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1 A választott kerettanterv megnevezése  
A 2012/13. tanévben általános iskolánk elkészítette helyi tantervét az 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI  rendeletben kiadott kerettantervek alapján, azaz az általános iskola 2013. szeptember 

1-től ezt a kerettantervet alkalmazza az első és az ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben..  

A 7/2014. (I.17 ) Kormányrendeletnek megfelelően 2014. március 31-ig felülvizsgáltuk 

pedagógiai programunkat, ebben az általános iskolai  helyi tantervet.  

A 2014/15. tanévben e felülvizsgált pedagógiai program (helyi tanterv) szerint kezdtük meg a 

nevelő-oktatómunkát. 2015. augusztus 31-ig felülvizsgáltuk a helyi tantervet, jelen helyi 

tanterv ennek a felülvizsgálatnak az eredménye. 

A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, 

feladatainkhoz: 

Idegen nyelvként a német és angol idegen nyelveket tanítjuk, az 1. évfolyammal kezdődően. 

A mindennapos testnevelés megvalósítását minden évfolyamon heti 5 tanórában valósítjuk 

meg. 

A kerettanterv által meghatározott kötelező órakeret és a tanulók számára előírt kötelező 

órakeret közötti, szabadon tervezhető órakeretet az idegen nyelvek, magyar nyelv és 

irodalom, matematika, környezetismeret, informatika tantárgyak tanítására fordítjuk. 

  



 

 

 

Mindezeknek megfelelően az iskola helyi óraterve az alábbi:  

2 A választott kerettanterv által meghatározott kötelező és kötelezően választandó 
tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma az általános iskolában 

2.1 Az alsó tagozatban tanított tantárgyak és azok óraszámai 
(2013. 09.01-től az 1 osztálytól) 

Tantárgyak Heti óraszámok évfolyamonként 

Kötelező tanítási órák tantárgyai 

 
1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

 
heti éves heti éves heti éves heti éves 

Magyar nyelv és 
irodalom 

7 252 7 252 7 252 7 252 

Idegen nyelvek: 
angol/német* 

2 72 2 72 2 72 3 108 

Matematika 4 144 4 144 4 144 4 144 

Erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36 

Környezetismeret 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ének-zene 2 72 2 72 2 72 2 72 

Vizuális kultúra 2 72 2 72 2 72 2 72 

Technika, életvitel és 
gyakorlat  

1 36 1 36 1 36 1 36 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Kötelező tanítási 
órák összesen 

25 900 25 900 25 900 27 972 

Nem kötelező (választható) 

 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

 heti éves heti éves heti éves heti éves 

Magyar nyelv és 
irodalom 

1 36 1 36   1 36 

Matematika 1 36 1 36 1 36 1 36 

Környezetismeret     1 36   

A tanuló által 
felvehető max. heti 
óraszám iskolánkban 

27  27  27  29  

 

 

 

 

* A két nyelv közül egy kötelezően választandó 

 



 

 

2.2 A felső tagozatban tanított tantárgyak és azok óraszámai 
(2013. 09.01-től az 5. osztálytól) 

Tantárgyak Heti óraszámok évfolyamonként 

Kötelező tanítási órák tantárgyai 

 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

 heti éves heti éves heti éves heti éves 

Magyar nyelv és irodalom 4 144 4 144 4 144 4 144 

Idegen nyelvek:  
angol / német 

4 144 4 144 
3/ 2 
második 
id.ny. 

108/ 
72 
 

3/ 2 
másodi
k id.ny. 

108/ 

72 

Matematika 
4 

144 
(+36) 

4 144 3 
108 

(+36) 
4 

144 
(+36) 

Erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Természetismeret 2 72 3 108       

Fizika      2 72 1 36 

Kémia      1 36 2 72 

Biológia-egészségtan      2 72 1 36 

Földrajz      1 36 2 72 

Ének-zene 1 36 1 36 1 36 1 36 

Dráma és tánc/Hon- és 
népismeret 

1 36         

Vizuális kultúra 1 36 1 36 1 36 1 36 

Informatika 1 36 1 36 1 36 1 36 

Technika, életvitel és 
gyakorlat  

1 36 1 36 1 36    

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 36 

Kötelező tanítási órák 
összesen 

28 1044 28 1008 31 1082 31 1082 

Nem kötelező (választható) 

 
5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

 
heti éves heti éves heti éves heti éves 

Magyar nyelv és irodalom 1 36 1 36 1 36 1 36 

Matematika 1 36 1 36 1 36 1 36 

Informatika   1 36 1 36 1 36 

A tanuló által felvehető max 
heti óraszám iskolánkban 

30  31  34  34  

 

  



 

 

3 3. A szabadon tervezhető órakeret terhére megvalósított kötelezően választandó, 
szabadon választható foglalkozások évfolyamok szerint  

A kerettanterv tartalmazza a tantárgyi tanterveket, amelyek két évre szólnak, ezeket a 

tematikus egységeket tanévekre lebontva építettük be a tantárgyi tantervekbe továbbá a 

szabadon felhasználható 10% időkeret tananyag tartalmait is meghatározták a tanítók és a 

tanárok a tantervekben. A szabadon tervezhető órakeret terhére megvalósított kötelezően 

választandó, szabadon választható foglalkozásainak óraszámának részletezése: 

1. évfolyam:  

- kötelezően választandó: idegen nyelvek közül német vagy angol heti 2 óra 

- szabadon válaszható kereteken belül magyar nyelv és irodalom vagy matematika heti 

1 óra 

 

2. évfolyam 

- kötelezően választandó: idegen nyelvek közül német vagy angol heti 2 óra 

- szabadon válaszható kereteken belül magyar nyelv és irodalom vagy matematika heti 

1 óra 

 

3. évfolyam 

- kötelezően választandó: idegen nyelvek közül német vagy angol heti 2 óra, magyar 

nyelv és irodalom heti 1 óra 

- szabadon válaszható kereteken belül környezetismeret vagy matematika heti 1 óra 

 

4. évfolyam 

- kötelezően választandó: idegen nyelvek közül német vagy angol heti 1 óra, 

környezetismeret heti 1 óra, magyar nyelv és irodalom heti 1 óra 

- szabadon válaszható kereteken belül magyar nyelv és irodalom vagy matematika heti 

1 óra 

 

5. évfolyam 

- kötelezően választandó: idegen nyelvek közül német vagy angol heti 1 óra, 

informatika heti 1 óra 

- szabadon válaszható kereteken belül magyar nyelv és irodalom vagy matematika heti 

1 óra 

 

6. évfolyam:  

- kötelezően választandó: idegen nyelvek közül német vagy angol heti 1 óra, 

matematika heti 1 óra, természetismeret heti 1 óra 

- szabadon válaszható kereteken belül: magyar nyelv és irodalom, matematika vagy 

informatika heti 1 óra 

 

7. évfolyam 

- kötelezően választandó: második idegen nyelvként német vagy angol heti 2 óra, 

magyar nyelv és irodalom heti 1 óra 

- szabadon válaszható kereteken belül: magyar nyelv és irodalom, matematika vagy 

informatika heti 1 óra 

 

8. évfolyam 

- kötelezően választandó: második idegen nyelvként német vagy angol heti 2 óra, 

matematika heti 1 óra 

- szabadon válaszható kereteken belül: magyar nyelv és irodalom, matematika vagy 

informatika heti 1 óra 



 

 

 

 

4 A választható tantárgyak, foglalkozások, ezek esetében a pedagógusválasztás szabálya 
 
Az alsó tagozat számára felajánlott választható órákat a kisgyermeki személyiséghez és 

motivációs bázishoz igazodva az osztályt tanító pedagógusok tanítják első sorban, de ha 

tantárgyfelosztás óraszámai megengedik, akkor más osztályt tanító szakos pedagógusa is 

válaszhatóvá válhat. A felső tagozatban a szakos ellátottságnak megfelelően alakulnak a 

pedagógus választhatóság szabályai. 

 

5 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 

5.1 Csoportbontás 
Az általános iskola a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési törvény által meghatározott 

gyermekek heti finanszírozott keretein belül megszervezi azokat az egyéb fogalakozásokat, 

amelyek a kitűzött nevelési-oktatási célok megvalósítását elősegíti. Csoportbontások a 

nyelvoktatás során jelennek meg, amikor a két idegen nyelvet egy osztály tanulói megosztva 

tanulják, itt is az előírt finanszírozott kereteken belül maradva. 

 

5.2 Egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
- Az iskolai sportkör működésére alsó és felső tagozat számára 2 órát tervezünk. 

- Az egyéb foglalkozások megtervezését a tantárgyfelosztásban szereplő kötelező, kötelezően 

választandó, szabadon választható tárgyak és a csoportalakítás óraterheinek kiszámítása után 

fennmaradó óraszámra tervezzük meg, amelyen belül csoportos, egyéni ill. kiscsoportos 

tehetséggondozás, fejlesztő, felzárkóztatás, tanulási nehézséggel rendelkezők fejlesztő 

foglalkozásai, sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztései találhatóak. Törekszünk 

arra, hogy tanítóinknak, tanárainknak – ha heti óraszámuk lehetővé teszi - legyen un. egyéb 

foglalkozásuk.   

 

5.3 Az egyéb foglalkozások keretében megvalósított sajátos tevékenységi formák  

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások jelentős szerepet töltenek be a tanulók és az 

általános iskola életében. Folyamatosan alakultak ki, és szerepük az évek folyamán vált 

egyre fontosabbá. Feladatuk az általános iskola és a község  életének színesebbé tétele, a 

diákok személyiségének, kreativitásának fejlesztése mellett a sokoldalú, nyitott, dinamikus 

iskola működtetése.. 

Sajátos, hagyományos tevékenységi formáink közé tartoznak a következők: 

1. diákszínpad 

2. iskolai énekkar és citerazenekar   

3. iskolai sportkör, tábor 

4. versenyek 

5. Részben/egészben iskolai helyszínen kívüli  egyéb foglalkozások 

A diákszínpad 

Céljai: 

 a tanulók önkifejezési képességének formálása 

 tehetséges diákjaink kibontakozási lehetőségeinek biztosítása 



 

 

 ismerkedés a színházak belső életével, munkájával. 

 az iskolai és községi események, megemlékezések számára műsor biztosítása 

 az iskola kulturális programkínálatának bővítése 

 a tanulók alapképességeinek fejlesztése 

 a vers és szövegmondás elméleti ismereteinek tudatosítása 

 a diákszínpadi játékstílusok megismerése 

 ismerkedés a magyar színjátszás történetével. 

Feladatai: 

 fellépések vállalása az iskola és a község kulturális rendezvényein 
 

Művészeti csoportok: iskolai énekkar, citerazenekar, rajz és vizuális kultúra csoportok 

Az iskola kulturális és művészeti nevelésének speciális csoportjai. Művészeti csoportok, 

amelyek rendszeres tevékenységével sokrétű oktatási és nevelési célokat valósít meg.  

Céljai: 

 az iskolai és iskolán kívüli rendezvények, ünnepségek méltó megünneplése, azok 

színvonalának emelése 

 az ifjúság zenei műveltségének elmélyítése 

 lehetőséget biztosítani az aktív zenélésre 

 szereplési lehetőségek kihasználása 

 az iskola képviselete községi és megyei rendezvényeken 

. Feladatai: 

  versenyeken való részvétel 

 fellépés a községi rendezvényeken 

 fellépés az iskolai rendezvényeken 

 

Iskolai sportkör, tábor 

Célkitűzései: 

 az egészséges életmódra nevelés 

 sportolási lehetőséget biztosítani a mozogni vágyó diákoknak 

 szervezett, egészséges programot biztosítani a téli és nyári szünidőre (pályázati 

támogatásokból megvalósuló programok) 

 diákolimpiákon való állandó részvétel  

 felvételiző diákok felkészítése 

 minél több diákot bevonni a sportmozgalmakba. 
 

Feladatai: 

 eredményes szereplés a különböző versenyeken 

 téli -  nyári (havas, vizes, egyéb sport) táborok szervezése  

 kiemelkedő sportolók menedzselése 

 kapcsolattartás a város többi intézményével. 

 

Versenyek  



 

 

A tehetséggondozás speciális területe A versenyekre történő felkészítés a szervezett egyéb 

foglalkozások keretében zajlik. Tehetséges tanulóinkat házi versenyekre, megyei, országos 

versenyekre készítjük fel. 

Céljai: 

- tehetségek felismerése, felkarolása 

- gondolkodás- és kreativitásfejlesztés, szociális készségek fejlesztése 

 

Feladatai: 

- tehetséges tanulók fejlesztése, sokszínű érdeklődésük elmélyítése 

- általános iskola képviselete 

 

 Részben/egészben iskolai helyszínen kívüli  egyéb foglalkozások 

Céljai: A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható foglalkozások a tanítási órák és az iskolai nevelés szerves kiegészítése, a 

nélkülözhetetlen nevelési elemek biztosítása. 

 Feladatai: 

• környezeti nevelést célzó gyakorlati jellegű foglalkozások 

• sportrendezvények nevelő jellegű lebonyolítása 

• projektoktatási programok a pedagógiai program előírásainak megvalósítására 

• állampolgári ismeretek elsajátítását és gyakoroltatását célzó tevékenység. 

A tanulmányi kirándulás megszervezése iskolánk hagyományrendszerének lényeges eleme. 

Erre szervezett módon évfolyamonként a továbbiakban is lehetőséget biztosítunk, de a 

tanulmányi kirándulás nem része pedagógiai programunknak, mert az ehhez szükséges 

finanszírozási feltételeket költségvetési forrásból nem tudjuk biztosítani. A tanulmányi 

kirándulás tehát iskolánkban nem kötelező program. Amennyiben a kirándulást tanítási 

napokon bonyolítjuk le, az azon részt nem vevő tanulók számára biztosítjuk a szervezett 

iskolai foglalkozásokat. 

 

 

6 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 

A tankönyvrendelés folyamata az általános iskolában: 

A tankönyvjegyzék hivatalos listájának elektronikus megjelenése után a tankönyvfelelős 

koordinálásával a pedagógusok  kiválasztják az alkalmazni kívánt, ill. a lehetséges 

tankönyveket, tanulmányi segédleteket, segédeszközöket és javaslatot tesznek a 

tankönyvjegyzékben szereplő könyv tartós tankönyvként való megrendelésére.  

A tankönyvfelelős elkészíti a könyvtárból a felkészítés idejére kölcsönözhető tankönyvek 

jegyzékét, melyet a nevelőtestület számára a rendelés összeállíthatósága érdekében 

közrebocsát. A tankönyvfelelős az elektronikus felületen elkészíti az osztályonkénti 

tankönyvrendelést, tankönyvrendelés módosítását a pótrendelést szem előtt tartva a 

rászorultsági szempontokat, igényeket. A tankönyvek megrendelésénél figyelembe kell venni, 



 

 

hogy azokat tartós tankönyvként négy évig kell használni, újabb megrendelés csak a 

tanulólétszám növekedése esetén lehetséges (kivéve munkatankönyvek, munkafüzetek). 

A tankönyvrendelés határidejéről, a módosítás lehetőségéről a jogszabály rendelkezik. A 

jogszabályokban előírtak szerint biztosítjuk a kedvezményekre jogosult tanulók részére a 

tankönyvtámogatást. A szülőket tájékoztatjuk a kölcsönözhető tankönyvekről, illetve arról, 

hogy milyen feltételek mellett kaphatnak ingyenesen tankönyvet, illetve támogatást a tanulók 

(szüleik) a tankönyvek megvásárlásához. 

Pedagógusaink olyan tankönyvet választhatnak, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendjének megfelel. 

A sajátos nevelési igényű tanulók számára az iskola a tanulók képességeihez mérten biztosítja 

azoknak a speciális tankönyveknek a megrendelését, amelyek fejlődésüket előmozdítja.  

 

Taneszközök: 

A tankönyveken túl néhány tárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. rajzfelszerelés, 

tornafelszerelés, stb.) 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. A szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe a 

taneszközök kiválasztásánál: 

- feleljen meg a helyi tantervnek 

- elégítse ki a didaktikai követelményeket 

- alkalmazkodjon a korosztály intellektuális fejlettségi szintjéhez 

- lehetőleg több éven keresztül legyen használható 

- ára ne legyen túl magas 

- törekszünk a stabilitásra, csak akkor választunk más taneszközt, ha az oktatást 

lényegesen javítja. 

A kötelezően előírt taneszközökről, a megrendelni kívánt tankönyvekről az iskola tájékoztatja 

a szülőket. A taneszközök és tanulmányi segédletek kiválasztásában az intézmény és a szülők 

lehetőségeit figyelembe veszi az általános iskola.  

A következő tanévben szükséges taneszközökről a bizonyítvány kiosztásakor írásban 

tájékoztatjuk a szülőket.  

7 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályai 

7.1 Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben 

óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés, valamint a tanulás iránti érdeklődést és 

nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti 

vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának 

folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas 

tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és 

alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  



 

 

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen 

tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 

gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 

részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 

Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 

elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a 

tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a 

csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól 

eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 

tanulói tevékenységekre épít. A tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a feldolgozás 

tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a 

tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit 

figyelembe veszi. 

 

7.2 Fejlesztési területek – nevelési célok  
 

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló erkölcsi gondolkodása terén eléri, hogy a hozzá közelállók elvárásainak megfelelően 

él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Képes felismerni, hogy a 

gyerek, testvér, barát szerep betöltője hogyan viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok 

újraértelmezésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismereteket szerez lakóhelye és környékének népi hagyományairól és életkorának 

megfelelő szinten az ország és a magyarság szimbólumairól. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-

egy hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait: Ezeket évszakok szerint is 

képes elhelyezni, valamint ismeri az ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, 

meséket, műalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi 

azonosulását segítő tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi 

díszítések készítése). 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit 

egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. 

Képes egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és 

követi a közösségi hagyományokat. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A 

közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja 

a saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő 

szinten ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának 

megfelelő kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó 

felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát.  

 

A családi életre nevelés 

A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a 

családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. 

Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi 



 

 

szerepekhez kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját feladatait napi 

rendszerességgel elvégezze. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és 

felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel 

egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete 

igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az 

egészség mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek megnevezésére. 

Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. Képes kifejezni, 

leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal stressz- és feszültségoldó 

technikákat, képes légzőgyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok önálló elvégzésére. A 

tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt. Kipróbálja a 

testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és képes 

megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott 

helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. 

Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja 

tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. 

Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása 

alapján is segíthet környezetében. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak 

megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, 

tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan 

változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az 

ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne 

környezete értékeinek megőrzésére 

 

Pályaorientáció 

A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének 

zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző 

foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma 

tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.  

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai 

műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre 

vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a 

pénzére. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei 

arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek 

gyerekek.  

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a 

televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő 

szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 

 

A tanulás tanítása 



 

 

A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a 

tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül 

az órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az 

önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek. 

 

7.3 Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni 

szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi 

élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud 

fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő 

olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés 

és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. 

Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és 

értelmezésére. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más 

országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés 

nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli 

kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő 

dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben 

és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti 

kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű 

méréseket, az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult 

matematikai algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud 

fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, 

felismer egyszerű logikai kapcsolatokat. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése 

iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű 

törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket 

végezzen el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon 

használni. Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 

a káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és 

törekszik a helyes magatartásminták követésére. 

 

Digitális kompetencia 

Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik 

az IKT-eszközök irányított használatára (pl képek, információk keresésére, rövid szöveg 

létrehozására, továbbítására). 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással 

együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a 

közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet 



 

 

megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés 

kialakulásához. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl. 

háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle 

út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy 

felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes 

előre látni cselekedetei egyes kockázatait.  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, 

elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, 

ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos 

improvizációval kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, 

elképzelt vagy hallott események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás 

iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel 

képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a 

sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri 

szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. 

Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére. 

 

8 A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 

szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 

pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás 

és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos 

más színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is 

az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás 

fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók 

gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. 

évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. 

évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző 

gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt 

neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő 

továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.  

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését 

támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes 

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



 

 

részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati 

tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek 

megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, 

önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és 

feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a 

feladat- és problémamegoldáshoz. 

8.1 Fejlesztési területek – nevelési célok 
Az erkölcsi nevelés 

A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre 

törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden 

körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más 

társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló 

erkölcsi gondolkodása magasabb szintre lép, belátja, hogy a törvényeket a társadalom hozza 

és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és véleményeket vallanak, 

és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló megérti a normakövetés 

fontosságát. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az 

ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb 

közösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó 

műalkotásokat. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és 

szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a 

hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és 

ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet 

fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, 

hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy 

magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet 

beszélő népek kultúrájának egy-egy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai 

kultúra értékeiről, és ismer ennek megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus 

technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés 

képességére. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában 

alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári 

jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. 

Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben 

való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség 

jobbítását szolgálják. 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és 

egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis 

cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz 

és stresszkezelés lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok 

természete között, be tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a 

személyiségének megfelelő humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések 



 

 

egységében, képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő 

jellemzőit. Több szempontból is rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. 

Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyos 

előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait.  

A családi életre nevelés 

A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, 

megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai 

funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során 

előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. 

A szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. 

Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel 

kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző lehetőségeiről, 

ismeri a művi terhességmegszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten 

ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.  

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a 

tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, 

majd megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás 

és művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan 

kialakul az igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan 

kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az 

aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés 

és kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének 

jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában van a 

nem megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival és tudatosan kerüli 

ezeket. Ismeri a stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének 

módját. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. 

Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a 

környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, 

fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget 

biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, 

amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és 

a mindennapokban is.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulóban kifejlődnek a környezetharmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges 

szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és 

minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, 

sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását 

elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező 

anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival 

együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az 

iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek 

kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, 

újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és 



 

 

energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság 

fogalmát. 

Pályaorientáció 

A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési 

körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő 

ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal 

kapcsolatban. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és jövőképet 

felállítani. Van önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése 

között. Érti a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, 

viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az 

egyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamatiba. 

Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. Érzékeli, hogy mi a 

fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai 

ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy 

különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány 

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

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik 

elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes 

mértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak 

megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió 

elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy 

magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai 

érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően. 

A tanulás tanítása 

A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével 

hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, 

csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult 

témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb 

kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes 

gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. A tanuló megismeri 

saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely 

területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik 

ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő 

fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.  

8.2 Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint 

újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú 

szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott 

szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és 

elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a 



 

 

szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű 

szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és 

értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható 

és pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes 

rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb 

szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, 

törekszik a normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges 

interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami 

tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése 

mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi 

kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a 

tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb 

mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi 

szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, 

világosan beszél és segítőkész. 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben 

egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 

Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 

összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű 

algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján 

az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok 

megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb 

technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza 

az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és 

megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind 

önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is 

tudja. Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre 

önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Felismeri az emberi 

tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően 

végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a 

környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések 

meghozatalára. 

Digitális kompetencia 

A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető 

számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a 

tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb 

biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által 

biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A 

megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani 



 

 

prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi 

portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus 

kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális 

kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó 

tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, 

megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az 

állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai 

és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott 

közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó 

problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, 

ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes 

megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni 

mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével 

kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való 

tartozás tudata. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései 

következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező 

lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként 

segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a 

végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és 

kitartó. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, 

képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes 

szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző 

művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. 

Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és 

mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló 

ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, 

alakításában is. 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 

olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 

tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes 

a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A 

tanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, 

egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy 

saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, 

támogatást kérjen.  

 

8.3 Egységesség és differenciálás 



 

 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 

a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 

továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 

8.4 Az egységes oktatás és a differenciált tanítás-tanulás megvalósulásának érdekében a 
következő kiemelt feladatok, szempontok mentén végezzük napi oktatási-nevelési 
teendőinket:  

- tudatos törekvés  az érdeklődés felkeltésére, a tanulók motiválására, aktivizálására 

- a pedagógiai munka éves szintű tervezési dokumentuma a tanmenet, melyben a 

tematikus egységekre/órákra bontás megjelenik  

- a tanulócsoporthoz igazított célok meghatározásakor a tantervi előírások figyelembe-

vétele, az általános pedagógiai célrendszer és az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célok egységben kezelése 



 

 

- tananyagegységek tárgyalását megelőzően tervezéskor a pedagógiai folyamat lényeges 

elemeinek figyelembe vétele: a megtanítandó tartalom, a tanulók előzetes tudása, 

motiváltsága, életkori sajátosságaik, tantermi-infokommunikációs lehetőségeink 

- a tanulói tevékenység, a tanulási folyamat szem előtt tartása: a tanulói tevékenység, 

önállóság, kezdeményezéseik, problémamegoldásaik, alkotóképességük előtérbe 

állítása; 

- együttműködő (kooperatív) tanulás technikák és formák alkalmazása, a frontális 

osztálymunka kizárólagosságára épülő gyakorlat visszaszorítása; 

- a tanóra céljainak megfelelő stratégiák, módszerek, taneszközök tudatos tervezése és 

alkalmazása 

- céloknak megfelelő, logikus, követhető órafelépítés 

- a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a 

szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben 

- különleges bánásmódot igénylő tanuló számára hosszabb távú fejlesztési tervek 

kidolgozása és  megvalósítása 

- az egyéni bánásmód megvalósításának kialakítása a szaktárgyi specialitásoknak 

megfelelően  

- a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk 

átrendezésére 

- a tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségek felismerése, számukra segítség 

nyújtása vagy más szakembertől segítség kérése 

- digitális, online eszközök célszerű használata 

- a szociális tanulásban rejlő lehetőségek kihasználása 

- módszertani változatosság, a szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő 

módszerek, taneszközök alkalmazása 

- Szükség esetén (az eredményesség érdekében) a tervek korrekciója  

 

8.5 Az eredményes tanulás támogatásának, segítésének feladata 
Az eredményes tanulás segítésének, a tanulás támogatásának érdekében a következő kiemelt 

feladatok, szempontok mentén végezzük napi oktatási-nevelési teendőinket: 

 a tanulók szükségleteire, céljaira építő pedagógiai tevékenység, 

 az érdeklődés felkeltése és fenntartása 

 a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotának figyelembe vétele, ha szükséges, 

ennek megfelelően az előzetes tanítási tervek változtatása  

 pontos, következetes fogalomhasználat 

 a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségek kihasználása 

(szaktárgyi koncentráció) 

 a tanulók más forrásokból szerzett tudásának beépítése az ismeretelsajátítás 

folyamatába  

 a rendelkezésére álló tananyagok, eszközök (digitális anyagok és eszközök) 

ismerete, a tanítási célnak megfelelő használata 

  szaktárgynak és tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszerek, 

taneszközök alkalmazása 

 a tanulók önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására nevelése,  

 az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetése. 

 az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának 

kritikus, etikus módjának kialakítása 

 pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkör kialakítása, ahol minden 

tanuló hibázhat, és mindenkinek lehetősége van a javításra 



 

 

 a tanulás támogatása érdekében a folyamatos visszajelzések adása az órákon  

 tanulást támogató környezet kialakítása és fenntartása (pl.  a tanterem 

elrendezésével, a taneszközök használatával… ) 

 a diákok döntéshozatalba való bevonása 

 a tanuló hibái, tévesztései a tanulási folyamat részei, az egyéni megértés 

elősegítése 

 megfelelő útmutatók és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközök 

biztosítása a tanulók számára ( pl. webes felületek  működtetése, amelyeken 

megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető 

anyagok) 

 a tananyagban rejlő lehetőségek kihasználása a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására 

 a tanulók tanulási problémáinak felismerése, szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget nyújtása számukra 

 a tanulói munkák értékeléséből kapott adatok elemzésének egyéni, illetve 

csoportos fejlesztés alapjaként való használata, szükség esetén a tanítási 

gyakorlat módosítása 

 az önálló ismeretszerzés, kutatás igényének kialakítása, a tanulók ösztönzése 

az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában, a digitális 

eszközök funkcionális használatában mintaadás 

 

9 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai 
állapotának mérése  

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

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg az iskola heti öt testnevelés óra 

keretében 2012. szeptember 3-tól az első és ötödik évfolyamokon felmenő rendszerben. A 

többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos 

testmozgást kifutó rendszerben szervezi meg az iskola. A mindennapos testnevelés keretében 

a 2. és 5. osztályokban a tanulók úszásoktatáson vehetnek részt amennyiben a források ehhez 

pályázati vagy egyéb államháztartáson belüli vagy kívüli forrásból megteremthetőek. 

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, 

reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át 

lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható 

iskolán kívüli lehetőségeket is. 

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges 

tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen 

fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést. 

Célunk: 

 Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

 Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú 

tudnivalóit. 



 

 

 A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez 

szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, 

becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, 

az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság. 

 

 

9.2 A tanulók fizikai állapotának mérése 
Az állapotmérésről általában 

Az utóbbi években kimutathatóan romlott a gyermekek és fiatalok egészségi állapota, 

teherbíró képessége. Az egészségtelen életmód, kevés mozgás, nem megfelelő táplálkozás 

következményeként egyre több a gerincbeteg, túlsúlyos gyermek. Az egészségügyi 

világszervezet megfogalmazása szerint: az egészség a jó testi, lelki és szociális környezet 

állapota. Ha megfelelő az egyensúly, -. testi, lelki és szociális értelemben – annál 

egészségesebb az ember. 

Az iskolában leginkább a testi egészség fejlesztésére van lehetőség, ezen keresztül érhetünk el 

megfelelőbb hatást a gyermekek lelki egészségének formálására. 

Évente két alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának 

méréséről. Az általános fizikai teherbíró képességek mérése során feltérképezhetők az egyes 

képességek területén mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok feltárása, a tanulók 

életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, 

felzárkóztató programok elkészítéséhez lehetőséget biztosít az egészségileg hátrányos helyzet 

megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges 

szint elérésére, megtartására. 

 

A mérés céljai, várható hasznosulása 

- Lehetővé teszi az egyén, a közösség, a társadalom egészének, vagy bizonyos 

rétegeinek egészségszempontú fizikai állapotának számszerűen is kifejezhető 

megbecslését, a mért adatok egészséggel összefüggő értelmezését, elemzését. 

- A különbözőségek felfedezése lehetőséget ad az egyénre szabott optimális 

edzésintenzitás szakszerű megválasztásához. 

- Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott 

követelményértékekhez viszonyítást. 

- Felfedezi az esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok mielőbbi tudatos 

felszámolását. 

- A rendszeres időszakos ellenőrzés folyamatos visszacsatolást jelent a hibák 

kiküszöböléséhez. 

- Összehasonlítási, viszonyítási lehetőséget ad az azonos módszerrel, de pl. különböző 

földrajzi területen élő, tevékenykedő, különféle sportágakat űző egyének 

teljesítményeihez. 

- Már a kisiskolás korúak körében felszínre kerülnek, kitűnnek az egyes területen elért 

kimagasló eredményükkel a genetikailag kiváló - testi, biológiai, fiziológiai - 

adottságokat öröklő sportolni vágyó fiatalok. 

Összefoglalva: az egyén az általános fizikai teherbíró-képessége mérése során választ kaphat 

arra, hogy fizikai terhelhetősége szempontjából jelenleg hol tart, hová kell felfejleszteni magát 

és hogyan tegye meg az első lépéseket. 

 

Mérés az iskolában 



 

 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) tesztrendszer méri, értékeli és 

minősíti az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket, amelynek 

célja az egészséghez szükséges fittségi állapot elérése, megőrzése, javítása a tanulók fizikai 

aktivitási szintjének növelésén keresztül. A NETFIT a fizikai fittségi mérés során három 

tartalmi területet, azokhoz kapcsolódóan négy fittségi profilt vizsgál. 

 

 

 

NETFIT tartalmi területei és kapcsolódó profilok 

Fittségi profil megnevezése Fittségi tesztfeladat 

megnevezése 

Vizsgált terület 

Testösszetétel és tápláltsági 

profil 

Testtömeg mérése Test tömegindex 

Testmagasság mérése 

Testzsír százalék mérése Test zsírszázalék 

Aerob fittségi profil Állóképességi ingafutás teszt Aerob kapacitás 

 

 

Vázizomzat fittségi profil 

Ütemezett hasizom teszt Hasizomzat ereje és erő-

állóképessége 

Törzsemelés teszt Törzsfeszítő izmok ereje 

Ütemezett fekvőtámasz teszt Felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése Kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás Láb robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil Hajlékonysági teszt Térdhajlítóizmok 

nyújthatósága, csípőízületi 

mozgásterjedelem 

 

 

Időpontjai: - 2015. január 5. és 2015. május 27. között 

 

Általános vizsgálati szempontok: 

- A vizsgálatot életkorra és nemre való tekintet nélkül minden olyan egészséges tanuló 

elvégezheti, aki az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentést. 

- A könnyített- és a gyógy-testnevelésre utalt tanulók általános izomerejének minősítése 

csak — szakorvosi véleményezés alapján — az orvos által nem tiltott motorikus 

próbákban elért teljesítmény alapján végezhetjük el. 

- A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, 

gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

- A vizsgálati módszert az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni. 

 

Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján 

történik. 

1. A motorikus próbákat sportöltözetben, jól szellőző nagy teremben, 

tornateremben, illetve szabadtéren célszerű elvégezni. 

2. Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze 

meg. 



 

 

3.  A motorikus próbák elvégzését az izomerő mérésére alkalmazott próbákkal kell 

elkezdeni. 

A NETIFIT teszt elvégzését, a kapott adatok értékelését a NETFIT kézikönyv (Kaj Mónika, 

dr. Csányi Tamás: Kézikönyv a nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt alkalmazásához, 

Magyar Diáksport Szövetség) és a hozzátartozó segédletek (oktatófilm, hanganyag, NETFIT 

mérési eszközök) alkalmazásával végzi el az általános iskola. 

 

 

10 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 
ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái  

 

10.1 Ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés alapelvei: 

- rendszeresség, folyamatosság 

- korrektség 

- igényesség 

- objektivitás és empátia megfelelő aránya 

- a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye. 

Kívánatosnak tartjuk a szóbeli ellenőrzés részarányának növelését. Az írásbeli 

számonkérés esetében ajánlott előnyben részesíteni az esszé formájú összefüggő 

megnyilatkozásokat. 

Folyamatellenőrzés keretében az országos mérés, értékelés a tanulók szövegértési és a 

matematikai eszköztudásbeli fejlődése a hatodik és nyolcadik évfolyamokon, angol és 

német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a tanulók idegen nyelvi 

szövegértési készségeinek fejlődése a hatodik és nyolcadik évfolyamokon valamint a 

tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében a 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló méréseket hajtjuk végre. 

A folyamatmérés eredményei nem lehetnek a diákok minősítésének az eszközei. 

 

Az ellenőrzés módszerei: 

- szóbeli feleltetés 

- házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése 

Írásbeli számonkérési formák:  

- írásbeli felelet 

- beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat 

- röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból) 

- dolgozat, feladatlap, teszt (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből) 

- témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással 

előkészített, teljes témakört felölelő). 

A tanuló produktumának ellenőrzése: 

- valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva rajz, ének, technika, 

számítástechnika és testnevelés tantárgyból. 

- IKT eszközök alkalmazása 

 

Az ellenőrzés funkciói:  



 

 

 

Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó 

tevékenységekről, illetve a tevékenységek által elért eredményekről. Folyamatos 

munkára készteti a tanulókat, folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, 

illetve az egész csoport adott anyagrészből elért tudásszintjéből, a tanulók reális 

önértékelésének, reális pályaválasztáshoz vezető út megtalálásának eszköze. 

Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen 

hozni, amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az 

értékelés, amely az ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti. 

10.2 Értékelés, minősítés 
Az értékelés, minősítés alapelvei 

Nevelő és oktató munkánk egyik fontos feladata a tanulók tanulmányi munkájának 

folyamatos ellenőrzése és értékelése. 

Az elvárható szintnek, képzési területeknek, tananyaggal kapcsolatos 

követelményeknek megfelelően a tantárgyi értékelési szempontokat is megfogalmazzuk. 

Minden tantárgy esetén témakörönként vagy egy-egy fontosabb képesség alapján 

értékeljük a tanulókat. Az értékelés során a tanuló fejlődését emeljük ki. Felhívjuk a 

figyelmet a fejlesztésre váró területekre, a hiányok pótlására. Javaslatot teszünk a 

fejlesztés módjára. Az értékelésben részt vesznek a tanulók is. 

Ha a tanuló a „felzárkóztatásra szorul” minősítést kapja, a szülő bevonásával az 

osztályfőnök és a szaktanár minősíti a tanuló teljesítményét, megkeresik a tanuló 

haladását akadályozó tényezőket. 

Az előírt követelmények teljesítését az egyes tantárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája, vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján értékeljük. 

Az elméleti tantárgyak, magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 

ellenőrzésénél szemlőtt kell tartani, hogy az egyes témakörök végén a tanulók az egész 

téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írjanak. 

A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végezzük, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola 

helyi tantervében előírt követelményeihez, emellett figyelembe vesszük azt is, hogy a 

tanuló képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak – az 

előző értékelés, minősítés óta. 

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. Ha egy tantárgy oktatása egy tanítási 

cikluson belül csak egy órában történik, akkor kéthavonta kell legalább egy 

érdemjeggyel értékelni a tanulókat. Az érdemjegyekről a szülőt, a tárgyat tanító nevelő 

értesíti a tájékoztató könyvön keresztül.  

A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végezzük, hogy a teljesítményük hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez, emellett figyelembe vesszük azt is, hogy a tanuló 

képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e vagy hanyatlottak – az előző 

értékelés óta. 

 

Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a 

tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. A számonkérésnek mindig a tanuló 

tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell irányulnia. A hiányosságok feltárásának 

célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának segítése. Lehetőséget 

kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, hibák 



 

 

kijavítására. A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás – képesség - 

teljesítmény egységében kell értékelni. 

Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy a szöveges 

minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban 

kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét).A tanulói teljesítmény értékelésekor a 

pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján történő fejlesztése az irányadó 

elv. 

A tanulót befolyásoló tényezők fejlettségének minősítési szempontjai első évfolyamon 

félévkor és év végén: 

Figyelem: 

- megfigyelőképesség 

- figyelem tartóssága, terjedelme 

 

Gondolkodás: 

- a tananyag megértése 

- összefüggések felismerése, alkalmazása 

- probléma-megoldási képességének fejlettsége 

- azonosító, megkülönböztető képesség 

 

Emlékezet 

- bevésés, megtartás, felidézés 

- mozgási emlékezet fejlettsége 

- vizuális emlékezet fejlettsége 

- verbális emlékezet fejlettsége 

- testséma, térorientáció. 

 

A tanulási technikák fejlettségének, szintjeinek értékelési szempontjai első évfolyamon 

félévkor és év végén: 

- feladatmegoldásban nyújtott segítség igénylése 

- munkatempó 

- taneszközök használata 

- önellenőrzés 

 

Az értékelés, minősítés módszerei: 

- folyamatos 

A folyamatos értékelés funkciója, hogy visszajelzést a diáknak a zökkenőmentes 

továbbhaladás érdekében valamint jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli 

előmeneteléről. 

A folyamatos értékelés fajtái:  

- órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére, IKT tudás tesztek)) 

- szóbeli felelet értékelése 

- gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 

(készségtárgyakon belüli teljesítmény értékelése) 

- írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat – hozzáfűzött megjegyzések, 

tanácsok) 

- szülőknek üzenőfüzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy a 

kiemelkedő teljesítményért. 

Az érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti a tájékoztató füzeten 

keresztül. A bejegyzéseket az osztályfőnök 2 havonta ellenőrzi, az elmaradt 

érdemjegyek beírását pótolja. 

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 a nevelők: 

Alsó tagozaton: 

0-40 % - elégtelen (1) 

41-55 % - elégséges (2) 

56-79 % - közepes (3) 

80-90 % - jó (4) 

91-100 - jeles (5) 

Felső tagozaton: 

(1) elégtelen - 0 – 33 % 

(2) elégséges - 34 – 50 % 

(3) közepes - 51 – 75 % 

(4) jó - 76 – 90 % 

(5) jeles - 91 –100 % 

- fél évi és év végi minősítés 

 

Az értékelés, minősítés funkciói 

- Év közbeni értékelés funkciója: a tanuló emberi méltóságát tiszteletben tartva 

elfogulatlan és konkrét legyen, az érdemjegy hitelesen tükrözze a tanulói 

teljesítményt, hiteles visszajelzést nyújtson a tanuló számára a követelmény- 

teljesítmény megfeleléséről, segítse a reális önértékelés alakulását, az önálló tanulási 

képesség és igény kialakulását. 

- Félévi minősítés funkciója: visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy 

ismeretanyagának, az abban való jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak 

kell kifejeznie azt, hogy a tanulói munka, aktivitás tendenciája megfelelő-e, a képessége 

szerinti legmagasabb szintű tudás megszerzéséhez vezet-e, visszajelzést kell adni arról, 

hogy megtalálta-e a tanuló a tantárgy eredményes elsajátításához szükséges tanulási 

módszereket. 

- Év végi minősítés funkciója: az osztályzatban kifejezett minősítés azt mutatja meg, 

hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a tantárgy adott tanévre előírt követelményeit. 

 

A félévi és az év végi minősítés összhangban kell, hogy legyen az évközi értékelések 

során adott szóbeli, írásbeli és érdemjegyekben kifejezett visszajelzésekkel. 

 

A tanulók teljesítményének értékelési, minősítési területei 

 

- osztályozó értekezlet: két alkalommal, félév és tanév vége előtt tartandók 

A tantárgyi osztályzatokról a szaktanár, a magatartás és szorgalom minősítéséről az 

osztályfőnök dönt az osztályban tanító pedagógusok javaslatának figyelembe vételével. 

Az osztályozó értekezleten az osztályban tanító pedagógusok, az iskola igazgatója, vagy 

helyettese vesz részt. Az osztályozó értekezlet pontos idejét az iskolai munkatervben 

rögzíteni kell 

- igazgatói értékelés: iskolai szülői értekezleten, félévi és tanévzáró értekezleteken, 

tanévzáró ünnepélyen 

- osztályfőnöki értékelés: tervének megfelelő számban és formában 

 

10.3 Az értékelés és minősítés az alsó tagozat 1. évfolyamán és a 2. évfolyam félévéig 
Az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam félévéig szöveges értékelést, minősítést alkalmazunk. 

Szöveges értékelés, minősítés szabályai az első és második évfolyamokon 



 

 

Az alsó tagozaton a szöveges értékelés, minősítés célja a szülők tájékoztatása gyermekük 

képességeinek és készségeinek fejlődéséről, tanulmányi előrehaladásáról. 

 

A szöveges értékeléssel, minősítéssel kapcsolatos elvi követelmények 

  

- fejlesztőközpontúság jellemezze 

- vegye figyelembe az életkori sajátosságokat 

- legyen összhang a NAT, a pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer és a 

kimunkált értékelési koncepció között 

- jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelést 

- személyre szóló és ösztönző jellegű legyen 

- a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő 

szerepet betölteni 

- konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, nyelvi 

megformáltságában legyen közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára 

 

  

A szöveges értékelés, minősítés módja: 

Tanítási év közbeni értékelés: 

Az első évfolyamon és a második évfolyamon félévkor a tanulók munkáját 

tantárgyanként havonta szövegesen értékeljük a digitális naplóban. 

 

Félévi és év végi minősítés: 

Az 1. évfolyamon félévkor és év végén valamint második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan teljesített, jól teljesített, vagy 

megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.  

A félévi és év végi összegző minősítés az alábbi meghatározott skála szerint történik: 

- kiválóan teljesített 

- jól teljesített 

- megfelelően teljesített 

- felzárkóztatásra szorul. 

Félévkor és év végén azon tanulókat, akiknek egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé 

teszi és a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesítette az 

érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól szöveges értékelés 

és minősítés alkalmazásával értékeljük. 

Az értékelés és minősítés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az 

évfolyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes 

gondolatai, véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten 

képes az összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot 

hasznosítani. 

Jól teljesített / Jól megfelelt 



 

 

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés 

segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

Megfelelően teljesített / Megfelelt 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, 

alkalmazása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. 

Összefüggések meglátására csak segítséggel képes. 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló 

alkalmazására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud 

megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

 

A szöveges minősítés dokumentumai: 

 

Az 1. évfolyamokról kiállított bizonyítványok záradék rovatába kell bejegyezni a tanuló 

továbbhaladását segítő nevelőtestületi döntéseket és a tankötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos egyéb megjegyzéseket. 

Az 1. évfolyamon a tanuló szöveges minősítése bizonyítvány pótlapon történik. A 

kitöltött pótlap a bizonyítvány része. A pótlapot a bizonyítvány borítólapjának 

tárolójában kell elhelyezni. A pótlap kiállítását a kiállító köteles a bizonyítvány-pótlap 

jegyzékében (a megadott rovatok kitöltésével) igazolni. 

 

10.4 Értékelés és minősítés a 2. évfolyam év végétől a 8. évfolyam év végéig 
A 2. évfolyamon év végétől a 8. évfolyamig a félévi értesítőben és az év végi 

bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredményeket minősítjük: 

- a kötelező tanítási órák mindegyikét 

- a választott tanítási órák tantárgyait 

- az önálló tantárgyként kezelt modulok értékelése, minősítése a többi tantárgyéval 

megegyezően történik. 

 

Tanítási év közbeni értékelés: 

A 2 évfolyamon félév végétől - 8. évfolyamig a tanuló teljesítményét, előmenetelét 

tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük a digitális naplóban.  

 

Félévi és év végi minősítés: 

2 évfolyamon év végétől - 8. évfolyam végéig félévkor és a tanítási év végén a tanuló 

teljesítményét osztályzattal minősítjük. 

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján határozzuk meg. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes 

(3), elégséges (2), elégtelen (1). 

A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 



 

 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni 

képes a megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

Közepes  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

 

Az év végi bizonyítványban az általános iskola a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. 

melléklet 39. pontja szerint záradékok formájában a kiváló, kitűnő, jeles tanulmányi 

eredményeket jegyzi be.  

 

Az év végi bizonyítványban záradékok formájában bekerülő minősítések alapelvei: 

Alsó tagozaton: 

Kitűnő tanulmányi eredményéért dicséretben részesül: ha a tanuló kitűnő tanulmányi 

átlagú azaz valamennyi tantárgyból jeles osztályzata, magatartásból és szorgalomból 

példás értékelése van. Szöveges értékelésben részesülő tanuló esetén kitűnőnek 

tekintjük azt a tanulmányi teljesítményt, amikor valamennyi tantárgyból kiválóan 

teljesített minősítést, magatartásból és szorgalomból példás értékelést kapott. 

Kiváló tanulmányi eredményéért dicséretben részesül: a tanuló, ha egy jó osztályzata 

van és a többi mind jeles, szorgalomból és magatartásból példás értékelést kapott. 

Jeles tanulmányi eredményéért dicséretben részesül: a tanuló, ha két jó osztályzata van 

és a többi mind jeles, szorgalomból példás, magatartásból legalább jó értékelést kapott. 

 

Felső tagozaton: 

Kitűnő tanulmányi eredményben dicséretben részesül: ha a tanuló kitűnő tanulmányi 

átlagú azaz valamennyi tantárgyból jeles osztályzata, magatartásból és szorgalomból 

példás értékelése van. 



 

 

Kiváló tanulmányi eredményéért dicséretben részesül: az a tanuló akinek egy vagy két 

jó osztályzata van és a többi mind jeles, szorgalomból példás, magatartásból legalább jó 

értékelést kapott. 

Jeles tanulmányi eredményéért dicséretben részesül: a tanuló, ha év végi tanulmányi 

átlaga 4,51 feletti, szorgalomból példás, és magatartásból legalább jó értékelést kapott. 

 

10.5 A tanuló tanulmányi munkájának diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 
Diagnosztikus mérés 

Célja: a tanulók előzetes ismereti szintjének megállapítása, helyzetfelismerés, feladat 

meghatározó jelleggel az adott tanulócsoportra 

A teljesítményeket pontszámokban ill. százalékokban kifejezve értékeljük, nem 

osztályozzuk Diagnosztikus mérést valamely osztályfokra való belépéskor, 

tanárváltáskor végzünk.  

 

Formatív mérés 

Célja: a tanulási folyamat eredményének követése 

Formái:  

- írásbeli felelet 

- röpdolgozat 

- témaközi felmérés 

- témazáró dolgozat 

A teljesítményeket – a tantervi követelményekkel való összehasonlítás alapján – 

osztályozzuk. A tanulási folyamat által meghatározott időben rendszeresen tervszerűen 

elosztott gyakorisággal végezzük 

 

Szummatív mérés 

Célja: az adott évfolyamon, vagy az iskoláztatás szakasz határán a tanítási – tanulási 

folyamat eredményének mérése 

Formái: 

- év végi felmérés 

- szintmérés 

- képességmérés 

- ismeret és tájékozottság mérése 

A teljesítményeket a tananyag követelményeivel (minimum, átlagos, optimum szinthez) 

összehasonlítva pontokba és százalékokban kifejezett itemek szerint értékeljük, 

osztályozzuk. Megtervezzük az egyén és az adott közösség egészének számára a 

szükséges korrekciót. 

A magyar oktatás helyzetének, színvonalának megállapítását célzó országos és 

nemzetközi mérések. (Difer mérés, országos kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés.) 

 

11 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

11.1 A tanuló jutalmazásával összefüggő elvek 
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan 

jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát 

végez, vagy iskolai, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy előadásokon, 

bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 

Jutalom egy-egy időszak eredményes munkájáért, vagy valamely kiemelkedő teljesítményért 

adható. 

A tanulók elismerésének fokozatai és alkalmai: 



 

 

a./ Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók 

- szaktanári dicséret 

- napközis nevelői dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

- igazgatóhelyettesi dicséret 

- igazgatói dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 

 

b./ Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén kiváló tanulmányi 

eredményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért, példamutató magatartásért 

és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 

 

Bezerédj-plakettet és oklevél adományozása az általános iskolában a nevelőtestület döntése 

alapján történik az alábbi elvek szerint: 

Azok a tanulók, akik nyolc éven át példamutató magatartást és kiváló tanulmányi eredményt 

vagy kiemelkedő kulturális eredményt vagy kiemelkedő sporteredményt értek el, továbbá akik 

kiemelkedően sokat tettek az iskoláért, társaikért; vagy akik szorgalma kiemelkedő (legfeljebb 

a magatartás jó) volt kaphatnak, melyet a ballagás ünnepélyén, az iskola közössége előtt 

vehetnek át. 

 

Nevelőtestületi dicséret 

Az egyes tanévek végén a kitűnő tanulmányi eredményt, példamutató magatartást és 

szorgalmat elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet az igazgatótól vesznek át 

a tanévzáró ünnepélyen. 

 

Az egyes tanévek végén jó tanulmányi munkáért (legfeljebb 2 „jó” minősítés lehet a „jelesen” 

kívül), példás magatartásért és kiemelkedő szorgalomért (legfeljebb a magatartás jó) az 

osztályfőnök tanévzárón az osztályközösség előtt a tanulónak jutalomkönyvet adhat. 

 

Az iskola szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet az 

iskola közössége előtt vehet át. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon kiemelkedően 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. A dicséretet az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes a tanévzáró ünnepélyen ismerteti. 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. Az elismerésre az 

osztályfőnök, munkaközösségek tesznek javaslatot, melyet a nevelőtestület véleményez. 

 

12 A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, 
követelményei, formái 

 

A magatartás fogalma: 

A tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez; a házirendben rögzített viselkedési normák és 

íratlan viselkedési szabályok betartásának szintje, a tanuló viszonya társaihoz, az iskola 

dolgozóihoz. A magatartásjegy kialakításában a morális tulajdonságok játsszák a döntő 

szerepet. 

 

A tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél a következő értékelő fokozatok 

alkalmazhatóak: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). 

 



 

 

A magatartásjegy kialakításának elvei: 

A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut az iskolában tanúsított viselkedése, társaihoz való 

viszonya, felnőttekhez való viszonya, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az 

iskolában és az iskolai rendezvényeken, beszédstílusa, hangneme, a munkavégzés fegyelme, 

az iskolába járási fegyelme, a tanuló személyiségének előző évhez viszonyított pozitív vagy 

negatív változása, a közösség érdekeivel való azonosulásának szintje. 

 

A szorgalom fogalma: 

A tanuló viszonya a tanuláshoz, aktivitás, érdeklődés. 

A tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a következő értékelő fokozatok 

alkalmazhatóak: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 

 

A szorgalomjegy kialakításának elvei: 

A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut a képességhez mért tanulmányi teljesítmény, az 

órai aktivitás, tudás iránti igénye, feladattudata, feladatvégzése, iskolai felszerelésére 

vonatkozó igényessége, a tanulmányi munkához való viszony (rendszeresség, pontosság, 

önállóság, kötelességtudat). A személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembe vételével a 

jegynek tükröznie kell a változást amennyire lehet el kell különíteni a magatartás jegytől. 

 

A magatartás és szorgalom minősítésének (a jegy kialakításának) formái 

 

- Folyamatos minősítés 

A pedagógusok folyamatosan, rendszeresen, következetesen reagálnak a tanuló 

megnyilvánulásaira (tanórán és tanórán kívüli szervezett foglalkozásokon). 

Kirívó magatartásbeli vétség, illetve a munkamorál feltűnő romlása esetén a szülőket szóban 

vagy írásban tájékoztatjuk. 

Kiemelkedő teljesítmény versenyeredmény, rendezvényen való szereplés, szervezőmunkában 

való részvétel, stb.) jutalma szóbeli és írásbeli dicséret. 

A tanuló magatartását és szorgalmát az osztályközösség véleményét figyelembe véve az 

osztályfőnök minden hónap végén értékeli és minősíti. 

 

- Félévi és év végi minősítés, jegy kialakítása 

A tanuló önértékelésének, az osztályközösség véleményének figyelembe vételével az 

osztályfőnök kialakítja javaslatát. Az osztályban tanító tanárok testülete megvitatja azt. A 

döntést (vitás esetben szavazás segítségével) az osztályfőnök hozza meg. 

Mind a magatartás, mind a szorgalom értékelése a tanulói személyiség alakításának, a tudás 

megszerzésére irányuló tevékenység segítésének eszköze. A tanuló magatartását és 

szorgalmát nem szabad mereven, a személyiségvonásainak figyelmen kívül hagyásával 

értékelni. Az értékelés nem tükrözhet tanári rokon- vagy ellenszenvet. A minősítés nem 

büntetés és nem megtorlás, hanem folyamatos értékelés: célja minden esetben a nevelés, a 

jobbítás, a segítségnyújtás. 

Amennyiben a szülő nem ért egyet a pedagógusok által kialakított minősítéssel, az 

osztályfőnököknek (illetve az osztályban tanító bármely pedagógusnak) törekednie kell a 

közös álláspont kialakítására. 

 

A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének követelményei: 

 

1. évfolyam 

Az értékelés tartalmi szempontjai: 

Magatartás 

- magatartási norma- és szabályismeret 



 

 

- szabálykövetés a tanórákon, foglalkozásokon, óraközi szünetekben, iskolai 

szabadidőben 

- a tanuló viszonya a társaihoz és a felnőttekhez 

- a tanuló viszonya a tulajdonhoz. 

 

Szorgalom 

- motiváltság; részvétel a tanulási tevékenységekben 

- a feladattudat fejlettsége, türelem, kitartás a feladatvégzésben 

- megbízhatóság és a teljesítés igénye. 

 

Követelmények 

 

MAGATARTÁS: 

 

Példás: A megismert magatartási szabályokat betartja. Az iskolában tanúsított magatartása 

fegyelmezett. Társaival segítőkész. A közösségben aktív. A felnőttekkel tisztelettudó, 

udvarias. 

 

Jó: A megismert magatartási szabályokat általában betartja. Az iskolai helyes magatartásra 

alkalmanként figyelmeztetni kell. Társaihoz, felnőttekhez való viszonya elfogadó. 

 

Változó: A megismert magatartási szabályokat gyakran megszegi. Az órai munkát, 

foglalkozást alkalmanként viselkedésével zavarja. Társaihoz, felnőttekhez való viszonya 

gyakran hangulata szerint változó. Osztályfőnöki figyelmeztetése van. 

 

Rossz: A megismert magatartási szabályokat figyelmen kívül hagyja, vagy elutasítja. 

Viselkedésével sokszor zavarja az iskolai munkát és társait. A felnőttekkel, társaival 

elutasító vagy agresszióval reagál. Több osztályfőnöki figyelmeztetése, intője van. 

 

SZORGALOM. 

 

Példás: Tanulmányi munkája pontos, képességeinek megfelelően végzi azt, megbízható. 

Feladatvégzésében kitartó, türelmes és igényes. Az órai munkában aktívan részt vesz. 

Felszerelése hiánytalan és vigyáz rá. 

 

Jó: Tanulmányi munkáját nem mindig a képességeinek megfelelően végzi. A 

feladatvégzésében időnként hiányzik a kitartás, a pontosság. Az órai munkába bevonható. 

Felszerelése időnként hiányos. 

 

Változó: Tanulmányi munkában való részvétele ingadozó. Feladatait pontatlanul, 

hiányosan végzi el. Az órai munkába nehezen vonható be. Felszerelése gyakran hiányos. 

 

Hanyag: Képességeihez képest keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében. Kötelességeit, 

feladatait elmulasztja. Az órai munkába nem kapcsolódik be, nem vonható be. Felszerelése 

rendszeresen hiányos. 

  

2-4. évfolyam 

 

MAGATARTÁS: 

 

Példás: A házirendet betartja. - Tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen 

viselkedik. – Kötelességtudó, a feladatait teljesíti. – Szívesen, önként vállal feladatokat, és 



 

 

azokat teljesíti. – Tisztelettudó. - Társaival, a nevelőivel, a felnőttekkel szemben 

udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik. - Az osztályközösség életében aktívan 

részt vesz. - Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet. - Nincs írásbeli 

figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 

 

Jó: A tanítási órán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik. - Feladatait a 

tőle elvárható módon teljesíti. – Megbecsüli saját, társai és környezete értékeit. Feladatokat 

önként nem vagy ritkán vállal, de a rábízott feladatokat teljesíti. - Az osztályközösség 

munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt. - Nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

 

Változó: 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. – Mások és környezetének értékeit nem 

óvja. - Igazolatlanul mulasztott. - Írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása van. 

 

Rossz: A házirend előírásait sorozatosan megsérti. - Feladatait egyáltalán nem, vagy csak 

ritkán teljesíti. - Magatartása fegyelmezetlen, rendetlen. - Társaival, a felnőttekkel szemben 

rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, társai tanulását akadályozza. Mások 

tulajdonát, környezete értékeit nem becsüli. - Több alkalommal igazolatlanul mulasztott. - 

Több írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása van.  

 

SZORGALOM: 

 

Példás: Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt. - Tanulmányi 

feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi. - A tanórákon aktív, szívesen vállal 

többlet feladatokat is, és azokat elvégzi. - Munkavégzése pontos, megbízható. - A tanórán 

kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz. - Taneszközei tiszták, rendesek, és 

ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 

Jó: Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes 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. 

 

Változó: Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. - Tanulmányi munkája ingadozó, a 

tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti. - Felszerelése, házi feladata gyakran 

hiányzik. - Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

 

Hanyag: Képességeihez mérten nagyon keveset tesz azért, hogy jobb eredményeket érjen 

el. - 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.  

 

5-8. évfolyam 

 

MAGATARTÁS 

 

Példás: Ismeri és megtartja az iskolai Házirendet, kötelezettségei teljesítésében 

példamutatásával társait is ösztönzi. 



 

 

A közösség érdekeit szolgáló faladatok elvégzését önként, szívesen vállalja. 

Feladatait legjobb tudása szerint, igyekezettel végzi. A tevékenységek tervezésében, 

szervezésében, értékelésében aktívan vesz részt. Tanáraival, társaival és a felnőttekkel 

szemben udvarias, előzékeny és segítőkész. Tiszteletben tartja mások személyiségét. 

Viselkedését a kulturáltság jellemzi. Megbecsüli és védi a társadalmi tulajdont és 

tiszteletben tartja mások tulajdonát. Fellép a rongálókkal szemben. 

 

Jó: Ismeri és megtartja az iskolai Házirendet. Kötelezettségeit maradéktalanul ellátja. 

A rábízott közösségi feladatok elvégzésében igyekezetet tanúsít. A felnőttekkel szemben 

udvarias, előzékeny. Társaival szembeni viselkedésében kisebb hiányosságok fordulnak 

elő. Védi a közvagyont és társai tulajdonát.(Az elbírálás időszakában legfeljebb egy szóbeli 

figyelmeztetésben részesült). 

 

Változó: Az iskolai Házirend megtartásában és iskolai kötelezettségei teljesítésében 

gyakran vannak hiányosságok. A közösség érdekében végzendő feladatokkal szemben 

érdektelen, a munkát csak vonakodva látja el. A felnőttekkel és társaival szembeni 

viselkedésében sok hiányosság fordul elő. A társadalmi tulajdont nem becsüli, de hibáinak 

kijavítására némi igyekezetet tanúsít. 

Osztályfőnöki figyelmeztetést kapott vagy két igazolatlan mulasztása van. 

 

Rossz: A Házirend szabályait tudatosan megszegi. A közösségi tevékenysége bomlasztó, 

társaira és az osztály közösségére rossz hatással van. A felnőttekkel és társaival szembeni 

viselkedésében alapvető hiányosságok vannak (udvariatlan, tiszteletlen, goromba). 

Szándékosan rongálja a közvagyont, nem becsüli mások vagyonát. Igazgatói 

figyelmeztetésben részesült. 

 

SZORGALOM 

 

Példás: Munkáját képességeinek megfelelően, igyekezettel végzi. Önként többletfeladatot 

is vállal. Az órákon figyel, az ott folyó munkában aktívan részt vesz. Munkája 

fegyelmezett, pontos és kitartó. Kötelességtudása társait is ösztönzi. Tudása gyarapításában, 

érdeklődési körének megfelelően önállóságot tanúsít. Képességeit és tehetségét 

kamatoztassa iskolánk érdekében is! 

 

Jó: Munkáját képességeinek megfelelően végzi. Az órákon folyó munkában folyamatosan 

vesz részt. Munkájára mindig lehet számítani. Tudása gyarapításában időnként ösztönzésre 

szorul.  Tevékenysége képességeinek és körülményeinek megfelelő. 

 

Változó: Munkáját nem képességeinek megfelelően végzi el.  

Az órákon folyó munkában csak alkalmanként vesz részt. Tudása gyarapítására mindig 

figyelmeztetni kell. Tevékenysége elmarad a képességei, körülményei adta lehetőségektől. 

 

Hanyag: Iskolai kötelezettségeit tudatosan elhanyagolja. 

Figyelmetlen, megbízhatatlan, feladatait nem látja el. (Bukott). Tudása gyarapítására nem 

hajlandó. 

 

Az általános iskolában az értékelésnél használt dokumentumok 

Évfolyam Évközben Félévkor Tanév végén 

1. évfolyam Tájékoztató füzet, 

napló 

Értékelő lap, 

napló 

Értékelő lap, 

napló, törzslap 



 

 

 

 

 

13 A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei  
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a 

továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek 

meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.  

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott, 

 magántanuló volt. 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata.  

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem 

felelt meg. 

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a 

megismételt évről kap. 

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a 

tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem 

tudta teljesíteni, vagy a szülő írásban ezt kéri.  

Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv tanulásának első évében 

nem utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a tanulmányi követelményeket nem teljesítette. 

 

14 Az iskolaváltás, a tanuló átvételének szabályai 
 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első 

tanítási napján kezdődik. Az iskola beiskolázási körzetéből - melyet a fenntartó határoz meg - 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

A beiratkozáshoz be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

 a szülő személyi igazolványát 

 a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt 

2. évfolyam Tájékoztató füzet, 

napló 

Tájékoztató füzet, 

napló 

Bizonyítvány, 

napló, törzslap 

3-4. évfolyam Tájékoztató füzet, 

napló 

Tájékoztató füzet, 

napló 

Bizonyítvány, 

napló, törzslap 

5-8. évfolyam Tájékoztató füzet, 

napló 

Tájékoztató füzet, 

napló 

Bizonyítvány, 

napló, törzslap 



 

 

 a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt 

óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta) 

 a gyermek egészségügyi könyvét az iskolaorvos felvételi javaslatával 

 szakértői bizottság véleményét. 

 

5-8.osztályba történő felvételnél be kell mutatni a 

- tanuló születési anyakönyvi kivonatát 

- - a gyermek lakcímkártyája 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (vagy az utolsó elvégzett évfolyamot 

igazoló oldal másolatát) 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot 

- a szakértői bizottság véleményét (ha van). 

 

15 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 
kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

Szaktanáraink oktatási gyakorlatára jellemző, hogy amikor csak lehet a motiváló erővel ható 

„helyi” vonatkozásokat beépítik a tananyag feldolgozásába, életszerűvé, emberközelivé téve a 

múlt és jelen eseményeit, társadalmi környezetünk alakulását. 

Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon a tantárgyi programban rögzített időkeretekben 

dolgozzák fel a nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését, elfogadását és 

értékelését közvetítő tartalmakat. Ének órákon az etnikai kisebbség zenei hagyományaival 

ismerkednek meg, magyar nyelv és irodalom órákon etnikai mesék feldolgozására kerül sor. 

Tanulóinkat arra ösztönözzük, hogy szűkebb pátriánkban, falunkban és környékén élő 

nemzetiség kultúráját, hagyományait rajzos munkák, szövegalkotási feladatok, tanulmányok 

keretében dolgozzák fel. 

Tanulmányaik ideje alatt diákjaink végiglátogatják történelmi egyházaink templomait és ha 

van rá lehetőség a városi múzeumot. Könyvtári órákon is kapnak ismereteket a nemzeti 

kisebbség kultúrájából, valamint indíttatást az etnikai kisebbséghez tartozó kultúra ápolására. 

Az iskola valamennyi dolgozója ápolja a kapcsolatot a Nemzeti - etnikai kisebbségi 

önkormányzattal. Amelynek formái lehetnek: rendszeres konzultációk, segítségnyújtás a helyi 

cigányhagyományok felkutatásában, felelevenítésében, cigányképzőművészek alkotásainak 

bemutatása. 

 

16 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködők segítése 

 

A iskolánk kiemelt figyelmet fordít a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek, tanulók speciális igényeire az egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb 

fejlődésük elősegítésére, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek 

megteremtése 

A mindennapok során felmerülő magatartási problémákat elsősorban az adott osztályban 

tanítói vagy tanári összefogással igyekszünk megoldani, problémásabb esetekben az iskolával 

együttműködő partnerektől kérünk segítséget.  

A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését az általános iskolában az alábbi 

tevékenységek szolgálják: 

Beilleszkedési-, tanulási-, magatartási zavar észlelése esetén a szakértői és rehabilitációs 

bizottság vizsgálatát kérjük. Megelőző és segítő tevékenységünk során fokozott figyelmet 

fordítunk a személyre szóló fejlesztésre az alábbi tevékenységekkel: szoros kapcsolatot 

ápolunk a helyi óvodával, Nevelési Tanácsadóval és a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Tanulási 

Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal,az egyéni képességekhez 

igazodó tanórai tanulást biztosítunk, egyéni fejlesztési terv alapján történő foglalkozásokat 



 

 

felzárkóztató órákat, napközi otthonos fogalakozást, tanulószobai fogalakozást, felzárkóztató 

foglalkozásokat. Alapozunk a nevelők és a tanulók személyes kapcsolataira, családlátogatások 

során a szülők és a családok nevelési gondjait segítjük, biztosítjuk a logopédiai ellátást, a 

beszédfejlesztő foglalkozásokat a sérülés specifikus fejlesztést. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítését az általános iskolában az 

alábbi tevékenységek szolgálják:az egyéni képességekhez igazodó tanórai munkaformák 

alkalmazását előnyben részesítjük, biztosítjuk a felzárkóztató órákat, a napközi otthonos, 

tanulószobai nevelés-oktatást, felzárkóztató és logopédiai foglalkozásokat, a beszédfejlesztő 

foglalkozásokat, az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használatát, folyamatosan kapcsolatot tartunk a Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői Bizottsággal. Kiemelten kezeljük az óvoda és az iskola közötti 

zökkenőmentes átmenetet, a szakértői vélemények alapján a sérülésnek megfelelő egyéni 

fejlesztési tervek alapján történő fejlesztő foglalkozásokat és rehabilitációt. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek az általános iskolában: 

 

Kirándulások, táborozások iskolai szervezésekor tekintetbe vesszük az érintett csoport anyagi 

helyzetét. Megszervezzük a rászoruló gyerekek felszereléssel, ruhával történő támogatását a 

szülői közösség bevonásával. 

Szervezett foglalkozások, programok: 

- hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztő foglalkozásokon történő felkészítése 

- az egyéni képességekhez igazodó kiscsoportos foglalkozás gyógypedagógus 

irányításával 

- egyéni fejlesztési terv alapján történő foglalkozás 

- napközi otthon 

- diákétkeztetés 

- 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 gondjai enyhítésének segítése 

- családlátogatások 

- gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok elvégzése 

- javaslat a rászoruló gyermekek önkormányzati segélyezésére 

 

A TÁMOP 3.3.8 pályázatban foglalt fenntartási kötelezettségeknek megfelelően az 

általános iskolában a hátrányos helyzetű tanulóink egy csoportja (legalább 30 fő) számára 

egyéni fejlesztő foglakozásokat szervezünk. A fejlesztő foglalkozásokon részt vevő 

tanulók kiválasztásának szempontja: 

Elsősorban a HHH tanulók számára, illetve a HH tanulók közül 30 főig az osztályfőnök 

javaslata alapján. 

A fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek: a tanév elején bemeneti méréssel a 

fejlesztendő területek feltérképezése, egyéni fejlesztési terv felállítása. A munka igazolása 

egyéni haladási naplóval, a szülő tájékoztatása tanév közben két alkalommal, és év végén 

szöveges értékelés. 

A mentorokat minden évben a tagintézmény-vezető jelöli ki. 

 

A fejlesztés eredményeképpen az alábbi közelebbi és távolabbi célokat fogalmazzuk meg: 

Közelebbi célok: 

Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő 

fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, együttnevelésére. Multikulturális tartalmak 



 

 

beépülnek a helyi tantervbe. Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. Az 

intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer. 

 

Távolabbi célok: 

Az egyéni fejlesztés elősegíti a hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelését-

oktatását, hozzájárul ahhoz, hogy az általános iskola a 16:00 óráig tartó nevelés-oktatás 

keretében olyan tanulási stratégiák elsajátítását, tevékenységeket nyújt a tanulók számára, 

amely a lehető leghatékonyabban segítik a hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

sikerességének javulását, a lemorzsolódás elkerülését.  

 

 

17 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok az általános iskolában 
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. 

b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítését egy kijelölt felelős kolléga 

koordinálja A gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor alapvető feladata, hogy segítse a 

pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi 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 gyermek- és ifjúságvédelem területén:  

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

- meg kell keresni a problémák okait,  

- segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

- jelezni kell a felmerült 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, 

- gyermekorvossal, 

- továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal. 

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

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

- a felzárkóztató foglalkozások, 



 

 

- a tehetséggondozó foglalkozások, 

- a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

- a pályaválasztás segítése, 

- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

- a családi életre nevelés, 

- a napközis és a tanulószobai 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. 

 

Munkánkat akkor tekintjük eredményesnek, ha: 

- Együttműködésünk eredményeként enyhíthetjük a hátrányos és veszélyeztetett 

tanulóink helyzetét, problémáikat a saját pedagógiai eszközeinkkel meg tudjuk oldani. 

- A tanulók részt vesznek a szervezett előadásokon, versenyeken. Egyre többen élnek 

egészségesen, sportolnak, túráznak, megismerik és megtapasztalják az egészséges 

életmód örömeit, értékeit.  

- Tudatosan óvják egészségüket, védik magukat és társaikat a káros hatásoktól. 

- A rászorult tanulók segítséget mernek kérni tanáraiktól, a gyermek- és ifjúságvédőtől, 

védőnőtől, segítenek társaiknak a helyes döntések meg-hozatalában, mernek felelősen 

dönteni önmagukról. 

 

18 Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 

Az iskola környezeti és egészség nevelési elveit meghatározza elhelyezkedése, a település 

központjában parkkal körülvett területen helyezkedik el az épület, szép természeti 

környezetben, nagy udvarral, amely lehetőséget biztosít szabadidős tevékenységekre és 

mozgásos játékokra. Az iskolában a tantestület legtöbb tagja foglalkozik intenzíven egészség 

és környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívüli programok megvalósítása 

során.  

 

Az iskolai egészségnevelés ahhoz járul hozzá, hogy a tanuló kellő ösztönzést és tudást 

szerezzen egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket 

felismerni és felhasználni tudó egészséges életvitel kialakulásához. Az egészséges életmód, 

életszemlélet területei az iskola pedagógiai rendszerébe és tevékenységeibe beépülnek, 

melyek az alábbiak: 

- a tanulók egészségi állapotának ismerete 

- a minden napos testmozgás, testnevelés óra 

- egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás 

- betegségek felismerése, elkerülése 

- barátság, közösségi kapcsolatok 

- tanulási környezet, az iskolai környezet alakítása, ápolása 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet fontossága 

 

 

Az egészségnevelés szinterei iskolánkban: 

 



 

 

Hagyományos tanórai keretekben, osztályfőnöki órákon a tanterv konkrét témaköreinek 

feldolgozásával és az aktuálisan felmerülő problémák megbeszélésével. 

 

Nem hagyományos tanórai keretben:  

Napközis foglalkozás formájában játékos gyakorlatok során, délutáni szabadidős 

foglalkozások alkalmával sportjátékok, filmvetítések, vetélkedők segítségével. Az iskola 

minden évben Egészség-hetet szervez, amikor lehetőség nyílik az egészséggel kapcsolatos 

átfogó, tervezett programok lebonyolítására. Az iskola folyamatosan együttműködik a segítő 

egészségügyi szervekkel (iskolaorvos, fogorvos, védőnők), tanév elején a fogorvos és a 

védőnők ismertetik az éves munkatervükben az iskolára megtervezett szűrő vizsgálatok 

időpontjait és menetét. Az általános iskola folyamatosan kapcsolatot tart a szülői házzal és 

nem csak a szülőértekezletek, fogadóórák és nyílt napok alkalmával segíti a szülőket 

gyermekeik egészségügyi problémáinak kezelésében, hanem családlátogatások során is.  

 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban: 

 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben a tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a 

megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat.  

Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet 

kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. 

Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap 

az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai 

lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik.  

 

Nem hagyományos tanórai keretben: 

A tanév során minden osztály környezeti kirándulásra megy, az évszakhoz vagy a Dunántúli 

Tájvédelmi körzetben fellelhető növény és állatvilág tanulmányozásához kapcsoltan. Az éves 

osztálykirándulások és tábor alkalmával a tanítók és a szaktanárok a meglátogatott terület 

környezeti jellemzőit is átbeszélik a tanulókkal. A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol 

a környezet- és természetvédelem fontos téma (pl. Herman Ottó Verseny). Különböző 

akciókban veszünk részt: elemgyűjtés, faluszépítési akció.  

Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára.  

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a 

kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az 

osztályközösségeknek. 

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési 

munkánkat.  

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:  

- a fenntartható fejődés;  

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések; 

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

- alapvető emberi szükségletek;  

- emberi jogok; 

- demokrácia;  

- elővigyázatosság;  

- biológiai és társadalmi sokféleség;  

- az ökológiai lábnyom. 

 



 

 

19 A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságához és típusához igazodó fejlesztő 
program 

 

Általános iskolánk felvállalta a sajátos nevelésű igényű tanulók: enyhe értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési és tanulási 

folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált iskolai nevelését és oktatását. 

Programunkat a 32/2012.(X.8) EMMI rendelet 2. mellékletében foglalt a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei megtartásával állítottuk össze. 

A sajátos nevelési igényű program célja: 

- a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése és oktatása során a tartalmi szabályozás és a 

gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél.  

– a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 

minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

– az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

– a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

 

Ennek érdekében az iskola a szakértői véleményekre támaszkodva pontosan meghatározza a 

sérült képességek rehabilitációs célú korrekciójának területeit, a tartalmak kijelölésekor az 

egyes területeket módosítja, elhagyja, vagy új területeket von be a fejlesztésbe. A nevelés, 

oktatás és fejlesztés során biztosítjuk a szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus  

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló: 

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. 

 

Az alsó tagozatban az enyhén értelmi fogyatékos tanulók tanuláshoz nélkülözhetetlen 

pszichés funkcióik fejlesztésén van a hangsúly. A tanulók között meglévő eltéréseket 

differenciált eljárásokkal, tartalmakkal és oktatásszervezési megoldásokkal korrigáljuk. 

A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a 

tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló 

fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően módosítjuk a 

pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegét. A gyógypedagógiai nevelés az egész 

személyiség fejlesztését tűzi ki célul. Az alsó tagozaton nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, 

magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása és megerősítése. 

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további 

fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az 

elsajátított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A 

tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének 

megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok: 

Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulóink számára a tananyagtartalmak beépítésre 

kerültek a helyi tanterv tananyagtartalmába tantárgyakként. Speciális fejlesztési szempontsort 

állítottunk össze arról, hogy a tantárgy tanításánál milyen fejlesztési szempontokra kell 

tekintettel lenni a tantárgyat tanító pedagógusnak, ezzel is segítve a differenciált óravezetést.  



 

 

A köznevelési törvény által meghatározott óraszámban a tanítási óra során gyógypedagógus 

segítségével folyik a tanulók oktatása. A gyógypedagógus rendszeresen konzultál az enyhe 

értelmi fogyatékos tanulókat nevelő, oktató pedagógusokkal, munkájukat tanácsaival segíti. A 

szakértői bizottság által előírt óraszámban fejlesztő, rehabilitációs órákon vesznek részt a 

tanuló. Az egyéni fejlesztési terveket a gyógypedagógus készíti el a tanév elején, a szakértői 

bizottság által előírt fejlesztendő területek figyelembevételével. Iskolánk biztosítja a speciális 

tankönyveket, fejlesztő eszközöket, tantermet is. 

 

 

 

A beszédfogyatékos tanuló: 

 

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. 

 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének 

alapelvei, célja és kiemelt feladatai: 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében 

fokozottan figyelünk az ép beszélő környezetben integráltan történő oktatásnak. 

A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján 

komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében történik, az egyéni képességekhez 

igazodva. A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott 

tantárgyak, tantárgyrészek értékelése alól mentességben részesülhet. 

A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedünk a pszichológiai és fiziológiai tényezők 

összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális 

összefüggésrendszerére. A fejlesztés tudatos és tervszerű, egyénre szabott terápiás terv 

meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a folyamatkövetés is 

megvalósul. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetség felismerésére és gondozására. A 

fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. 

Beszédfogyatékos tanulóink számára tantárgyanként szempontsort fogalmaztunk meg, melyre 

tekintettel kell lenni az oktatás, fejlesztés során. Szükség esetén többletidőt biztosítunk 

számukra a tananyag elsajátításához. A fejlesztő, rehabilitációs órákat a törvényben 

meghatározottak alapján biztosítjuk számukra. A tanév elején gyógypedagógus, logopédus 

készíti el az egyéni fejlesztési tervet, (szakértői vélemény alapján). A beszédfogyatékos tanuló 

az iskolai oktatás keretében, annak részeként vesz részt a beszéd technikai és tartalmi 

fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A beszédfogyatékosság eltérő 

kórformái szerint a rehabilitációs feladatok is eltérőek. 

A logopédus segíti a többségi pedagógus munkáját is. Iskolánk a speciális fejlesztő 

eszközöket, tantermet biztosítja. 

 

Pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók: 

 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői 

bizottság szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, 

szükségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően 

történik. Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

bevonásával történik és rehabilitációs célú órakeretben zajlik. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 



 

 

- a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása, 

- a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

- a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

- a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, 

- a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

A többségi pedagógusok differenciált óravezetéssel segítik a tananyag elsajátítását, mely 

során figyelembe veszik a szakvéleményben a gyermek számára megfogalmazott speciális 

követelményeket, számonkérési lehetőségeket. Biztosítjuk a tanulók egyéni fejlesztéséhez 

szükséges eszközöket is. 

 

 

20 Sajátos pedagógiai módszerek: projektoktatás 
 

A projektoktatás fogalma: A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét 

gyakorlati problémák megoldása köré csoportosítja. 

A projektoktatás tartalma: Sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az 

önálló és csoportos tapasztalást teszi. A tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb 

összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedjék. A passzív befogadó és feldolgozó 

magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására, és újak 

kialakítása. 

A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati 

tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi 

hatása.  

A projektoktatás fő jellemzői: Mindig alkotó jellegű, megismerési cselekvési egység. Mindig 

komplex, feltételezi a tanárok és diákok partneri együttműködését, a differenciálás eszköze. 

Intézményünkben minden évben aktualitásnak megfelelően egy-egy középtávú projektet 

valósítunk meg, amelyekben a projektoktatás technikái közül alkalmazzuk a kreatív, felfedező 

kutató technikákat, az együttműködésre késztető technikákat és a tanulói kezdeményezésre 

épülő technikákat egyaránt. Támogatjuk, hogy tanórai keretben is megvalósuljon a 

projektoktatás, hogy a módszertani sokszínűség és minél szélesebb tanulói 

személyiségfejlesztés ezzel is biztosított legyen. 

 

21 Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 
rendje 

Az írásbeli beszámoltatás rendje 

 

Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk. 

A félévi és év végi osztályzatok eldöntésénél a témazárók eredményét nagyobb hangsúllyal 

vesszük figyelembe. Egy napon nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró 

dolgozatot. A témazárók időpontjáról a pedagógus 1 héttel korábban tájékoztatja a 

tanulókat. A kijavításra 2 hét áll rendelkezésre. A félévi és tanév végi minősítés nem 

alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyekből azokból a 

tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére. A bizonyítottan 

részképesség-hiányos (dyslexiás), illetve írásképtelenséget okozó fogyatékkal élő diákot az 

írásbeli számonkérés alól fölmentjük a szakértői bizottság javaslata alapján. Az írásbeli 



 

 

kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az 

információhordozók használatára. (Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata 

levelezésre, forrásgyűjtésre, stb.). A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott 

munkáját rövid időn belül értékelni, javítani kell: ellenkező esetben annak – fontosabb – 

visszajelzés jellege háttérbe szorul „jegyszerző” funkciója mögött. Az értékelésre beadott 

tanulói munkákat vissza kell adni a készítőiknek, illetve csak a tanuló engedélyével őrizheti 

meg azokat a pedagógus. A tanulókat tájékoztatni kell arról, hogy melyik tantárgyi 

füzetüket, jegyzetüket kérheti el, szedheti be pedagógus.  

 

A szóbeli beszámoltatás rendje 

A szóbeli beszámoltatásra akkor kerül sor, amikor a pedagógiai folyamatba az 

beilleszthető. 

 

A számonkérés 

formái 

A számonkérés fajtái 

szóbeli Önértékelés, társak munkájának értékelése, hangos olvasás, szóbeli 

felelet, kiselőadás, beszámoló, 

feladatmegoldások a táblánál, kísérletelemzés, közös vagy egyéni 

éneklés, ritmizálás, szolmizálás, memoriterek: vers és prózamondás, 

műelemzés, folyamatábrák, táblázatok, térképek értelmezése, 

szókincs ellenőrzés (német), ellenőrző beszélgetés egy adott témáról, 

beszélgetés, összefüggő felelet, kiselőadás, csoportmunka esetén 

összefoglaló előadása, dramatizált jelenetek stb. 

írásbeli feladatlap, teszt, dolgozat, témazáró, házi feladat, házi dolgozat, 

füzet, munkatankönyv, munkafüzet, IKT eszközökkel készített 

tanulói prezentációk, képgyűjtemények. felhívó plakátok, hírek, 

képek készítése, gyűjteménybe rendezése stb. 

gyakorlati munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény, mérési gyakorlat, 

kiállítás  

 

Az általános iskolában az értékelésnél használt dokumentumok 

 

Évfolyam Évközben Félévkor Tanév végén 

1. évfolyam Tájékoztató füzet, 

napló 

Értékelő lap, napló Értékelő lap, 

napló, törzslap 

2. évfolyam Tájékoztató füzet, 

napló 

Tájékoztató füzet, 

napló 

Bizonyítvány, 

napló, törzslap 

3-4. évfolyam Tájékoztató füzet, 

napló 

Tájékoztató füzet, 

napló 

Bizonyítvány, 

napló, törzslap 

5-8. évfolyam Tájékoztató füzet, 

napló 

Tájékoztató füzet, 

napló 

Bizonyítvány, 

napló, törzslap 

 

 

4. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 
feladatok elvei és korlátai 

 

A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata 

Kötelező házi feladat 

A házi feladat céljai: 



 

 

- újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat 

- készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat 

- önálló kutatómunkát végezni valamely témában 

- alkotó munkát végezni valamely témában 

 

Szóbeli házi feladat 

Tananyaghoz kapcsolódó:  

- elnevezések – szakkifejezések, 

- fogalmak – összefüggések, 

- szabályok – törvények ismeretek, melyet az óravázlat ill. a tankönyv tanár által kijelölt 

részei tartalmaznak, 

- kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv évfolyamonként 

megjelöl, 

- tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények, ajánlott 

irodalom, 

- memoriterek – melyet a szaktárgyi tanterv megjelöl. 

 

Írásbeli házi feladat 

Tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, iskolai füzet, tanító – tanár által kijelölt  

feladatainak megoldása. 

Tananyag szerves részét képező fogalmazások, írásbeli elemzések, gyűjtőmunkák  

elkészítése. 

 

Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan: 

A szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor szervesen kapcsolódjon a tanóra anyagához, 

témájához. Célja minden esetben a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása, elmélyítése és 

a tantárgyi készségek begyakorlása. 

A rendszeres írásbeli házi feladat mennyisége átlagosan tantárgyanként fél óránál több 

felkészülést ne követeljen a tanulótól. Hétvégére (péntekről - hétfőre), valamint tanítási szünet 

idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra 

szokásos.  

A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű 

elmarasztalásban részesülnek. Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat 

értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint: 

- nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak 

alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad, 

- meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának a lehetőségét, ha önhibáján 

kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el, 

- a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem értékelhető elégtelennel 

(Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem 

mérhető. A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztásakor 

pedagógiai eszközöket és módszereket alkalmazunk. Ez lehet feleltetés, a házi 

feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő megíratása, pótfeladat 

kitűzése, stb.). 

A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán. 

Módszere lehet: a tanulók önellenőrzése, a tanító - tanár javítása. 

Félévente minden nevelő kötelessége tanítványai füzetét, írásbeli munkáját legalább egyszer 

áttekinteni.  Alsó tagozaton – különösen első osztályban – az eredményes készségfejlesztés 

érdekében havi gyakorisággal. 

Írásbeli házi feladat értékelése - tartalmi és formai szempontból - egyaránt fontos, ezt a nevelő 

szóban és írásban is közölheti a tanulóval. 

Korrekció: 



 

 

Tartalmi vagy formai igénytelenség esetén a feladat újra íratása. 

Hibás feladatmegoldás javítása egyéni esetben. 

Osztályt érintő általános hiba esetén újratanítás, hiányosságok pótlása. 

 

Szorgalmi ( házi ) feladat  

Minden esetben a tanuló önkéntes vállalása alapján történik. 

 

Szóbeli szorgalmi házi feladat: 

Vállalt kiselőadás a tananyaghoz kapcsolódva. 

Ajánlott olvasmány – melynek a jegyzékét a magyar nyelv és irodalom tanterv megjelöl 

évfolyamonként. 

Házi és felmenő versenyekre való felkészülés. 

 

Írásbeli szorgalmi házi feladat 

Képességek fejlődését, tehetség fejlesztését, kibontakozását elősegítő feladatok megoldása. 

Levelezős és versenyfeladatok megoldása. 

Írásbeli pályamunkák készítése. 

 

Általános rendelkezések szorgalmi (házi) feladatra vonatkozóan: 

Szóbeli és írásbeli szorgalmi feladat a tantárgyi követelményeken felüli teljesítményt célozza. 

Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához. Szaktanár ajánlása, motivációja alapján a 

tanuló önként vállalása. 

 

A szorgalmi feladat mennyisége: a tanuló teherbírásán és kitartásán is múlik, más – más 

elvárás lehet egyénenként, elkerüljük, hogy túl sok feladat adásával a tanuló a kedvét el- 

veszítse. 

Szorgalmi feladat gyakorisága a tanulók elfoglaltságát figyelembe véve történik, átlagosan 

havonta egy-két alkalommal adjuk,kivételt képez ez alól a versenyre felkészülés időszaka. 

Pedagógiai szempontból szükséges a szorgalmi feladat megoldásához plusz tanári segítség 

nyújtása. 

Minden esetben a szorgalmi munkát ellenőrizzük, értékeljük (az igazi pedagógiai értéke akkor 

van, ha ez a közösség előtt történik) az érdemi szorgalmi munkát jutalmazzuk (a tanító és a 

szaktanár által kidolgozott rendszerű jutalomban részesül a tanuló.) 

 

22 Tantárgyi helyi tantervek 
 
A  helyi tanterv részeként a tantárgyi  helyi tanterveket  CD-n  mellékeljük, a honlapon elektronikusan 
tesszük elérhetővé. 

 


