rendszerezés  5  5 

Összes: 108  108 

A továbbhaladás feltételei: 

 Hallott szöveg értése 

◦ Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat megérti. 

◦ Az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket  segítséggel megérti. 

◦ A tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és beszédfordulatokat felismeri.  

◦ Az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének követésére 

törekszik. 

◦ Néhány, a megértést segítő alapvető stratégia  segítséggel alkalmazza. 

 Szóbeli interakció 

◦ Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban  segítséggel bekapcsolódik, ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel próbál kommunikálni.  
◦ Mindennapi helyzetekben, segítséggel  válaszokat ad a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid 

párbeszédek folytatása bekapcsolódik.  

◦ Törekszik  a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra 

 Összefüggő beszéd 

◦ Képes, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával,  néhány összefüggő mondatot mondani saját magáról 

és közvetlen környezetéről. 

◦ Rövid, egyszerű történetek mesélésbe tanári segítséggel bekapcsolódik. 

◦ Tud egyszerű állításokat megfogalmazni. 

◦ Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használatára törekszik. 

◦ A szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történéseket összekapcsol lineáris 

kötőszavakkal minta alapján. 

◦ Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó használatára. 

 Olvasott szöveg értése 

◦ Az ismerős témákról szóló rövid szövegeket részben megérti.  

◦ Törekszik az alapvető információk megtalálása az egyszerű, néhány  mondatos szövegekben. 

◦ Az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat segítséggel elvégzi. 

◦ Érdeklődő a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt. 

 Íráskészség 

◦ Tud néhány  mondatot írni tanári segítséggel a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról. 

◦ Gondolatai tanári segítséggel kifejezi egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatokban. 

◦ A nyelvismeretét alkalmazza egyszerű szövegek írására  ismert témákról; begyakorolt fordulatok 

használatával. 
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 Fogalom körök 

◦ Felismeri néhány tanult visszaható igét.  

◦ Megfelelően használja  a  helymeghatározás tanult formáit az ismert Földrajzi nevek esetén. 

◦ Ismer néhány időbeli viszonyt kifejező szót. 

◦ Minta alapján, tanári segítséggel  használja a weil és kötőszót. 

◦ Minta alapján, tanári segítséggel tud néhány vonzatos igét használni. 
 

Etika 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

1. Helyem a világban 12 

2. Mi dolgunk a világban? 12 

3. Hit, világkép, világnézet 12 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló értse meg, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, aki alkalmas mások megértésre és önmaga 

vizsgálatára.  

 Legyen képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket és saját értékrendje szerint 

hozzon döntéseket.   

 Tudja, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.   

 Legyen nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

 Értse a szabályok szerepét az emberi együttélésben, igyekezzen alkalmazkodni hozzájuk, legyen maga is 

alakítója a közösségi szabályoknak.  

 Legyen elképzelése saját jövőjéről és tudja hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie.  

 Életkorának megfelelő szinten legyen tisztában azzal, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is 

jár.  

 Legyen tisztában a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.  

 Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet. 

 

Történelem és állampolgári ismeretek 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 6 

Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leveréséig 

9 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 6 

A Kádár-korszak jellemzői 8 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 7 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 6 

Társadalmi szabályok 3 

Állampolgári alapismeretek 5 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 5 

Háztartás és családi gazdálkodás 6 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 3 
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A médiamodellek és intézmények 3 

A média társadalmi szerepe, használata –Reklám és hír a hagyományos és 

az új médiában 

3 

Év végi ismétlés 2 

Összes: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismeretszerzés, tanulás:  

◦ Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés 

legfontosabb állomásai között és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) 

azonosítására, megítélésére.  

◦ Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. 

◦ Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására.  

◦ Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi 

helyszíneit.  

◦ Tudja, hogy mi történt Európa más régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye idején.  

◦ Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani .  

◦ Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, terrorizmust, 

munkanélküliséget.   

◦ Tudjon grafikont, táblázatot, diagramot elemezni.  

◦ Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit. 

 Kulcsfogalmak: 

◦ Legyen képes alapvető történelmi fogalmak, nevek, kifejezések megismerésére, használatára, 

értelmezésére.  

◦ Tudja és érezze át az egy nemzethez tartozás, a hazafiság fogalmát. 

◦ Információszerzés, kommunikáció: 

◦ Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, kiselőadást 

tartani.  

◦ Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban.  

◦ Legyen képes saját vélemény megfogalmazására.  

◦ Legyen képes egyszerű családi költségvetést készíteni. 

 Tájékozódás időben és térben: 

◦ Ismerje az időszámítás alapelemeit.  

◦ Tudja a legfontosabb történelmi események időpontjait, a történelmi korszakokat és időhatárait.  

◦ Tudjon eseményeket bejelölni időszalagon.  

◦ Legyen képes kronológiai sorrend felállítására.  

◦ Legyen képes vaktérképek kitöltésére, tudja nyomon követni a határmódosításokat.  

◦ Tudja beazonosítani a megosztott világ országait. 

 

Fizika 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Szabadon tervezhető 

óraszám 

Összesen 

Elektromosságtan 10 10 20 

Optika, csillagászat 8 8 16 

Összes: 36 18 54 

A továbbhaladás feltételei: 

 A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli életben egyaránt. 

 Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását. 

 Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári irányítással 

egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre.  

 Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat. 

 Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának lehetőségeit. 

 Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint. 

 Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a szemüveg szerepét. 

Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. 
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 Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei, természettudományos 

ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között. 

 

Kémia 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

A kémiai reakciók típusai 16 

Élelmiszerek és az egészséges életmód 14 

Kémia a természetben 14 

Kémia az iparban 14 

Kémia a háztartásban 14 

Összes: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 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.  

 Szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldatokkal. Sorolja fel a 

természetes vizek összetevőit.  

 Ismerje fel az egészséget, 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. 

 

Biológia – egészségtan 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszámok 

(tartalmazza a 10 %-ot)  

Szabadon tervezhető 

óraszám  

Összesen  

Szépség, erő, egészség 1 15 16 

A szervezet anyag- és energiaforgalma 13 7 20 

A belső környezet állandósága 11 6 17 

A fogamzástól az elmúlásig 11 8 19 

Összes: 36 36 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 Legyen tisztában saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival. 

 Ismerje a férfi és a nő közötti különbséget és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáit. 

 Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait. 

 Tudatosuljanak az egészséges életmód összetevői. 

 Ismerje az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. 

 Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában. 

 

Földrajz 8. évfolyam 
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Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

I. Európa általános földrajza 6 

II. Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 10 

III. Atlanti-Európa földrajza 7 

IV. Kelet- és Közép-Európa földrajza 8 

V. A Kárpát-medencevidék földrajza 7 

VI. A hazánkkal szomszédos országok földrajza 10 

VII. Magyarország természeti és kulturális értékei 12 

VIII. Magyarország társadalomföldrajza 12 

Összes: 72 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló tudja bemutatni hazánk földrajzi környezetének természeti és társadalmi-gazdasági  

 jellemzőit megadott szempontok alapján.  

 Tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit különböző térképi információk 

felhasználásával. 

 Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében.  

 Ismerje hazánk környezeti értékeit.  

 Legyen képes önálló információ gyűjtésre a megadott szempontok szerint különböző földrajzi-

környezetvédelmi tartalmú információhordozókból, és tudja feldolgozni ezeket tanári irányítással.  

 Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat.  

 Tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket, kapcsoljon hozzájuk tartalmi jellemzőket. 

 

Ének – zene 8. évfolyam  

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Zenei reprodukció – Éneklés 12 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

6 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 6 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 6 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 6 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az énekes anyagból 12-15 dalt és zenei szemelvényt (egyszólamú és többszólamú anyag) emlékezetből 

énekelnek csoportban. 

 A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, 

többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. 

 Az új zenei elemeket felismerik kottaképről.  

 Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.  

 A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművekből legalább 3 alkotást jellemző 

részleteik alapján felismerik. 

 

Vizuális kultúra 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  
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(tartalmazza a 10%-ot) 

Kifejezés, képzőművészet - A művészi közlés, mű és jelentése 11 

Vizuális kommunikáció - Mozgóképi közlés 7 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei. A kiemelés 

(hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az 

online sajtóban 

5 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei. Reprodukálás és 

ábrázolás – a mozgókép kettős természete 

2 

Tárgy- és környezetkultúra - Az épített környezet története 11 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 A megismert művészi eszközöket, technikákat tudja alkalmazni. 

 Tudja vizuális közlést értelmezni. 

 Ismerjen új technikákat. 

 Tudja a tárgyakat, természeti jelenségeket elemezni. 

 Mozdulatokról tudjon fázisrajzot készíteni. 

 Gyűjtsön képeket, reklámokat. 

 Művészettörténeti korszakokat tudja röviden bemutatni. 

 Testeket tudjon felbontani. 

 Tudjon csoportban dolgozni. 

 

Informatika 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi 

óraszámok 

(tartalmazza a 10 %-ot)  

Szabadon tervezhető 

óraszám  

Összesen  

1. Az informatikai eszközök használata 3 2 5 

2. Alkalmazói ismeretek 15 8 23 

3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és m. 

7 3 10 

4. Infokommunikáció 4 2 6 

5. Az információs társadalom 3 2 5 

6. Könyvtári informatika 4 1 5 

Összes: 36 18 54 

A továbbhaladás feltételei: 

 A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

◦ ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni a 

függőség kialakulása ellen; 

◦ legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszközök 

kiválasztására és használatára. 

 A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

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

◦ segítséggel tudjon bemutatót készíteni. 

 A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

◦ lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

◦ tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

 A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

◦ segítséggel legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

◦ tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait. 

 A tanuló az információs társadalom témakör végére 

◦ ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

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

◦ ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

◦ segítséggel legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

 A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

◦ a választott forrásokat képes felhasználni a feladatmegoldásban; 

◦ egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

A háztartás és közszolgáltatások 11 

Közlekedés 7 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 10 

Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, munkakörnyezetek 

megismerése 

8 

Összes: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Az alapvető balesetvédelmi szabályok ismerete. 

 Ismerje a közműrendszert. 

 Tudja a számítógépek jelentőségét. 

 Közlekedési helyzetek megítélése. 

 Ismerje a dohányzás, alkohol és a kábítószer- fogyasztás veszélyeit. 

 Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait. 

 Tudjon háztartási naplót vezetni. 

 Rendelkezzen megfelelő önismerettel. 

 Tudjon társával vagy csoporttal közösen dolgozni. 

Testnevelés és sport 8. évfolyam 

Témakörök Kerettantervi óraszámok  

(tartalmazza a 10%-ot) 

Természetes és nem természetes mozgásformák 20 

Sportjátékok 34 

Atlétika jellegű feladatok 46 

Torna jellegű feladatok 32 

Alternatív környezetben űzhető sportok 25 

Önvédelmi és küzdő feladatok 23 

Összes: 180 

A továbbhaladás feltételei: 
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 Az egyöntetű és egyéni képességek szerint differenciált tanári utasítások maradéktalan végrehajtása.  

 Az önállóság, a belső kontroll megjelenése a tanár által kiszabott ill. az egyéb iskolán kívüli rendszeres 

testmozgásban. 

 Céltudatos egészségmegőrzés kialakulása. 

 A technikai hibák, egyéni sikertelenségekkel való szembesülés, annak teljesítményt rontó tulajdonságának 

elfogadása, megértése. 

 Tehetség szerint alkalmi versenyzés az osztályban, iskolában és iskolán kívül egyesületi és 

tömegsportrendezvényeken. 

 A sportági szabályok jellemformáló és szocializáló szerepének megértése, az együtt játszás konfliktusainak 

csökkentése. alapfokú tájékozottság a rendszeres edzés és a fizikai teljesítmények összefüggéseinek 

rendszerében.  

 

Osztályfőnöki 8. évfolyam 

Témakörök  Témák  Óraszámok  

Változás – szabály – rendszer – 

értékelés - szervezés 

Önértékelési terv készítése, elsajátított tudás és 

készségek beépítése az énképbe, sors és életpálya. 

6 

Kommunikáció - 

médiatudatosság 

Az internet szabályrendszere, közösségformáló 

hatása, internetnyelv – anyanyelv viszonya. 

3 

Egészséges életmód, 

környezettudatosság 

A serdülőkori változások higiéniája, 

hormonváltozások, szerelem. 

4 

Mi a pályánk? Tehetség felismerése önmagunkon - miben 

vagyunk jók?; pályaorientáció, írásbeli és szóbeli 

felvételi, önélerajz. 

17 

Gazdasági életre nevelés Utazás költségei, programszervezés, 

szállásfoglalás. 

6 

Összesen:  36 

 

Cigány-népismeret 8. évfolyam 

Témakörök  Óraszámok  

Szociális kapcsolatok  6 

Természeti és társadalmi környezet 8 

Múlt és jelen 8 

Kulturális élet 10 

Cigány nyelvek 4 

Összesen: 36 

A továbbhaladás feltételei: 

 Ismerjen három cigány prózaírót és művét. 

 Ismerjen olyan magyar műveket, melyekben cigány ember is szerepel. 

 Ismerjen három mai cigány sajtóterméket. 

 Ismerjen hazai mai cigány együtteseket, a Száztagú cigányzenekar munkásságát. 

 Ismerjen egy a cigányság életét kutató személyiség munkásságát. 

 Ismerje a cigány kisebbség helyzetét Magyarországon, a továbbtanulásukat támogató rendszereket. 

 Ismerjen egy cigány táncot. 

 

5-8. évfolyam órakeretei sajátos nevelési igényű – enyhe értelmi fogyatékos – 

tanulókra vonatkozóan 

 

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

                                                                                 Évi/heti óraszámok 
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Tantárgy  5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 5/180 5/180 4/144 4/144 

Idegen nyelv - - 3/108 3/108 

Matematika 4/144 4/144 4/144 4/144 

Etika/Hit-és erkölcstan     1/36 1/36 1/36 1/36 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2/72 2-3/90 2/72 2/72 

Hon- és népismeret 1/36    

Természetismeret 3/108 3-2/90 5/180 5/180 

Földrajz     - 1/36 1/36 2/72 

Ének – zene       2/72 2/72 1/36 1/36 

Vizuális kultúra     2/72 2/72 1/36 1/36 

Informatika    1/36 1/36 1/36 1/36 

Technika, életvitel és gyakorlat 1/36 1/36 2/72 1/36 

Testnevelés és sport 5/180 5/180 5/180 5/180 

Osztályfőnöki 1/36 1/36 1/36 1/36 

Összes heti óraszám 28 28 31 31 

 

5. Évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása 

folyamatos 

Olvasás és az írott szöveg megértése folyamatos  

Írás, szövegalkotás folyamatos  

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 90 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 90 

Összesen: 180 

 

Matematika 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika 

15 

Számelmélet, algebra 65 
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Geometria, mérés 35 

Függvények, az analízis elemei 24 

Statisztika, valószínűség 5 

Összesen: 144 

 

Informatika 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Informatikai eszközök használata 5 

Alkalmazói ismeretek 10 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 

Infokommunikáció, információs társadalom  8 

Könyvtári informatika  5 

Összesen: 36 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Az őskor és az ókori Kelet 22 

Az antikvitás 26 

A középkori Európa 10 

A magyarság történetének kezdetei – Árpád-ház kora 14 

Összesen: 72 

 

Ének- zene 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Zenei produkció 36 

Zenei befogadás 36 

Összesen: 72 

 

Vizuális kultúra 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Vizuális nyelv és technikák 20 

Kifejezés, képzőművészet  20 

Vizuális kommunikáció 14 

Tárgy- és környezetkultúra 18 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - 

Összesen: 72 

Technika, életvitel és gyakorlat 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 6 

Anyagok alakítása, modellezés 18 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 12 

Pályaorientáció  - 

Összesen: 36 

 

Testnevelés és sport 5. évfolyam (SNI) 
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Témakörök  Óraszámok  

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 30 

Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 45 

Játék  35 

Versenyzés 30 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 25 

Tánc  15 

Összesen: 180 

 

Etika 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Test és lélek 6 

Kapcsolat, barátság, szeretet 6 

Kortársi csoportok 6 

Társadalmi együttélés 6 

A technikai fejlődés hatásai 6 

A mindenséget kutató ember  6 

Összesen: 36 

 

Osztályfőnöki 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Közösség és személyiség 12 

Tanulás és munka  8 

Én és a társadalom  8 

Egészséges életmód 8 

Összesen: 36 

 

Természetismeret 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Anyag, energia, információ  6 

Rendszerek  16 

A felépítés és működés kapcsolata  12 

Állandóság, változás  16 

Az ember megismerése és egészsége  12 

Környezet, fenntarthatóság 10 

Összesen: 108 

 

Hon-és népismeret 5. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Az én világom 12 

Találkozás a múlttal 12 

Magyarország helyzete 12 

Összesen: 36 

 

A továbbhaladás feltételei: 
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Tantárgyak 

1. Magyar nyelv és irodalom 

 Legyen képes egy kb. 100 szavas írott (dokumentumszöveg és ismeretterjesztő) szöveg globális megértésére, 

a szövegből információk visszakeresésére.  

 Tudjon min. 50 szavas magánlevelet megfogalmazni. 

 A tanuló ismerje a főbb beszélőszerveket. Ismerje fel a magánhangzókat, a mássalhangzókat.  

 Ismerje a hangok csoportosításának a főbb szempontjait (rövid és hosszú, mély és magas magánhangzók, 

rövid és hosszú, zöngés és zöngétlen mássalhangzók). a tanuló ismerje fel egyéni közlésmódjának a 

jellemzőit, törekedjen megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre. 

 Ismerje a betűrendbe sorolásnak, az elválasztásnak és a keltezésnek a fontosabb szabályait. Legyen képes a 

Magyar helyesírási szótárt tanári segítséggel használni.  

 A tanuló társalgásban részt tud venni.  

 Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok 

alapján.  

 Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések alapján).Szavakat átalakít, 

csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját gondolatainak kifejezése érdekében. 

 A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, csoportosítja. 

 Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés szándékához igazítva. 

 A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal elmondja. 

 Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt azonosítja. 

 Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni. 

 Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelelően csoportosítást végezni. 

2. Matematika 

 Elemek halmazokba rendezése két szempont szerint.  

 Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.  

 Közös tulajdonságok felismerése, metszet előállítása. 

 Egyszerű állítások, tagadások megfogalmazása. 

 Logikai kifejezések pontos használata. 

 Minél több lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 

 Biztos számfogalom 100-as számkörben. 

 Jártasság 1 000-es számkörben. A törtszámok ismerete. 

 A szorzó- és bennfoglaló táblák tudása (szükség esetén táblázat segítségével). 

 A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel). 

 Egyszerű szöveges feladatok önálló megoldása. 

 Testek és síkidomok egy és több szempontú csoportosítása a tanult tulajdonságok alapján. Szabvány 

mértékegységek és a közöttük lévő váltószámok ismerete.  

 A téglalap és a négyzet kerületének mérése, számítása; területének mérése lefedéssel. 

 Szerkesztések: szögek és szakaszok rajzolása,  párhuzamos egyenesek szerkesztése, téglalap- és négyzet 

rajzolása. 

 Egész számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály megfogalmazása. 

 Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 

 Adatok leolvasása táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak leolvasása, lejegyzése. 

 Statisztikai adtok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben. 

 Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése. 

3. Természetismeret 

 Aktív részvétel a kísérletek végzésében. Tanult és vizsgált anyagok jellemző tulajdonságainak ismerete. 

Kölcsönhatások, változások, folyamatok ismerete a mindennapi környezetben. 

  Egyre önállóbb tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és lejegyzése írásban és rajzban. 

 Ismeretek a különféle energiaforrásokról, törekvés az energiatakarékos életmódra. 

 Környezetünkben található egyes természeti és technikai rendszerek ismerete. 

 Az egészséges életmód feltételeinek ismerete. Aktív részvétel a környezetvédő tevékenységekben. 

4. Ének - zene 

 A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

 Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 
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 Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szerkezet). 

 Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

 Képesség hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő daltanulással kiegészítve. 

 Kánonéneklés tanári segítséggel. 

 A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 

 Törekvés a zene belső lényegének megértésére.  

 Ritmikai-dallami ismereteik bővülése, megszilárdulása. 

 Fokozott önállóság a különféle kották használatában. 

 A zenei hallás, a zenei memória, a zenei figyelem, a belső hallás, a muzikalitás fejlődése.  

 Részvétel a tanult népdalok elemzésében. 

5. Vizuális kultúra 

A tanuló képes 

 egyenletes foltot satírozással létrehozni, 

 művészi alkotásokon tónushatásokat észrevenni, 

 ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről, 

 felismerhető képet készíteni, 

 emberalak szoborszerű megjelenítésére, 

 műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni, 

 emlékezetből egyszerű rajzot készíteni, 

 tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel, 

 formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal), 

 vázlatszerű ábrát készíteni, 

 egyszerű alaprajzot értelmezni, 

 funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete tárgyait, 

 képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni, 

 törekedni munkája igényes kivitelezésére, 

 tárgyat készíteni az általa választott technikával. 

6. Technika, életvitel és gyakorlat 

 Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

 Az élelmiszerek ismerete és csoportosítása az egészséges táplálkozás megvalósítása és az étkezési zavarok 

elkerülése érdekében. 

 A test változásainak érzékelése, a pubertáskornak megfelelő higiéniás szokások bevezetése. 

 Önállósulás a gyalogos és közösségi közlekedésben, a kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása. 

 Új anyagok és újabb technikák megismerése a tárgyak alakításához, modellek készítéséhez. 

 Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók körének bővítése.  

 A tanuló életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az energiatakarékosságról, a szelektív 

hulladékgyűjtésről. 

 A gazdálkodással és pénzhasználattal kapcsolatos fogalmak megismerése.  

7. Testnevelés és sport  

A tanuló képes 

 felismerni és használni a legfontosabb kézi- és tornaszereket, 

 vezényszóra egyszerű mozgás(sor)végrehajtására, 

 tartáshelyzetek felvételére, 

 irány, ütem tartására, 

 labdával irányított dobások, rúgások kivitelezésére, 

 a játékszabályok betartására, 

 aktív részvételre a közös játékokban, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más körülmények közötti alkalmazására, 

 teste és ruházata tisztán tartására, 

 a minőségi ételek felismerésére, 

 egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzésére, 

 egyszerű tánclépés utánzására bemutatás után és/vagy szóbeli instrukció alapján, 

 gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra játék és körtánc során. 

8. Etika 

 A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést 

érez arra, hogy fejlessze önmagát.  
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 Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos 

beszélgetésbe.  

 Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, 

amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.  

 Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására.  

 Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is.  

9. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 A tanuló meg tudja különböztetni a történelem forrásait, példákat is tud kapcsolni hozzá. 

  Ismeri a történelmi időszámítás egységeit. Alapvető szinten tájékozódik a történelmi térképen. Az 

időszalagon felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet. 

Időrendbe helyezi a tanult eseményeket időszalagon, időtornyon.  

 Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban 

számot ad a tanult elemi történelmi ismereteiről. 

 Különbséget tesz a különböző történelmi korok, valamint a magyar és a világtörténelem eseményei között.  

 Ismeri a világtörténelem tanult fordulópontjait; a magyar történelmi tudáskánon legfontosabb sarokpontjait – 

évszámok, események, uralkodók tükrében.  

 A magyar koronázási ékszereket megnevezi. A megismert mondák, legendák, rövid történetek tartalmát 

segítséggel elmondja.  

 Megkülönbözteti a történetek mesés és valóságos eseményeit. A történelmi hősökkel érzelmileg képes 

azonosulni.  

 Ok-okozati összefüggéseket tanári irányítás mellett fölismer.  

10. Hon- és népismeret 

 A tanuló ismeri Magyarország nemzeti hagyományait és értékeit. 

  Fogalmi képet alkot arról, hogy a magyar kultúra az európai művelődés szerves részét alkotja; ismeretekkel 

rendelkezik szűkebb és tágabb környezetének múltjáról és jelenéről.  

 Hazánk főbb tájegységeit megkülönbözteti, azokhoz kapcsolódva néhány jellegzetességről szóban és/vagy 

írásban, néhány mondatban beszámol.  

 Nagyszülei és szülei életéről tájékozódik; képet alkot gyermek- és felnőttkorukról, különös tekintettel a 

régmúlt idők hétköznapjaira, ünnepnapjaira.  

 Tudomása van közvetlen környezetének népszokásairól, azokat tiszteli és őrzi. 

 Ismeretekkel rendelkezik a történelmi Magyarország területén élő honfitársaink múltjáról és jelenéről; a 

magyarlakta területeken élő közösségek értékteremtő munkájáról.  

 A magyar kultúra és tudomány világban elfoglalt helyéről alapvető ismeretekkel rendelkezik, a nemzetközi 

hírnevet szerző művészek és tudósok közül néhányat megnevez, munkásságuk iránt érdeklődik. 

 Folyamatosan erősödő nemzeti identitástudattal rendelkezik. 

11.  Osztályfőnöki  

 Fejlődött a tanuló önismerete, reális önértékelése. 

 Kialakult a nyitottság a társas kapcsolatokra, fejlődött a szociális érzület. 

 Felelősséget érez cselekedeteiért, vállalásaiért, megfelelően érzékeli és értékeli a sikert, a kudarcot. 

 Felismeri az iskolai konfliktusokat, törekszik a megoldásra. 

 Megszilárdul az iskolai követelmények szerinti normatartás. 

 Tanulását (segítséggel) megtervezi. Felkészüléséhez figyelembe veszi az előzetes értékeléseket, 

tapasztalatokat.  

 Különbséget tesz kedvelt és kevésbé kedvelt tevékenységek között, elfogadja, hogy nem csupán a kedvelt 

tevékenységeket kell elvégezni.  

 Fokozódott kitartása, fejlődött felelősségérzete, feladattudata. 

12.  Informatika 

 A számítógép fő részeinek ismerete, a billentyűzet és az egér tanult funkcióinak használata, „kommunikálás” 

a számítógéppel. 

 A tanult informatikai alapfogalmak értése, használata. 

 A sérült funkciók korrigálásának megkezdése. 

 Egyszerű grafikus és szöveges felület megismerése, használata.  

 Próbálkozás a grafikus önkifejezésben.  

 A szépség és összhang megfigyelése a rajzos modellekben. 

 Motiváció erősödése a közhasznú információk gyűjtésében. 
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 Cselekvések sorrendiségének felismerése, kifejezése, rendezése különféle formákban tanári segítséggel. 

 Algoritmizáló és problémamegoldó gondolkodási képesség alkalmazására törekvés. 

 Több infokommunikációs segítő eszköz felismerése, használata segítséggel. 

 Életkornak megfelelő, ismert elektronikus média eszközeinek használata önállóan vagy segítséggel. 

 Játékos oktatóprogramok tudatos használata. Az itt szerzett ismeret felhasználása más tantárgyakban. 

 Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban. 

 Irányított információszerzés az internetről. 

 Tanár, felnőtt segítségével, irányított kereséssel az életkorának, fejlettségének, érdeklődési körének megfelelő 

könyv, újság kiválasztása. 

 Az osztály szabadpolcos könyvtárának használata, válogatás az érdeklődésnek megfelelően. 

 Tájékozódás az iskola könyvtárában segítséggel. 

 Könyvtári viselkedés alapvető szabályainak ismerete, gyakorlása, betartása. 

 

6. évfolyam  
Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása 

folyamatos  

Olvasás és az írott szöveg megértése folyamatos 

Írás, szövegalkotás folyamatos 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 90 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 90 

Összesen: 180 

 

Matematika 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika 

15 

Számelmélet, algebra 65 

Geometria, mérés 35 

Függvények, az analízis elemei 24 

Statisztika, valószínűség 5 

Összesen: 144 

 

Informatika 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Informatikai eszközök használata 5 

Alkalmazói ismeretek 10 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 

Infokommunikáció, információs társadalom  8 

Könyvtári informatika  5 

Összesen: 36 

 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

A középkori Európa 10 

Magyarország az Árpád-ház idején 20 

A világ és Európa a kora újkorban 29 
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Magyarország az újkor kezdetén 31 

Összesen: 90 

 

Ének – zene 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Zenei produkció 36 

Zenei befogadás 36 

Összesen: 72 

 

Vizuális kultúra 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Vizuális nyelv és technikák 20 

Kifejezés, képzőművészet  20 

Vizuális kommunikáció 14 

Tárgy- és környezetkultúra 18 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - 

Összesen: 72 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 6 

Anyagok alakítása, modellezés 18 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 12 

Pályaorientáció  - 

Összesen: 36 

 

Testnevelés és sport 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 30 

Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 45 

Játék  35 

Versenyzés 30 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 25 

Tánc  15 

Összesen: 180 

 

Etika 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Test és lélek 6 

Kapcsolat, barátság, szeretet 6 

Kortársi csoportok 6 

Társadalmi együttélés 6 

A technikai fejlődés hatásai 6 

A mindenséget kutató ember  6 

Összesen: 36 
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Osztályfőnöki 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Közösség és személyiség 12 

Tanulás és munka  8 

Én és a társadalom  8 

Egészséges életmód 8 

Összesen: 36 

 

Természetismeret 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Anyag, energia, információ  6 

Rendszerek  16 

A felépítés és működés kapcsolata  12 

Állandóság, változás  16 

Az ember megismerése és egészsége  12 

Környezet, fenntarthatóság 10 

Összesen: 72 

 

Földrajz 6. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Tájékozódás a földrajzi térben 6 

Tájékozódás időben 4 

Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről 10 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – a társadalmi – 

gazdasági élet szerveződése és folyamatai 

10 

Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 4 

Tájékozódás a regionális és a globális környezeti folyamatokról  2 

Összesen: 36 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Tantárgyak 

1. Magyar nyelv és irodalom 

 A tanuló társalgásban részt tud venni.  

 Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. Képes könyvtárhasználatra, megadott szempontok 

alapján.  

 Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések alapján).Szavakat átalakít, 

csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját gondolatainak kifejezése érdekében. 

 A tanult szószerkezeteket felismeri, gyűjti, csoportosítja. 

 Képes hiányos és bővített mondatot alkotni, átalakítani a közlés szándékához igazítva. 

 A kijelölt memoritereket szöveghűen, megfelelő hangsúllyal elmondja. 

 Tanult irodalmi művek tartalmát ismeri, a szereplőket, helyszínt azonosítja. 

 Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni. 

 Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelelően csoportosítást végezni. 

 Legyen képes egy kb. 100-150 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális 

megérésére, a szövegből információk visszakeresésére.  

 Ismerje és tudja alkalmazni mindennapi írásbeli alkotásaiban az ige, a főnévek (különös tekintettel a 

tulajdonnevek), a számnevek és melléknevek legáltalánosabb helyesírási szabályait és nyelvhelyességi 

tudnivalóit. 
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 Ismerje föl a főbb szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév) általános jellemzőit, alaki sajátosságait.  

 Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni. 

 A tanuló tudjon kívülről 5-6 verset, 1-2 prózarészletet. 

2. Matematika 

 Biztos számfogalom 1000-es számkörben. 

 Jártasság 10 000-es számkörben. A negatív számok  ismerete. 

 Elemek halmazokba rendezése két szempont szerint.  

 Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon.  

 Közös tulajdonságok felismerése, metszet előállítása. 

 Egyszerű állítások, tagadások megfogalmazása. 

 Logikai kifejezések pontos használata. 

 Minél több lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 

 A szorzó- és bennfoglaló táblák tudása (szükség esetén táblázat segítségével). 

 A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel). 

 Egyszerű szöveges feladatok önálló megoldása. 

 Testek és síkidomok egy és több szempontú csoportosítása a tanult tulajdonságok alapján. Szabvány 

mértékegységek és a közöttük lévő váltószámok ismerete.  

 A téglalap és a négyzet kerületének mérése, számítása; területének mérése lefedéssel. 

 Szerkesztések: szögek és szakaszok rajzolása, másolása, felezése; párhuzamos-, merőleges egyenesek 

szerkesztése, téglalap- és négyzet rajzolása. 

 Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály megfogalmazása. 

 Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 

 Adatok leolvasása táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak leolvasása, lejegyzése. 

 Adatok táblázatba beírása a felismert szabály alapján, ábrázolásuk koordináta-rendszerben. 

 Statisztikai adtok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben. 

 Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése. 

3. Természetismeret 

 Aktív részvétel a kísérletek végzésében.  

 Tanult és vizsgált anyagok jellemző tulajdonságainak ismerete.  

 Kölcsönhatások, változások, folyamatok ismerete a mindennapi környezetben.  

 Egyre önállóbb tapasztalatszerzés, a tapasztalatok megfogalmazása és lejegyzése írásban és rajzban. 

 Ismeretek a különféle energiaforrásokról, törekvés az energiatakarékos életmódra. 

 Környezetünkben található egyes természeti és technikai rendszerek ismerete. Életközösségek élő és élettelen 

összetevőinek megkülönböztetése, ismeretek az élőlények, az emberi test felépítéséről. 

 Az egészséges életmód feltételeinek ismerete.  

 Aktív részvétel a környezetvédő tevékenységekben.  

 Tájékozottság a Naprendszerről, a bolygókról.  

 Térképismeret, térképhasználat. IKT-eszközök használata.  

4. Ének - zene 

 A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

 Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 

 Új ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szerkezet). 

 Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

 Képesség hallás utáni daltanulásra, esetenként kottából történő daltanulással kiegészítve. 

 Kánonéneklés tanári segítséggel. 

 A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 

 Törekvés a zene belső lényegének megértésére.  

 Ritmikai-dallami ismereteik bővülése, megszilárdulása. 

 Fokozott önállóság a különféle kották használatában. 

 A zenei hallás, a zenei memória, a zenei figyelem, a belső hallás, a muzikalitás fejlődése.  

 Részvétel a tanult népdalok elemzésében. 

 Képesség ismeretek összekapcsolására az ének-zenei, valamint az irodalmi, történelmi, földrajzi tanulmányok 

egy-egy témakörében.  

 A többször hallott hangok, hangzások felismerése.  

 A meghallgatott hangszerek, kórusok hangjának, hangzásának felismerése. 

 Zenei részletek irányított figyelmű hallgatása. 

 Ismeretek szerzése zenetörténeti korokról, zenei műfajokról, zeneszerzők életéről, munkásságáról. 

 Nyitottság a zenei élmények befogadására. 
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5. Vizuális kultúra 

A tanuló képes 

 egyenletes foltot satírozással létrehozni, 

 művészi alkotásokon tónushatásokat észrevenni, 

 ismeretek szerzésére tapasztalati úton a mértani testekről, 

 felismerhető képet készíteni, 

 emberalak szoborszerű megjelenítésére, 

 műalkotásokhoz érzelmeket asszociálni, 

 emlékezetből egyszerű rajzot készíteni, 

 tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel, 

 formát ábrázolni (megközelítő hasonlósággal), 

 vázlatszerű ábrát készíteni, 

 egyszerű alaprajzot értelmezni, 

 funkció szerint csoportosítani közvetlen környezete tárgyait, 

 képek alapján tárgyakról rövid (szóbeli) jellemzést adni, 

 törekedni munkája igényes kivitelezésére, 

 tárgyat készíteni az általa választott technikával. 

6. Technika, életvitel és gyakorlat 

 Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

 Az élelmiszerek ismerete és csoportosítása az egészséges táplálkozás megvalósítása és az étkezési zavarok 

elkerülése érdekében. 

 A test változásainak érzékelése, a pubertáskornak megfelelő higiéniás szokások bevezetése. 

 Önállósulás a gyalogos és közösségi közlekedésben, a kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása. 

 Új anyagok és újabb technikák megismerése a tárgyak alakításához, modellek készítéséhez. 

 Az egészséges életmód érdekében szükséges tennivalók körének bővítése.  

 A tanuló életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az energiatakarékosságról, a szelektív 

hulladékgyűjtésről. 

 A gazdálkodással és pénzhasználattal kapcsolatos fogalmak megismerése.  

7. Testnevelés és sport  

A tanuló képes 

 összetett mozgások, 48-ütemű tornagyakorlatok végrehajtására, 

 a testnevelés szakszavainak értésére (passzív szókincs szintjén) és adekvát mozgásos válaszokra, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 gyors futásra, magas- és távolugrás megkísérlésére, 

 a labda átvételére és átadására, 

 a játékszabályok betartására, aktív részvételre a közös játékokban, 

 higiénés ismereteinek rutinszerű alkalmazására, 

 egyszerű tánclépésekre bemutatás után és/vagy szóbeli instrukció alapján, 

 zenével szinkronban mozgásra,  

 a tánc mint mozgás, mint örömforrás élvezetére. 

8. Etika  

 A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért.  

 Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló 

sokszínűséget. 

 Képességeinek tükrében gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek 

utólagos értékelésére. Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és 

hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is. 

 Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az 

elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.  

 Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes elfogadni a közösségi normákat.  

 Elfogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási hagyományokat. Érzékeli, 

hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és 

lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

 Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá, hogy 

életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet. Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és 

hátrányait.  

 Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek. 
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9. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 A tanuló meg tudja különböztetni a történelem forrásait, példákat is tud kapcsolni hozzá. 

  Ismeri a történelmi időszámítás egységeit. Alapvető szinten tájékozódik a történelmi térképen. Az 

időszalagon felismeri a tárgyalt történelmi időszakokat, évszámokat, kapcsol hozzá tanult ismeretet. 

Időrendbe helyezi a tanult eseményeket időszalagon, időtornyon.  

 Az adott tematikai egység tárgyalt témaköreiben – képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban 

számot ad a tanult elemi történelmi ismereteiről. 

 Különbséget tesz a különböző történelmi korok, valamint a magyar és a világtörténelem eseményei között.  

 Ismeri a világtörténelem tanult fordulópontjait; a magyar történelmi tudáskánon legfontosabb sarokpontjait – 

évszámok, események, uralkodók tükrében.  

 A magyar koronázási ékszereket megnevezi. A megismert mondák, legendák, rövid történetek tartalmát 

segítséggel elmondja.  

 Megkülönbözteti a történetek mesés és valóságos eseményeit. A történelmi hősökkel érzelmileg képes 

azonosulni.  

 Ok-okozati összefüggéseket tanári irányítás mellett fölismer.  

10. Földrajz 

 A tanuló ismeri Magyarország nemzeti hagyományait és értékeit. 

 Fogalmi képet alkot arról, hogy a magyar kultúra az európai művelődés szerves részét alkotja; ismeretekkel 

rendelkezik szűkebb és tágabb környezetének múltjáról és jelenéről.  

 Hazánk főbb tájegységeit megkülönbözteti, azokhoz kapcsolódva néhány jellegzetességről szóban és/vagy 

írásban, néhány mondatban beszámol.  

 Nagyszülei és szülei életéről tájékozódik; képet alkot gyermek- és felnőttkorukról, különös tekintettel a 

régmúlt idők hétköznapjaira, ünnepnapjaira.  

 Tudomása van közvetlen környezetének népszokásairól, azokat tiszteli és őrzi. 

 Ismeretekkel rendelkezik a történelmi Magyarország területén élő honfitársaink múltjáról és jelenéről; a 

magyarlakta területeken élő közösségek értékteremtő munkájáról.  

 A magyar kultúra és tudomány világban elfoglalt helyéről alapvető ismeretekkel rendelkezik, a nemzetközi 

hírnevet szerző művészek és tudósok közül néhányat megnevez, munkásságuk iránt érdeklődik. 

 Folyamatosan erősödő nemzeti identitástudattal rendelkezik. 

11.  Osztályfőnöki  

 Felelősséget érez cselekedeteiért, vállalásaiért, megfelelően érzékeli és értékeli a sikert, a kudarcot. 

 Felismeri az iskolai konfliktusokat, törekszik a megoldásra. 

 Megszilárdul az iskolai követelmények szerinti normatartás. 

 Tanulását (segítséggel) megtervezi. Felkészüléséhez figyelembe veszi az előzetes értékeléseket, 

tapasztalatokat. Különbséget tesz kedvelt és kevésbé kedvelt tevékenységek között, elfogadja, hogy nem 

csupán a kedvelt tevékenységeket kell elvégezni. Fokozódott kitartása, fejlődött felelősségérzete, 

feladattudata. 

 Ismeri és tiszteli a közösségi hagyományokat, részt vesz ápolásukban. 

 Közvetlen környezete természeti és kulturális értékeit ismeri, megóvásukban aktívan részt vesz. 

 Ismeri a lelki és testi egészségmegőrzés érdekében legcélravezetőbb technikákat. Különbséget tud tenni 

pozitív és negatív tulajdonságok között.  

 Képes erőfeszítéseket tenni, akarati tényezőket mozgósítani a változásért, a változtatásért. 

  Elfogadja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor segítséget kell kérni. 

12. Informatika  

 A számítógép perifériáinak ismerete, a billentyűzet és az egér tanult funkcióinak használata. Alapszintű 

„kommunikálás” a számítógéppel. 

 Szabálykövető magatartás. 

 Egyszerű, rajzos, szöveges dokumentum lehetőleg önálló, ha szükséges, egyéni segítségadással megvalósuló 

elkészítése.  

 Információforrás irányított keresése a neten, a közhasznú információforrások megtalálása és felhasználása a 

mindennapi életben. 

 A hétköznapi algoritmusok értelmezése, alkalmazásuk. 

 Felvetett egyszerű problémákra a megoldás módszerének kiválasztása tanári segítséggel. 

  Algoritmikus képesség egyéni haladáshoz képest elvárt megerősödése, a grafikai kifejezőképesség 

önállósulása.  

 Több, gyermekeknek szóló weboldal és program ismerete, a gyermekek számára készült honlapok használata 

önállóan vagy tanári segítséggel. 
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 Tájékozódás az ABC betűrendben a könyvespolcon, a könyvtárban segítséggel, szerző vagy cím alapján 

könyv kiválasztása a katalógusból – segítséggel. Tartalomjegyzék használata – segítséggel. 

 Az olvasottakról beszámoló – kérdések alapján. 

 

7. 7. évfolyam  
Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása 

folyamatos 

Olvasás és az írott szöveg megértése folyamatos 

Írás, szövegalkotás folyamatos 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 72 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 72 

Összesen: 144 

 

Matematika 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika 

7 

Számelmélet, algebra 70 

Geometria, mérés 40 

Függvények, az analízis elemei 20 

Statisztika, valószínűség 7 

Összesen: 144 

 

Informatika 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Informatikai eszközök használata 4 

Alkalmazói ismeretek 7 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 13 

Infokommunikáció, információs társadalom  7 

Könyvtári informatika  5 

Összesen: 36 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

A középkori Európa 6 

Magyarország az Árpád-ház idején 20 

A világ és Európa a kora újkorban 22 

Magyarország az újkor kezdetén 24 

Összesen: 72 

 

Ének – zene 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Zenei produkció 36 

Zenei befogadás 36 
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Összesen: 72 

 

Vizuális kultúra 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Vizuális nyelv és technikák 10 

Kifejezés, képzőművészet  10 

Vizuális kommunikáció 7 

Tárgy- és környezetkultúra 9 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - 

Összesen: 36 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 12 

Anyagok alakítása, modellezés 36 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 24 

Pályaorientáció  - 

Összesen: 72 

 

Testnevelés és sport 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 30 

Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 45 

Játék  35 

Versenyzés 30 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 25 

Tánc  15 

Összesen: 180 

 

Etika 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Test és lélek 6 

Kapcsolat, barátság, szeretet 6 

Kortársi csoportok 6 

Társadalmi együttélés 6 

A technikai fejlődés hatásai 6 

A mindenséget kutató ember  6 

Összesen: 36 

 

Osztályfőnöki 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Közösség és személyiség 12 

Tanulás és munka  8 

Én és a társadalom  8 

Egészséges életmód 8 
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Összesen: 36 

 

Természetismeret (Biológia, Fizika, Kémia) 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Biológia Fizika Kémia  

 Óraszámok  

Anyag, energia, információ  4 12 5 

Rendszerek  8 8 6 

A felépítés és működés kapcsolata  8 8 5 

Állandóság, változás  14 24 8 

Az ember megismerése és egészsége  26 12 8 

Környezet, fenntarthatóság 12 8 4 

Összesen: 72 72 36 

 

Földrajz 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Tájékozódás a földrajzi térben 6 

Tájékozódás időben 4 

Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről 10 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – a társadalmi – 

gazdasági élet szerveződése és folyamatai 

10 

Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 4 

Tájékozódás a regionális és a globális környezeti folyamatokról  2 

Összesen: 36 

 

Idegen nyelv 7. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Beszédszándékok, beszédértési készség 27 

Beszédkészség 27 

Fogalomkörök 27 

Témakörök, szókincs 27 

Összesen: 108 

 

A továbbhaladás feltételei 

Tantárgyak 

1.  Magyar irodalom és nyelvtan 

 A tanuló képes az olvasott művek mondanivalóját megfogalmazni, képes az olvasottak időrendi, történeti 

átlátására, összefoglalására. 

 Képes szövegalkotáskor az alkalomhoz és a helyzethez igazodni.  

 Verset és prózát (részleteket) értelmezve, helyes ritmus, hanglejtés és hangsúlyok alkalmazásával elmond, 

felolvas. 

 Fogalmazásában, szóhasználatában, beszédében egyéni stílusa alakulóban van. 

 Képes az írást céljainak elérése érdekében használni. 

 A tanult nyelvtani szabályokat alkalmazza önálló írása során.  

 Igyekszik rendezett külalakú, olvasható írásműveket készíteni. 

 A tanulás céljából tud lényeget kiemelni, vázlatot készíteni. 

 Rendelkezik ismeretekkel a tanult írók, költők életéről. 

 Képes beszélgetni egy-egy irodalmi alkotásról. 

 Olvasás útján szerzett ismereteiről szóban 5-6 mondatban számot ad. 
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 Az olvasottakban felismeri az ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, cselekvések 

következményeit.  

 Szöveghűen elmond 4-5 tanult verset, 3-4 prózarészletet. 

2.  Matematika 

 Biztos számfogalom 10 000-es  számkörben. 

 Jártasság 100 000-es számkörben. 

 Elemek több szempont szerinti rendezése a halmazábrák különböző részeibe. 

 Állítások és tagadások megfogalmazása a halmazábrákról.  

 Állítások igazságának eldöntése. 

 A logikai kifejezések pontos használata. 

 Minél több (összes) lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 

 A törtszámok és a negatív számok ismerete. 

 Szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete (szükség esetén táblázat segítségével). 

 A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel). 

 Műveletek közönséges törtekkel és tizedes törtekkel. 

 Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása (szükség esetén segítséggel). 

 Testek, síkidomok egy és több szempont szerinti csoportosítása. 

 Speciális háromszögek, négyszögek megnevezése. 

 Szakaszok, szögek szerkesztése, felezése; négyzet, téglalap és háromszög szerkesztése. 

 Mértékváltások következtetéssel. 

 Négyzet és téglalap területének számítása. 

 Kocka és téglatest felszínének számítása. 

 Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály megfogalmazása. 

 Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 

 Adatok leolvasása táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak leolvasása, lejegyzése.   

 Adatok beírása táblázatba a felismert szabály alapján, ábrázolásuk koordináta-rendszerben. 

 Statisztikai adatok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben. 

 Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése. 

3. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 A tanuló kezelni tudja a kiemelkedő történelmi személyiségekről gyűjtött életrajzi adatokat. Ismeri a reformkor 

haladó politikusainak nevét és törekvéseikről néhány mondatban beszámol.  A reformkor eseményei között 

történelmi összefüggéseket szempontsor szerint fölismer tanári irányítás mellett.  

 Összefüggéseket tud említeni a világtörténelem és hazánk történelmének eseményei között. A nemzeti 

alapműveltséghez tartozó évszámokhoz történelmi ismeretet kapcsol. Az adott tematikai egység tárgyalt 

témaköreiben – képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad a tanult elemi történelmi 

ismereteiről. Gazdasági, társadalmi változásokra példát tud mondani.  

 A térképen meg tudja mutatni a szabadságharc legfontosabb helyszíneit, szempontsor alkalmazásával beszámol 

a történelmi eseményekről. Információkat képes gyűjteni a történelmi atlaszból.  

 Képről felismeri gróf Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, Táncsics Mihályt, Deák Ferencet. Felismeri Budapest 

történelmileg nevezetes épületeit. Felismeri, hogy a trianoni békeszerződés mekkora veszteségeket jelentett 

hazánk számára.  

 A második világháború főbb helyszíneiről, évszámairól, legfontosabb eseményeiről a térkép adatainak 

segítségével beszámol. A nemzetiszocialista, fasiszta eszmék tartalmát fölismeri, a faj- és idegengyűlöletet 

elutasítja. 

 Néhány történelmi tárgyú verset, elbeszélést, regényt ismer. Magyarországhoz, hazánk történelmi 

személyiségeihez pozitív attitűddel viszonyul. 

 A tanult ismeretekhez kapcsolódó dokumentumanyagot képességei szerint értelmezi. Egyszerű 

összefüggéseket fölismer, azokból következtetéseket képes levonni. A történelem műveltségterülethez 

kapcsolódó eszközöket, tantárgyi segédleteket a jártasság szintjén tudja alkalmazni. 

 A tanuló képességei szerint elsajátítja a társadalomhoz, állampolgársághoz és a gazdasághoz kapcsolódó 

alapvető ismereteket. Felismeri az emberi közösséghez kapcsolódó kulcsszerepű tényezőket és folyamatokat; 

utóbbi területen lehetőségei szerint tájékozódik. Az alapvető emberi jogokat és kötelességeket ismeri; az 

alkotó, demokratikus közösség értékrendjét elfogadja. 

4. Idegen nyelv 

 A tanuló legyen motivált arra, hogy képességeihez mérten merjen megszólalni a különböző kommunikációs 

helyzetekben. Alkalmazza a tanult a nonverbális és verbális elemeket, a kommunikáció szabályait.  

 Próbálja meg a beszédszándékokat automatikusan felismerni, a lényegét megérteni és azokhoz 

alkalmazkodni.  
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 Próbálja meg felismerni és megérteni a tanult szavakat és kifejezéseket, a tanár egyszerű utasításait, 

tőmondatait. Ismerje fel a tanult kérdéseket, s azokra releváns válaszokat adjon.  Próbálja a tanult nyelvtani 

szerkezeteket alkalmazni. Igyekezzen megfelelő ritmussal a tanult egyszerű mondatokat megismételni, 

törekedjen a megfelelő kiejtésre, hanglejtésre.  

 Igyekezzen megtanulni néhány dalt, mondókát idegen nyelven. Próbáljon meg saját magáról 12-15 

mondatban összefüggően beszélni.  

 (Az eredményeket minden tanuló saját fejlődési szintjéhez kell mérni, s inkább az akarat, a motiváció 

dominál, semmint a pontos nyelvhasználat. ) 

5. Földrajz 

 Tájékozódás a földrajzi térben: az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak felismerése, megnevezése 

bármilyen térképen. Térképolvasás nagy egyéni különbségekkel: szemléleti térképolvasás segítséggel, esetleg 

következtető térképolvasás.  

 A fokhálózat segítségével történő helymeghatározás segítséggel. A szomszédos országok és fővárosaik 

megnevezése. A térképen a tanult tájak megmutatása. 

  Elemi szintű tájékozottság a különféle méretarányú és jelrendszerű térképek olvasásában.  

 A vízszintes és a függőleges övezetesség kialakulása okainak felfedezése. A gazdasági ágazatok szerepének 

ismerete a földrészek, térségek, országok gazdasági életében.  

 A földrajzi térben zajló felismert kölcsönhatások és összefüggések elemi szintű magyarázata. 

6.  Fizika 

 Az alapvető balesetvédelmi szabályok ismerete. 

 Ismerje a közműrendszert. 

 Tudja a számítógépek jelentőségét. 

 Közlekedési helyzetek megítélése. 

7. Kémia 

 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 elhelyezkedése 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 a 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. 

8.  Biológia 

 A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggését az adott 

térséget jellemző környezeti tényezőkkel. 

 Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték. 

 Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó legfontosabb 

fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani. 

 Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait, tudja az élőlényeket elhelyezni bennük. 

 Sejtek felépítése 

 A növények és az állatok testfelépítése, szaporodási típusok. 

9.  Informatika 

 A számítógép főbb perifériás egységeinek használata önállóan vagy segítséggel, funkcióik ismerete. 

 A számítógép és a mobilkommunikációs eszközök fontosabb alkalmazási területeinek és jelentőségüknek 

ismerete a mai társadalomban. 

 A net célirányos használata. 

 A program- és adatvédelem szabályainak betartása. 

 Tapasztalatok az informatikai eszközök és információhordozók használatában. 

 Az információforrások etikus használata. 

 A számítógép-kezelés alapjainak elsajátítása. 

 Többféle formázást tartalmazó, szöveges, rajzos, táblázatos dokumentumok elkészítése. 
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 Adatok táblázatos, diagramos, grafikonos megjelenítésének értelmezése. 

 Információfeldolgozási képesség gyakorlati hasznosságának belátása. 

 Testi és lelki egészség megóvása érdekében a függőség megelőzése, a net veszélyeinek elhárítása. 

 Törekvés a gyermeki adottságok kibontakoztatására. 

 A számítógép egyre biztosabb, önálló kezelése. 

 Iskolai algoritmusok értelmezése, minél önállóbb alkalmazása.  

 Algoritmizáló képesség megerősödése, önállósulása. 

 Grafikai kifejezőképesség önállósulása. 

 Szabálykövető magatartás, megerősödött feladattudat kialakulása. 

 Önbizalom, önértékelés fejlődése. 

10. Ének - zene 

 A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

 Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 

 Ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szerkezet). 

 Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

 Hallás utáni daltanulás, esetenként kottából történő daltanulással kiegészítve. 

 Kánonéneklés tanári segítséggel. 

 A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 

 Aktív részvétel a rögtönzéses játékokban, gyakorlatokban.  

 Törekvés a zene belső lényegének megértésére. 

 Önállóságra törekvés a ritmusértékek használata és lejegyzése terén. 

 Biztonságos tájékozódás a vonalrendszerben, dallamok írása, olvasása, másolása fokozott önállósággal.   

 Népdalok elemzése, jelölése.  

 A többször hallgatott zenei részletek felismerése, elemzése. 

11.  Vizuális kultúra 

A tanuló képes 

 műalkotások kompozíciós elemeinek célzott megfigyelésére, 

 ritmikus, szimmetrikus képet komponálni, 

 egyszerű makettet készíteni, 

 két híres magyar képzőművészt megnevezni, 

 vizuális és verbális kommunikáció megfeleltetésére, 

 egyszerű, élmény utáni alkotás létrehozására választott technikával, 

 szabad képalkotó önkifejezésre, érzelemvilága harmonizálása érdekében, 

 műélmény vizuális kifejezésére, 

 egyszerű formák látványszerű ábrázolására, 

 egyszerű plakátok tervezésére és kivitelezésére, 

 egyszerű használati és dísztárgy tervezésére és megalkotására, 

 közvetlen környezet esztétikumának, rendjének fenntartására. 

12. Technika, életvitel és gyakorlat 

 Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

 Tájékozódás térképen, közlekedési jelzések felismerése és alkalmazása. 

 Menetrend használata. Közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatás figyelemmel kísérése. 

 Működő modellek készítése irányítással.  

 Vásárlással, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fogyasztóvédelmi szabályok és információk ismerete. 

 Háztartási pénzgazdálkodás, felelős pénzkezelés elemeinek megértése, az ismeretek alkalmazása. 

 Pályaválasztás során felmerülő szempontok és teendők megismerése és mérlegelése a helyes döntés 

érdekében. 

13. Testnevelés és sport 

A tanuló képes: 

 a bemelegítési technikák alkalmazására, 

 48 ütemű gyakorlatok végrehajtására, 

 küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére, 

 alakzatváltozásokban együttműködésre, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 egy tanult elem önálló végrehajtására,a labda céltudatos irányítására, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más körülmények közötti, önálló 

 alkalmazására,  
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 higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szerinti alkalmazására, 

 a relaxációs gyakorlatok önsegítő alkalmazására nyugalmi és stresszhelyzetben, 

 az egészségtudatos magatartásformák szokásrendszerébe integrálására. 

14. Etika 

 A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, aki alkalmas tanulásra és mások 

megértésére. 

 Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát. 

 Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

 Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell 

tennie. 

 Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy minden döntés szabadsága egyúttal 

felelősséggel is jár.  

15. Osztályfőnöki 

 Reális önértékelés, önfejlesztési igény kialakulása. A kritika elfogadása, a felelősség felismerése, készség 

személyiségének fejlesztésére.  

 A közösségért érzett felelősség felismerése, érvényesítése. 

 Saját helyének, szerepének felismerése adott közösségben, törekvés az önérvényesítés és a közösség 

érdekeinek összeegyeztetésére. 

 Az egyéni adottságoknak megfelelő konfliktuskezelés a környezetben. 

 Az iskola, a tágabb közösség elvárásainak megfelelő normatartás. 

 Reális pályaválasztási célkitűzés, iskolaválasztás. 

 Egyéni adottságaihoz mért erőkifejtés, én-erő mozgósítás a kitűzött célok megvalósítása érdekében. 

 

 

8. évfolyam  
Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása 

folyamatos 

Olvasás és az írott szöveg megértése folyamatos  

Írás, szövegalkotás folyamatos 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 72 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 72 

Összesen: 144 

 

Matematika 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika 

7 

Számelmélet, algebra 70 

Geometria, mérés 40 

Függvények, az analízis elemei 20 

Statisztika, valószínűség 7 

Összesen: 144 

 

Informatika 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Informatikai eszközök használata 5 

Alkalmazói ismeretek 10 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 
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Infokommunikáció, információs társadalom  8 

Könyvtári informatika  5 

Összesen: 36 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

A középkori Európa 6 

Magyarország az Árpád-ház idején 20 

A világ és Európa a kora újkorban 22 

Magyarország az újkor kezdetén 24 

Összesen: 72 

 

Ének – zene 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Zenei produkció 18 

Zenei befogadás 18 

Összesen: 36 

 

Vizuális kultúra 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Vizuális nyelv és technikák 10 

Kifejezés, képzőművészet  10 

Vizuális kommunikáció 7 

Tárgy- és környezetkultúra 9 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - 

Összesen: 36 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők 6 

Anyagok alakítása, modellezés 18 

Háztartás, gazdálkodás, életmód 12 

Pályaorientáció  - 

Összesen: 36 

 

Testnevelés és sport 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 30 

Motoros készségfejlesztés - mozgástanulás 45 

Játék  35 

Versenyzés 30 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 25 

Tánc  15 

Összesen: 180 

 

Etika 8. évfolyam (SNI) 
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Témakörök  Óraszámok  

Test és lélek 6 

Kapcsolat, barátság, szeretet 6 

Kortársi csoportok 6 

Társadalmi együttélés 6 

A technikai fejlődés hatásai 6 

A mindenséget kutató ember  6 

Összesen: 36 

 

Osztályfőnöki 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Közösség és személyiség 12 

Tanulás és munka  8 

Én és a társadalom  8 

Egészséges életmód 8 

Összesen: 36 

 

Földrajz 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Tájékozódás a földrajzi térben 6 

Tájékozódás időben 4 

Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről 10 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól – a társadalmi – 

gazdasági élet szerveződése és folyamatai 

10 

Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 4 

Tájékozódás a regionális és a globális környezeti folyamatokról  2 

Összesen: 36 

 

Természetismeret (Biológia, Fizika, Kémia) 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Biológia Fizika Kémia  

 Óraszámok  

Anyag, energia, információ  4 6 10 

Rendszerek  8 4 12 

A felépítés és működés kapcsolata  8 4 10 

Állandóság, változás  14 12 16 

Az ember megismerése és egészsége  26 6 16 

Környezet, fenntarthatóság 12 4 8 

Összesen: 72 36 72 

 

Idegen nyelv 8. évfolyam (SNI) 

Témakörök  Óraszámok  

Beszédszándékok, beszédértési készség 27 

Beszédkészség 27 

Fogalomkörök 27 
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Témakörök, szókincs 27 

Összesen: 108 

 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Tantárgyak 

1.  Magyar irodalom és nyelvtan 

 Képes különböző műfajú szöveg élményt nyújtó olvasására.  

 Képes hangulati szempontú szövegelemzésre.  

 Olvasás útján szerzett ismereteiről írásban is 5-6 mondatban számot ad. 

 A tanuló képes az olvasott művek mondanivalóját megfogalmazni, képes az olvasottak időrendi, történeti 

átlátására, összefoglalására. 

 Képes szövegalkotáskor az alkalomhoz és a helyzethez igazodni.  

 Verset és prózát (részleteket) kontaktustartás mellett értelmezve, a (helyes) ritmus, hanglejtés és hangsúlyok 

alkalmazásával elmond, bemutat (felolvasás).Fogalmazásában, szóhasználatában, beszédében egyéni stílusa 

alakulóban van. 

 Képes az írást céljainak elérése érdekében használni. 

 A tanult nyelvtani szabályokat alkalmazza önálló írása során.  

 Igyekszik rendezett külalakú, olvasható írásműveket készíteni. 

 A tanulás céljából tud lényeget kiemelni, vázlatot készíteni. 

 Rendelkezik ismeretekkel a tanult írók, költők életéről. 

 Képes beszélgetni egy-egy irodalmi alkotásról. 

 Az olvasottakban felismeri az ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, cselekvések 

következményeit.  

 Szöveghűen elmond a 6-8 tanult verset, 4-5 prózarészletet. 

2.  Matematika 

 Biztos számfogalom 100 000-es  számkörben. 

 Jártasság 1 000 000-s számkörben. 

 Elemek több szempont szerinti rendezése a halmazábrák különböző részeibe. 

 Állítások és tagadások megfogalmazása a halmazábrákról.  

 Állítások igazságának eldöntése. 

 A logikai kifejezések pontos használata. 

 Minél több (összes) lehetőség előállítása kombinatorikus feladatokban. 

 A törtszámok és a negatív számok ismerete. 

 Szorzó- és bennfoglaló táblák ismerete (szükség esetén táblázat segítségével). 

 A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel). 

 Műveletek közönséges törtekkel és tizedes törtekkel. 

 Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása (szükség esetén segítséggel). 

 Testek, síkidomok egy és több szempont szerinti csoportosítása. 

 Speciális háromszögek, négyszögek megnevezése. 

 Szakaszok, szögek szerkesztése, felezése; négyzet, téglalap és háromszög szerkesztése. 

 Mértékváltások következtetéssel. 

 Négyzet és téglalap területének számítása. 

 Henger és kúp tulajdonságainak ismerete. 

 Kocka és téglatest felszínének számítása, térfogatának mérése. 

 Racionális számok összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály megfogalmazása. 

 Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján. 

 Adatok leolvasása táblázatból, koordináta-rendszer adatpárjainak leolvasása, lejegyzése.   

 Adatok beírása táblázatba a felismert szabály alapján, ábrázolásuk koordináta-rendszerben. 

 Statisztikai adatok lejegyzése, ábrázolása egyszerűbb esetekben. 

 Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése. 

3. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 A tanuló kezelni tudja a kiemelkedő történelmi személyiségekről gyűjtött életrajzi adatokat. Ismeri a reformkor 

haladó politikusainak nevét és törekvéseikről néhány mondatban beszámol.  A reformkor eseményei között 

történelmi összefüggéseket szempontsor szerint fölismer tanári irányítás mellett.  

 Összefüggéseket tud említeni a világtörténelem és hazánk történelmének eseményei között. A nemzeti 

alapműveltséghez tartozó évszámokhoz történelmi ismeretet kapcsol. Az adott tematikai egység tárgyalt 
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témaköreiben – képességeinek megfelelően – írásban és/vagy szóban számot ad a tanult elemi történelmi 

ismereteiről. Gazdasági, társadalmi változásokra példát tud mondani.  

 A térképen meg tudja mutatni a szabadságharc legfontosabb helyszíneit, szempontsor alkalmazásával beszámol 

a történelmi eseményekről. Információkat képes gyűjteni a történelmi atlaszból.  

 Képről felismeri gróf Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, Táncsics Mihályt, Deák Ferencet. Felismeri Budapest 

történelmileg nevezetes épületeit. Felismeri, hogy a trianoni békeszerződés mekkora veszteségeket jelentett 

hazánk számára.  

 A második világháború főbb helyszíneiről, évszámairól, legfontosabb eseményeiről a térkép adatainak 

segítségével beszámol. A nemzetiszocialista, fasiszta eszmék tartalmát fölismeri, a faj- és idegengyűlöletet 

elutasítja. 

 Néhány történelmi tárgyú verset, elbeszélést, regényt ismer. Magyarországhoz, hazánk történelmi 

személyiségeihez pozitív attitűddel viszonyul. 

 A tanult ismeretekhez kapcsolódó dokumentumanyagot képességei szerint értelmezi. Egyszerű 

összefüggéseket fölismer, azokból következtetéseket képes levonni. A történelem műveltségterülethez 

kapcsolódó eszközöket, tantárgyi segédleteket a jártasság szintjén tudja alkalmazni. 

 A tanuló képességei szerint elsajátítja a társadalomhoz, állampolgársághoz és a gazdasághoz kapcsolódó 

alapvető ismereteket. Felismeri az emberi közösséghez kapcsolódó kulcsszerepű tényezőket és folyamatokat; 

utóbbi területen lehetőségei szerint tájékozódik. Az alapvető emberi jogokat és kötelességeket ismeri; az 

alkotó, demokratikus közösség értékrendjét elfogadja. 

 Tájékozódik a hivatalos ügyintézés módjaiban, annak illetékes és korszerű formáiban.  

 A média és nyilvánosság szerepét ismeri, azok különböző területein képességei szerint tájékozódik; egyúttal 

különbséget próbál tenni tény és vélemény között.  A világháló közösségi portáljain való részvétel 

lehetőségeiről tud, az egyéni virtuális jelenlét előnyeiről és hátrányairól képet alkot.  

 Ismereteket szerez a jövedelem szerepéről az ember életvezetésének tükrében. Fogalmi képet alkot a pénzről, 

a pénzintézetekről, azok tevékenységeiről; utóbbiak lehetséges szerepéről az életpálya felépítésének tükrében.  

A fizikai és szellemi munka jellegzetességeit megkülönbözteti, tájékozódik az egyes gazdasági ágazatokban, 

reális képet alkot a munkavállalás jelentőségéről.   

 Az élethosszig tartó tanulás fontosságát, az egyén állandó alkalmazkodásának szerepét képessége szerint 

magára vonatkoztatja folyamatosan változó világunkban. 

4. Idegen nyelv 

 A tanuló legyen motivált arra, hogy képességeihez mérten merjen megszólalni a különböző kommunikációs 

helyzetekben. Alkalmazza a tanult a nonverbális és verbális elemeket, a kommunikáció szabályait.  

 Próbálja meg a beszédszándékokat automatikusan felismerni, a lényegét megérteni és azokhoz 

alkalmazkodni.  

 Próbálja meg felismerni és megérteni a tanult szavakat és kifejezéseket, a tanár egyszerű utasításait, 

tőmondatait. Ismerje fel a tanult kérdéseket, s azokra releváns válaszokat adjon.  Próbálja a tanult nyelvtani 

szerkezeteket alkalmazni. Igyekezzen megfelelő ritmussal a tanult egyszerű mondatokat megismételni, 

törekedjen a megfelelő kiejtésre, hanglejtésre.  

 Igyekezzen megtanulni néhány dalt, mondókát idegen nyelven. Próbáljon meg saját magáról 12-15 

mondatban összefüggően beszélni.  

 (Az eredményeket minden tanuló saját fejlődési szintjéhez kell mérni, s inkább az akarat, a motiváció 

dominál, semmint a pontos nyelvhasználat. ) 

5. Földrajz 

 Tájékozódás a földrajzi térben: az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak felismerése, megnevezése 

bármilyen térképen. Térképolvasás nagy egyéni különbségekkel: szemléleti térképolvasás segítséggel, esetleg 

következtető térképolvasás.  

 A fokhálózat segítségével történő helymeghatározás segítséggel. A szomszédos országok és fővárosaik 

megnevezése. A térképen a tanult tájak megmutatása. 

  Elemi szintű tájékozottság a különféle méretarányú és jelrendszerű térképek olvasásában.  

 A vízszintes és a függőleges övezetesség kialakulása okainak felfedezése. A gazdasági ágazatok szerepének 

ismerete a földrészek, térségek, országok gazdasági életében.  

 A földrajzi térben zajló felismert kölcsönhatások és összefüggések elemi szintű magyarázata. 

 Törekvés energiatakarékos magatartásra.  

 A természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi, valamint időtartambeli 

különbségeinek tudatosulása.  

 Az állóvíz és a folyóvíz felismerése képen. A tanuló tudja, hogy a víz a természetben állandó körforgásban 

van. Ismeri a környezetvédelem feladatát, a vízszennyezés okait és elkerülésének lehetőségeit.  

6.  Természetismeret (Fizika) 
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 Ismerje a villamos áram felhasználását. 

 Alapvető balesetvédelmi szabályok ismerete. 

 Ismerje a számítógépek, robotok jelentőségét a termelésben. 

 Vészhelyzetek gyors felismerése. 

 Tudja az egészséget fenyegető veszélyeket elkerülni. 

7. Természetismeret (Kémia) 

 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. 

 Szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldatokkal. Sorolja fel a 

természetes vizek összetevőit. 

 Ismerje fel az egészséget, 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. 

8.  Természetismert (Biológia) 

 Legyen tisztában saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival. 

 Ismerje a férfi és a nő közötti különbséget és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáit. 

 Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait. 

 Tudatosuljonak az egészséges életmód összetevői. 

 Ismerje az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. 

 Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában. 

9.  Informatika 

 Képesség céltudatos információszerzésre. 

 Iskolai feladathoz dokumentum kiválasztása segítséggel, majd egyre önállóban. 

 Tárgy- és névmutató használata. 

 Beszámoló a szerzett információról – kérdések segítségével. 

 Hagyományos és elektronikus könyvtárszolgáltatások igénybevétele tanauláshoz, szórakozáshoz. 

 A korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, számítógépes, hálózatokból, multimédiás 

oktatóprogramokból történő információszerzés lehetőségének, módjának ismerete. 

 A számítógép főbb perifériás egységeinek használata önállóan vagy segítséggel, funkcióik ismerete. 

 A számítógép és a mobilkommunikációs eszközök fontosabb alkalmazási területeinek és jelentőségüknek 

ismerete a mai társadalomban. 

 A net célirányos használata. 

 A program- és adatvédelem szabályainak betartása. 

 Tapasztalatok az informatikai eszközök és információhordozók használatában. 

 Az információforrások etikus használata. 

 A számítógép-kezelés alapjainak elsajátítása. 

 Többféle formázást tartalmazó, szöveges, rajzos, táblázatos dokumentumok elkészítése. 

 Adatok táblázatos, diagramos, grafikonos megjelenítésének értelmezése. 

10. Ének - zene 

 A kulturált, esztétikus közös és egyéni éneklés megőrzése. 

 Az éneklési kedv és énekbátorság szinten maradása. 

 Ismeretek szerzése a tanult dalok kapcsán (tartalom, hangulat, szerkezet). 

 Dalcsokor összeállítása, kedvenc dalok választása. 

 Hallás utáni daltanulás, esetenként kottából történő daltanulással kiegészítve. 

 Kánonéneklés tanári segítséggel. 

 A zenei kreativitás, zenei fantázia fejlődése. 
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 Aktív részvétel a rögtönzéses játékokban, gyakorlatokban.  

 Törekvés a zene belső lényegének megértésére. 

 Önállóságra törekvés a ritmusértékek használata és lejegyzése terén. 

 Biztonságos tájékozódás a vonalrendszerben, dallamok írása, olvasása, másolása fokozott önállósággal.   

 Népdalok elemzése, jelölése.  

 A többször hallgatott zenei részletek felismerése, elemzése. 

 A szülőföld zenéjének ismerete, érdeklődés a szülőföld, a lakóhely zenei értékei iránt. 

 Ismerkedés korunk zenei irányzataival (jazz, populáris és alkalmazott zenék). 

 Képesség a zenei élmény átélésére. 

 Érzelmek, hangulatok megfigyelése, azok kifejezése különféle formákban. Az esztétikai érzék, a zenei ízlés 

fejlődése.  

 Képesség kapcsolatok találására a meghallgatott zenei példák, valamint tanulmányaik, olvasmányaik, 

filmélményeik között. 

11.  Vizuális kultúra 

A tanuló képes 

 műalkotások kompozíciós elemeinek célzott megfigyelésére, 

 ritmikus, szimmetrikus képet komponálni, 

 egyszerű makettet készíteni, 

 két híres magyar képzőművészt megnevezni, 

 vizuális és verbális kommunikáció megfeleltetésére, 

 egyszerű, élmény utáni alkotás létrehozására választott technikával, 

 szabad képalkotó önkifejezésre, érzelemvilága harmonizálása érdekében, 

 műélmény vizuális kifejezésére, 

 egyszerű formák látványszerű ábrázolására, 

 egyszerű plakátok tervezésére és kivitelezésére, 

 egyszerű használati és dísztárgy tervezésére és megalkotására, 

 közvetlen környezet esztétikumának, rendjének fenntartására, 

 értékítéletet hozni természeti és mesterséges környezetének esztétikájára vonatkozóan, 

 a mozgóképes közlésmód elemi értelmezésére, 

 különbségtételre a dokumentum és a játékfilm között, 

 kritikával szemlélni a reklámokat, 

 a személyiségépítő műsorválasztásra, 

 internetes viszonylatban ügyelni saját biztonságára, személyes adatai védelmére. 

12. Technika, életvitel és gyakorlat 

 Ápolt, kulturált megjelenés, következetes és rendszeres testápolás. 

 Tájékozódás térképen, közlekedési jelzések felismerése és alkalmazása. 

 Menetrend használata. Közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatás figyelemmel kísérése. 

 Működő modellek készítése irányítással.  

 Vásárlással, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fogyasztóvédelmi szabályok és információk ismerete. 

 Háztartási pénzgazdálkodás, felelős pénzkezelés elemeinek megértése, az ismeretek alkalmazása. 

 Pályaválasztás során felmerülő szempontok és teendők megismerése és mérlegelése a helyes döntés 

érdekében. 

13. Testnevelés és sport 

A tanuló képes: 

 a bemelegítési technikák alkalmazására, 

 48 ütemű gyakorlatok végrehajtására, 

 küzdősportok során ügyelni saját és társai testi épségére, 

 alakzatváltozásokban együttműködésre, 

 erőfeszítésre és kitartásra saját szintje szerint, 

 egy tanult elem önálló végrehajtására,a labda céltudatos irányítására, 

 a gyakorolt mozgáselemek, sportágak szabad térben, más körülmények közötti, önálló 

 alkalmazására,  

 higiénés ismeretei rutinszerű és saját igény szerinti alkalmazására, 

 a relaxációs gyakorlatok önsegítő alkalmazására nyugalmi és stresszhelyzetben, 

 az egészségtudatos magatartásformák szokásrendszerébe integrálására. 

14. Etika 
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 A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, aki alkalmas tanulásra és mások 

megértésére. 

 Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát. 

 Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

 Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell 

tennie. 

 Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy minden döntés szabadsága egyúttal 

felelősséggel is jár.  

 Ismeretei vannak a függőséget okozó szokások súlyos következményeiről. 

 Irányítás mellett ismereteket szerez a közvetlen környezetében jelenlevő hagyományokról, az emberi- és a 

társas kapcsolatok természetéről, az erkölcsről, a világvallásokról, a kereszténység európai hagyományairól.  

 Képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket. 

 A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel rendelkezik, melyet saját segítőkész 

magatartásával támaszt alá. 

15. Osztályfőnöki 

 Reális önértékelés, önfejlesztési igény kialakulása. A kritika elfogadása, a felelősség felismerése, készség 

személyiségének fejlesztésére.  

 A közösségért érzett felelősség felismerése, érvényesítése. 

 Saját helyének, szerepének felismerése adott közösségben, törekvés az önérvényesítés és a közösség 

érdekeinek összeegyeztetésére. 

 Az egyéni adottságoknak megfelelő konfliktuskezelés a környezetben. 

 Az iskola, a tágabb közösség elvárásainak megfelelő normatartás. 

 Reális pályaválasztási célkitűzés, iskolaválasztás. 

 Egyéni adottságaihoz mért erőkifejtés, én-erő mozgósítás a kitűzött célok megvalósítása érdekében. 

 Alapvető állampolgári tájékozottság a közvetlen környezet demokratikus közéletében.  

 Egyéni adottságokhoz igazodó részvétel a természeti értékek védelmében, a kulturális hagyományok 

ápolásában. 

 A serdülőkor legjellemzőbb megnyilvánulásainak ismerete, képesség önmaga, reakciói elemezésére, 

következtetések levonására, a szükséges változtatások érdekében erőfeszítések tételére. 

 A testi és lelki egészségi állapot szoros összefüggésének belátása, a megőrzésük érdekében leggyakrabban 

használható technikák ismerete, törekvés alkalmazásukra. 

 


