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1. BEVEZETŐ 

1.1. Az iskola hivatalos elnevezése:  

 Vincze Imre Református Általános Iskola 

1.2.Az iskola címe (székhelye, telephelye): 

 Kocs, Szabadság tér 6, 2898 

 OM azonosító száma: 201701 

Adószám: 18293340-1-11 

 Helyrajzi szám: 804/1 

 Hasznos alapterület:2074,2 m2 

1.3. Az iskola fenntartója:Kocsi Református Egyházközség 

  

1.4. Az iskola hivatalos beiskolázási körzete: 

 Kocs község 

1.5. Az intézmény alapítója: Kocsi Református Egyházközség 

1.6. Az intézmény köznevelési alapfeladata: 

 » általános iskolai nevelés és oktatás 

 » a többi tanulóvak együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása;(egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd) 

1.7. Gyermekétkeztetés ellátásának módja: 

Kocs Község Önkormányzata által biztosítva az iskolában 

1.8. Felvehető maximális tanulólétszám:190 fő; 

 ebből sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:12 fő 

1.9. Oktatás munkarendje: nappali munkarend 

1.10. Évfolyamok száma:8 évfolyam; 



1.11. Iskolai könyvtár ellátása saját szervezeti egységgel. 

1.12. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga 
 Önkormányzati tulajdon, 99 évre szóló bérleti joggal 

1.13. A program benyújtója: az iskola igazgatója 

1.14. Az iskola bemutatása 

 
1.14.1. Elvárások iskolánkkal szemben 

 
Társadalmi környezetünk alapvetően megváltozott. A kiéleződő problémákatanítványaink 

életén keresztül is érzékeljük. A szülők jelentős része anyagi és egzisztenciálisgondokkal 

küzd. Bármennyire is szeretnének, nem tudnak elegendő időt fordítani gyermekeiknevelésére. 

Napjainkban különösen nagy szüksége van az ifjúságnak arra, hogy kötődjenekszemélyekhez, 

szűkebb és tágabb környezetükhöz. Biztos érzelmi háttér nélkül kicsúszik lábukalól a talaj, az 

alkohol, a drog és a bűnözés veszélyezteti létüket. 

A társadalom elvárása módosult az iskolával szemben. Nagyobb hangsúlyt kap a nevelés,a 

képességek sokoldalú fejlesztése. Az információhalmaz helyett cselekvőképes tudással 

kelldiákjainknak rendelkeznie. Az iskolában kell elsajátítaniuk a megismerés módjait, 

hogyfelnőttként is képesek legyenek önálló ismeretszerzésre. Előtérbe kerülnek az egyénre 

szabottpedagógiai módszerek. Bizonytalan világunkban az iskolának biztonságot kell 

sugároznia.Gyermekeink egészséges személyiségfejlődéséhez pozitív jövőképre, 

sikerélményekre és azéletkorral változó szeretetteljes korlátokra van szükségük. 

Személyiségük sokoldalú fejlesztéseteremti meg jövőbeni életük boldogulásának, 

eredményességének feltételeit. 

Az intézmény„célja és feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, 

azegyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges, és áldozatkész, 

alkotópolgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi 

értékeitbefogadni, gyarapítani, közvetíteni és továbbadni; református tanulóit egyházunk 

hitvallótagjaivá, nem református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – 

sajátfelekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.Mindezek 

megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségéreés 

pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább.” 

 

1.14.2. Iskolánk református általános iskola.  A Magyarországi Református 

Egyház közoktatási intézményeinek közös nevelési célkitűzései 
 

A Magyarországi Református Egyház- Jézus Krisztus missziói parancsának 

engedelmeskedve,az évszázados gyakorlat folytatásaként, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 

és aMagyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- 

ésvallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb 

jogszabályokalapján- közoktatási intézményeket tart fenn.Működésük és a rájuk vonatkozó 

egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal ajogszabályokkal, amelyek a fenntartótól 

függetlenül valamennyi magyarországi közoktatásiintézményre vonatkoznak, ha azok 

nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival.A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A 

nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskortett szülői és gyülekezeti fogadalom 

megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a reformátusközoktatási intézmény, amely a 

gyereket Krisztusban testvérnek fogadja el. Jézus Krisztusmissziói parancsa: „… tegyetek 



tanítványokká minden népet…”(Mt 28,19) nem csupán azEgyháznak szól, hanem a 

családnak, az iskolának is. A református iskola jó lehetőség arra,hogy segítse a szülőket és a 

gyülekezetet abban, hogy valóra válthassák a gyermekkeresztelésekor tett ígéretüket, amely 

szerint úgy nevelik és neveltetik őt, hogy ha majd felnő,a konfirmáció alkalmával őmaga 

önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitérőla gyülekezet előtt”.A református 

iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokatfeltételez, 

akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, 

mindenmegnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a 

tanítványaikat. AMagyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos, 

hitvalló magyar 

reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. 

 

• Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik életének zsinórmértéke a 

Szentírás,elfogadják ősi hitvallásaikat, a Heidelbergi kátét és a II. Helvét hitvallást; s akik 

tudják,hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Szent Lélek 

alkalmassáteszi őket feladataik elvégzésére. 

• Olyan magyar reformátusokat, akik a magyar kultúrát — elsősorban rendkívül 

gazdaganyanyelvünket és népi kultúránkat — megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani 

éstovábbadni kívánják; ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre 

szorultmagyarok múltját, jelenét, értékeit, szívesen vallják magukat magyarnak, s 

családjukért,egyházukért, hazájukért áldozatokra készek. 

• Öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, akik tudják, hogy Kiben és miért 

hisznek;képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni; törekednek önmaguk és 

környezetükmegismerésére, megóvására, jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük 

fejlesztésével ajó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre biztosabb 

megkülönböztetésére,a valódi értékek felismerésére és tiszteletére, a különböző 

tudományterületeken ésművészetekben alapos ismeretek megszerzésére, testi-lelki-szellemi 

harmóniában történőéletvitelre, embertársaik segítségére, a hit ajándékának elfogadásához 

szükségesismeretek,élmények, tapasztalatok megszerzésére, felelős helytállásra. 

A Magyarországi Református Egyház, iskoláiban a nem református vallású diákjait 

öntudatosmagyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-

felekezetükhitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek 

ismeretét éstiszteletét. 

A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy megismerteti növendékeit 

aBiblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival; a hiteles 

krisztuskövetésvonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja; hitéletének 

közösségi alkalmairévén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít; növendékeiben 

felkelti a tudásvágyat,és megalapozza a magas szintű önművelés igényét; növendékeit a 

tudományok segítségévelrávezeti a teremtett világ megismerésének és megőrzésének 

fontosságára; a kultúra időtállóértékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre; a 

reál és humán tudás átadásávalkifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és a 

felelős cselekvés képességét;gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti 

hagyományokat; megértetitanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját 

nyelvükön, kultúrájukonkeresztül vezet az út; rendszerességével és következetességével a 

személyes és társadalmiszint kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei 

elé.A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak az 

afeladata, hogy imádsággal, igényes nevelő -oktató munkával, a magyar református 

iskolákhagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos 

éstechnikai eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel 

kiépítettgyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, 



hogyminden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak őmaga kapott 

aTeremtőjétől. 

  



1.14.3. A Vincze Imre Református Általános Iskola küldetésnyilatkozata 

 
Tudjuk, hogy a hit ajándék és nem érdem. Nem lehet kiérdemelni jó magaviselettel, 

származással, híres ősökkel. Hitre nevelni sem igazán lehet. A mi felelősségünk a helyes 

mintaadás, az útmutatás. 1. Isten személyesen szólítja meg az embert. A tanárnak tudnia kell, 

hogy minden tanuló önálló személyiség, s így mindegyikükhöz külön út vezet. 

2. A Teremtő talentumokkal ajándékozza meg az embert. Az iskola feladata, hogy segítse a 

diákot ezek felismerésében, s ráébressze az ezzel járó felelősségre. A tehetségével való 

szerény, de okos gazdálkodás a református iskola diákjaiban szilárd hivatástudatot és 

munkaerkölcsöt kell, hogy kialakítson. 

3. A reformátori szemlélet szerint hivatás és hivatás között nincsen rangsor, különbséget 

etéren csupán a hivatás betöltésének mértéke jelenthet. 

 

1.14.4. HELYZETELEMZÉS 
 

Kocs község általános jellemzői: 

Kocs község Tata várostól 10 km távolságban fekszik, jellegzetes falusi környezetben. 

Alakosság száma 2594 fő. A tanköteles korú fiatalok száma: 2270 fő. A lakosságösszetétele 

változatos, de zömében mezőgazdasági és ipari szakmunkásokból, betanítottmunkásokból, 

kisebb részt értelmiségből áll. A lakosok Tatabányán, a megyeszékhelyen,Győrben, 

Komáromban a közeli Tatán, és helyben dolgoznak. A községben a legjelentősebb 

gazdálkodó egység az Aranykocsi ZRT, mely a helyilakosok számára biztosít 

munkalehetőséget. A lakosok közül szinte mindenki valamilyenszinten kapcsolatban van a 

mezőgazdasággal. Ez jelentős mértékben meghatározza az emberekérdeklődését, 

irányultságát. 

 

1.14.5. A diákság jelenlegi állapota 
 

Az Vincze Imre Általános Iskolának a 2019/20-as tanévben 158 tanulója volt. A diákok 

közül29 tanuló a közeli Kömlődről és Parnak pusztáról járt be iskolabusszal. Az általános 

iskolatanulóinak jelenlegi állapota közel megegyezik a hasonló típusú falusi iskolák 

diákjainakszellemi, fizikai és mentális állapotával.A tanulók1 5-20 %-a szociálisan hátrányos 

helyzetű. A veszélyeztetett tanulók száma csökken.A tanulás és tudás, mint érték sajnos még 

nem igazán jellemző minden tanulóra és családra.Többségük a gyakorlatias, a sportos, 

mozgásos tevékenységeket igénylik és szeretik. Neveltségiszintjük városi iskolákhoz 

viszonyítva jónak mondható. Az iskolában, valamint az utcántöbbségük a kulturált 

magatartási szokásoknak, normáknak megfelelően viselkedik. A tanulókaz egymás közötti 

kapcsolatokban, sok esetben nem toleránsak.Nevelő-oktató munkánkat több esetben zavarja a 

tanulók érzelmi kiegyensúlyozatlansága,amely a megoldatlan családi konfliktusokból fakad. 

Ezért az iskola nagy súlyt helyez acsaládokkal kialakított együttműködés további erősítésére. 

A tanulók otthoni szabadidőstevékenysége egysíkú, kevesüknek van rendszeres megbízatása, 

feladata. A sportos, mozgásoselfoglaltságok kedveltek, a számítógépes, videós, TV-s 

tevékenységek mellett.Kevés diák jár önként az öntevékeny iskolai művészeti csoportokba, 

könyvtárba. 

  



 

1.14.6. A személyi feltételek iskolánkban 
 

A nevelőtestület száma: 18 fő, valamint 3 óraadó. 

A szakos ellátottság 100 %-os, ami nagyon jónak mondható. Képesítés nélküli nevelő nincs 

atantestületben. A nevelőtestület összetétele és szakmai színvonala biztosítja a megfelelő 

nevelő-oktató munka végzését.  

További dolgozóink:  

gazdasági vezető: l fő 

iskolatitkár: 1 fő 

takarító 1 közfoglalkoztatott, 1 fő 8 és 2 fő 6 órában 

karbantartó 1 fő 

kulturális közfoglalkoztatott 1 fő 

 

Az osztályok és tanulócsoportok száma: 13 

ebből 1 - 4. évfolyamon 4 

5 - 8. évfolyamon 4 

napközis csoport 3 

tanulószoba 2 

Tanítási órákon kívüli tevékenységek: 

Sportkörök: atlétika 1 

asztalitenisz 1 

labdarúgás 2 

tartásjavító torna 1 

angol szakkör 2 

dráma 2 

úszás 1 

énekkar 1 

informatika szakkör 1 

Középiskolai felvételi előkészítők: matematika és magyar tantárgyakból 

Az iskolavezetés felépítése: 

Igazgató 1 

Igazgatóhelyettes 1 

Munkaközösség - vezető 3 



Diákönkormányzat - vezető 2 

Az iskolavezetésében résztvevők feladatait és hatásköreit a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza. 

 

1.14.7. Eredményeink 

 
Sikerként könyvelhetjük el, hogy az iskolánkból kikerülő 8. osztályt végzett tanulóink 

aközépiskolákban is képességeiknek megfelelően teljesítenek. Megállják helyüket. 

Aközépiskolák visszajelzéseiből kiderül, hogy tanulóink neveltségi szintje, viselkedése 

megfelela középiskolák elvárásainak.A tanulmányi versenyeken a tanulóink megfelelően 

helytállnak, a középmezőnyben találhatók,egy-két esetben élmezőnyben is végeztek. Minden 

tanévben egy - két műveltségi területenkimagasló eredményt is fel tudunk mutatni, pl: 

olvasás-szövegértő, irodalmi verseny, területimatematika verseny, vers- és prózamondó 

verseny, német nyelvi verseny, angol nyelvi verseny,hittan és zsoltáréneklő verseny, 

vöröskeresztes versenyeken.Sportolóink a labdarúgás, az asztalitenisz, valamint az atlétika 

szakágakban a körzeti, megyeiversenyeken többször is kimagasló helyezéseket szereztek. 

 

1.14.8. Hagyományaink 

 
A Vincze Imre Református Általános Iskola hagyományai állnak egyrészt az ünnepélyekből 

és ünnepségekből, másrészt különböző rendezvényekből, közösségi programokból. 

Ünnepeinkre jellemző, hogy a községi megemlékezésekre az általános iskola tanulói 

biztosítják a programot. 

Kronológiai sorrendben: 

- ünnepélyes tanévnyitó 

- hasznos hulladékok gyűjtése 

- az iskola épületének, környezetének szépítése 

- aradi vértanuk emlékezete 

- október 23. nemzeti ünnep 

- október 31. a reformáció emlékünnepe 

- egészségügyi hónap keretében előadások, vetélkedők 

- nyílt hét a szülőknek /látogatható tanítási órák / 

- tanulmányi versenyek 

- Mikulásünnepség 

- adventi csendesnap, teaház 

- iskolai karácsony 

- farsangi bál 

- tanulmányi versenyek 

- iskola épületének, környezetének szépítése 

- március 15. nemzeti ünnep 

- böjti csendesnap 

- Föld napja 

- Anyák napja 

- helytörténeti vetélkedő 

- Vincze Imre nap 

- Nemzeti Összefogás Napja 

- gyermeknap 

- ballagás 



- ünnepélyes tanévzáró 

 

Periodikusan visszatérő programok, tevékenységek 

- úszótanfolyam a 2. évfolyamosok részére 

- Kapcsolattartás- és építés külföldi és belföldi iskolákkal (tapasztalatcsere, nyelvgyakorlás, 

diáklevelezés, közös programok) 

 

 

1.14.9. Tárgyi feltételek 
 

Feladataink elvégzéséhez rendelkezésre állnak az alábbi létesítmények: 

Az iskola épületében 8 tanterem van, 5 szaktanterem, 1 fizika- kémia-biológiai, 

szertárhelyiséggel, 1 német, 1 angol, 1 számítástechnikai, 1 technikai. Rendelkezünk egy 

fejlesztő szobával is.A mellékletben szereplő, kötelező eszköz- ésfelszerelés jegyzék alapján 

folyamatosan fejlesztjük 2011. január 1-től a TIOP 1.1.1.pályázatnak, valamint későbbi 

beszerzéseknek köszönhetően minden tanteremben és 4 szaktanterembe digitális táblák 

vannak elhelyezve. Ezen kívül 1tornaterem, 2 öltözővel, 1 szertárral, 1 orvosi szobával áll a 

sportolni vágyók rendelkezésére.Épületen kívül 1 konditeremmel és 1 technika szükség 

tanteremmel is rendelkezünk.Az iskola sportudvara alábbi tartozékokkal: salakos 

röplabdapálya, bitumenes kézilabdapálya,füves labdarúgópálya és füves játszótér. Ezen 

sportlétesítmények eredményesen szolgálják aziskolai, valamint a községi sportéletet is.A 

Köznevelési Törvény és a 20/2012. EMMI. Rend. alapján iskolai könyvtár működik 

1teremben, melynek fejlesztése folyamatos. A könyvtárban egyszerre 1 tanulócsoportnak 

lehetfoglalkozást tartani.A számítástechnika oktatás rendelkezésére áll egy kialakított 

szaktanterem, melynek fejlesztése évek óta folyamatban van. Az iskola ügyviteli, 

adminisztrációs teendőinek végzését segíti számítógép és fénymásolók. A Vincze Imre 

Református Általános Iskola a működéséhez szükséges anyagi eszközöket a Magyar 

Államkincstártól kapja. Önálló gazdálkodó intézmény egyházi fenntartású intézmény. 

 

Vincze Imre Alapítvány a Gyermekekért és az Ifjúságért, mely 1991-ben jött létre azzal a 

céllal,hogy az általános iskola működését segítse az alapító okiratban megjelölt 

tevékenységekkel. 

 

  



2. A Vincze Imre Református Általános Iskola Nevelési Programja 

 

2.1. Vincze Imre Református Általános Iskola alapelvei 

 
A keresztyén pedagógia a gyermeket-adottságaival együtt-Isten ajándékának 

tekinti.Következésképpen mindazok, akik vállalkoznak az egyik legnemesebb feladatra: 

agyermek gondozására, nevelésére (Növelésére) (szülők, nevelők, lelkigondozók) 

Istenmunkatársai, amennyiben az Ő útmutatásai szerint járnak el.Ennek megfelelően 

törekedni kell:szeretetteljes légkörben, következetes nevelő-oktató munkával elősegíteni a 

tanulókalapkészségeinek kialakítását és továbbfejlesztését.A nemzeti alaptantervben 

meghatározott műveltségei területek, és a helyi tantervismeretanyagának elsajátíttatása és 

követelményrendszerének teljesítése. -Szentgyörgyi Albert nyomán az iskola célja az, 

hogy:„Az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól 

végzettmunka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál 

ésmegtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.Alapelveinknek megfelelően növendékeinknek 

olyan ismereteket, tapasztalatokat ésélményeket kell biztosítanunk, amelyek segítségével 

napról-napra tökéletesebbekkéválnak. 

 

2.2.Nevelési – oktatási célkitűzéseink, feladataink, eszközök és eljárások 

 

2.2.1. Nevelési célok felmérése, előkészítése 

 

Az 2011/2012-es tanévben az iskolahasználók (szülők, pedagógusok, fenntartó) igényeinek 

ésvéleményének összegyűjtése és elemzése megtörtént.A felmérés kiterjedt a jelenlegi iskolai 

tanulók szüleire, valamint a következő tanévbeniskolába lépő gyermekek szüleire.A felmérés 

a következő területekre terjedt ki: 

1. Mit tartanak az általános iskola legfőbb feladatának? 

2. Milyen továbbtanulási elképzeléseik vannak? 

3. Elégedettek-e az iskola jelenlegi működésével? 

4. Hogyan és milyen módon értékelje az iskola a tanulókat? 

5. Mely tantárgyakat tartják a legfontosabbaknak? 

6. Milyen tanulást segítő szervezeti formákat igényelnének? 

7. Milyen tanítási órán kívüli tevékenységeket tartanak fontosnak? 

8. Anyagilag tudná-e támogatni gyermeke tanulmányait? 

9. Egyéb javaslatok, észrevételek? 

Ezen kívül a helyi önkormányzat, a református egyházközség, mint fenntartó és az 

Iskolaszékvéleményét is kikértük a nevelési-oktatási célkitűzésekkel kapcsolatban.A szülői 

felmérésekből, valamint az iskolával kapcsolatban lévők véleményeiből a következőterületek 

kaptak hangsúlyt: 

 

2.2. 2. Nevelési-oktatási célkitűzések 

 

1. Református, keresztyén hitre nevelés. A református vallású diákjainkból öntudatos,hitvalló 

magyar reformátusokat kívánunk nevelni. A nem református vallású diákjainkatpedig 

öntudatos magyar keresztyénekké. Lehetővé tesszük számukra saját felekezetükhitvallásainak 

megismerését, ugyanakkor elvárjuk tőlük a református értékek ismeretét éstiszteletét. 

2. Gyermekek tanítása, képzése, önálló tanulási készség kialakítása. 

3. A tanulók nevelése és helyes szokásrendjének kialakítása. 



4. A társadalmi beilleszkedés, szocializáció folyamatának segítése. 

 

Az alapfokú nevelést-oktatást két szakaszra bontjuk. 

 

Az első szakasz az iskolába lépés és az azt követő négy évfolyam. Ebben az időszakban 

amegismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot óvja és 

továbbfejleszti.A motivált munka fejleszti a felelősség tudatot, a kitartás képességét és 

előmozdítjaérzelemvilágának gazdagodását.Megalapozza a tanulási szokásokat.Támogatja az 

egyéni képességek kibontakozását, a hátrányok csökkentésével.Tudatosítja az erkölcsi 

értékeket, megerősíti a humánus magatartásmintákat.A pedagógiai munka középpontjában a 

személyre szóló fejlesztés törekvése áll. 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakasza a felső-tagozat, mely két kisebb 

periódusrakülöníthető el.Ebben a szakaszban az integratív-képi gondolkodásra alapozó 

fejlesztés folyik, a serdülőkorkezdetétől viszont előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző 

gondolkodás.Tovább fejleszti a tanulókban a képességeket, készségeket. Gyakorlati módon 

igazolja amegbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékét.Figyelmet fordít az emberi 

közös értékek bemutatására. 

 

2.2.3. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

 

2.2.3.1. Célok, feladatok 

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

óvjaés továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és 

nyitottságot.Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulástevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd atágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermekjáték és mozgás iránti 

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

folyamatában –élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas 

tevékenységekkel,kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és 

alapkészségeket,közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.Ez az iskolaszakasz a 

kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlentevékenységek célszerűen 

kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben afelelősségtudatot, a kitartást, az 

önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat ésgyakorlóterepet ad, magatartási 

normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben valórészvétel és együttműködés 

tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez.Megerősíti a humánus 

magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálvaelősegíti a személyiség 

érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulásinehézségekkel 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 ésbánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, 

kompetenciák fejlesztésében atanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált 

tananyagtartalmak megtervezésekor,valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a 

pedagógiai módszerek és eszközökkiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók 

fejlődési jellemzőit és fejlesztésiszükségleteit tekinti irányadónak. 

 

2.2.3.2 Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Az erkölcsi nevelés 



A tanuló erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis ahozzá 

közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatokelfogadott 

formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan viselkedjen,de adott 

esetben képes a szabályok újra értelmezésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő 

szintenaz ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy 

hagyományát és azéves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes 

elhelyezni, valamintismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, 

műalkotásokat). Ismerinemzeti 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. 

Képesegyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és 

követi aközösségi hagyományokat. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

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

Aközös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. 

Azonosítja asaját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának 

megfelelő szintenismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az 

életkorának megfelelőkooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével 

együtt járó felelősségetés a feladatok megosztásának fontosságát. 

 

A családi életre nevelés 

A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat 

acsaládban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az 

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

Megtanulja a családi 

szerepekhez (anya, apa, gyermek) 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 

ésfelöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő 

folyadékbevitelegyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet 

szeretete igénykéntépül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és 

az egészség mintállapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) 

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

Képes kifejezni, leírni egyesfeszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal relaxációs 

technikákat, képeslégző-gyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) 

önálló elvégzésére. Atanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos 

környezet iránt. Kipróbálja atestmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több 

formáját, és képesmegfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 



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

helyzeteknekmegfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. 

Ismeri a közösségiélet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja 

tevékenységét. Tisztában vanazzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tapasztalatot 

szerez arról, hogy nemcsakkötelező feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is 

segíthet környezetében (iskola,otthon). 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet 

sajátosságainakmegismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen 

folyamatokat,tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében 

olyanváltozásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti 

és azember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki 

bennekörnyezete értékeinek megőrzésére. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi 

életvitelénekzökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a 

különbözőfoglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott 

szakmatevékenységét, 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 

pénzrevonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud 

vigyázni apénzére. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak 

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

élnekgyerekek. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

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

atelevízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az 

szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 

 

A tanulás tanítása 

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

tanulásbóladódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül az 

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

önművelésnek egyéblehetőségei is léteznek. 

 

2.2.3.3. Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi  

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

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

mindennapiélményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg 

tudfogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek 

értőolvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az 

anyaggyűjtésés elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető 



helyesírási szabályt.Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek 

megértésére és értelmezésére. 

 

Kommunikációs kompetenciák: Idegen nyelvi  

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

másországokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a 

felfedezésnyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli 

kommunikációvalpróbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő 

dalokhoz, versekhez,mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. 

 

Matematikai gondolkodási 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 

matematikaialgoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud 

fejben számolni100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, 

felismer egyszerűlogikai kapcsolatokat. 

 

Digitális kompetencia 

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

azIKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid szöveg 

létrehozása, továbbítása). 

  



Személyes és társas kapcsolati kompetencia 

Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud 

irányítássalegyüttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. 

Elfogadja aközösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló 

környezetmegismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való 

kötődéskialakulásához. 

 

Munkavállalói, 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 

többféleút is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. 

Megérti, hogyfelelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen 

következményeit, képeselőre látni cselekedetei egyes kockázatait. 

 

Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság 

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 

csoportosimprovizációval kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, 

versek, átélt,elképzelt vagy hallott események zenei, vizuális vagy dramatikus 

megjelenítésére. 

 

A tanulás kompetenciái 

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

tanulásiránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári 

segítséggelképes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan 

részt venni, asok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel 

felismeriszükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális 

értékelésében. Képeskisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére. 

 

2.2.3.4. Egységesség és differenciálás 

 

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

egyénisajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében 

azegységes 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 oktatásimódszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni 

különbségekkibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző 

lehetőségei sorána 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 területekenalulteljesítő 

tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését.A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai 

pályafutásátelősegítheti 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 sikerességétmegalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó 

tanulásra való felkészítés.A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban 



meghatározott ésa kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása 

javarészt lehetséges,de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági 

kategóriákra vonatkozóajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak 

közvetítése során valósul meg éssegíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési 

követelmények igazodnak a fejlődésegyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van 

egyes területek módosítására,elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek 

bevonására.A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében 

résztvevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az 

együttneveléshezszükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során 

figyelembe veszi atantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira 

jellemző –módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni 

haladásiütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, 

technikákatalkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához 

alternatívákat keres.Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslataitbeépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű 

tanulók számára szükségestöbbletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és 

tanulási segédletekhez, továbbáa speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 

eszközökhöz való hozzáférés.A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden 

fogyatékossági területrevonatkozóan a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve [2011. évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. 

Az Irányelv egyarántvonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési 

igényű tanulókkalegyütt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai 

intézményekben) történőnevelésére, oktatására. 

 

2.2.4. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam 
 
2.2.4.1. Célok, feladatok 

 

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

tagozatosszakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek 

fejlesztésével olyanpedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, 

egészszemélyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az 

oktatás ésnevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének 

számos másszíntere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – 

továbbra is azalapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás 

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

gondolkodása erősenkötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. 

évfolyamokon ezért az integratívképigondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. 

évfolyamon, a serdülőkor kezdetétőlviszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző 

gondolkodás fejlesztése.Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. 

évfolyamokon is együttneveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi 

fejlettségű, képességű,motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, 

képességüknek éstehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás 

szakaszában történőtovábbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés 

megszerzésére felkészítőszakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való 

beilleszkedést.Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését 

támogatóérzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes 

tanulásmódszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való 

részvételhezszükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati 

tulajdonságokfejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek 



megismerésén alapulóönismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, 

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

feladathelyzetek teremtésétaz önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a 

feladat- és problémamegoldáshoz. 

 
2.2.4.2. Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Az erkölcsi nevelés 
A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és 

fegyelemretörekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat 

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

mástársadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a 

tanulóerkölcsi gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket 

atársadalom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket 

ésvéleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A 

tanulómegérti a normakövetés fontosságát. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

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

azünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz 

szűkebbközösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó 

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

valókötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és 

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

hungarikumfogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és 

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

fogalma, azezekhez való kötődés igénye. Kialakul benne az a tudat, hogy a magyar nemzethez 

ahatáron túl élő magyar testvéreink is hozzá tartoznak. Egyre nyitottabb más népek 

kultúrájairánt, ismeri, hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. 

Ismerkedikegy-egy magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult 

idegennyelvet 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 

demokratikustechnikáit. 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. Alkalmazzaa méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a 

közösségben való tevékenyrészvétele 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, 

ésegyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, 

vagyiscselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a 

stresszés stressz kezelés lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas 

kapcsolatok természete között, be tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul 



benne aszemélyiségének megfelelő humánus magatartás az önkritika és a környezeti 

visszajelzésekegységében, 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 

soránelőforduló 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 

ezzelkapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző 

lehetőségeiről,ismeri a művi terhesség-megszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló 

alkalmazás szintenismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

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

atisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, 

majdmegtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás 

ésművészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan 

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

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

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

éskikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének 

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

nemmegfelelő stressz oldás következményeivel, ennek kockázataival (különösen az alkohol, 

adohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a 

stresszokozta 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 

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

fogyatékkal élőembereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget 

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

amelynek soránfelismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és 

amindennapokban is. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulóban kifejlődnek a környezet harmonikus, környezetkímélő életvezetéshez 

szükségesszokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a 

mennyiségi ésminőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában 

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

változásátelemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet 

szennyezőanyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes 

társaivalegyüttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani 

az iskolabelső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek 

kialakításábana környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, 



újrahasznosítható, illetveújrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és 

energiatakarékos életvitelre ésismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság 

fogalmát. 

 

Pályaorientáció 

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

érdeklődésikörét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. 

Megfelelőismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal 

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

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

között. Érti atanulás 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 azegyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a 

világgazdaság folyamatiba.Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját 

életében. Érzékeli, hogy mi afenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és 

lokális szinten. Matematikaiismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. 

Képes összehasonlítani, hogykülönböző országokban milyen életszínvonalon élnek az 

emberek, és felismer néhányösszefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a 

fenntarthatóság kérdései között. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

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

válikelektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának 

helyesmértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a 

médiatartalmakmegosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő 

verbális agresszió elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel 

arra, hogymagánszférájába 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 

segítségévelhatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső 

(rend, fény, csend)és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud 

a tanult témákkapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb 

kézikönyvekben) és avilághálón. 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 kellfejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik 

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

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

 
2.2.4.2. Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Kommunikációs kompetenciák:anyanyelvi 

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

szerintújrafogalmazására, 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 

éselektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes 

aszövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű 

szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentés-rétegeinek feltárására, értelmezésére 

ésértékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs 

társadalomműfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az 

olvasható éspontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. 

Képes rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes 

rövidebbszövegek 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. 

 

Kommunikációs kompetenciák: idegen nyelvi 

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 

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

célnyelvikultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és 

elindul atudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a 

gyakoribbmindennapi 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 gondolkodási kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben 

egyszerűmodellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-

okozatiösszefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos 

megfogalmazására.Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a 

mennyiségekösszehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás 

során egyszerűalgoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét 

tapasztalatok alapján azáltalánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, 

cáfolatokmegfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. 

 

Digitális kompetencia 

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

számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és 

atanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre 

nagyobbbiztonsággal 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) nyújtottalehetőségeket 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 isfelelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. 

 

Személyes és társas kapcsolatai 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 



iskolaiés 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. 

Képesmegfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes 

elfogadni 

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

megismerésévelkialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az 

Európához valótartozás tudata. 

 

Munkavállalói és vállalkozói kompetencia 

Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni 

döntéseikövetkezményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára 

kedvezőlehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – 

esetenként segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt 

tud venni avégrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében 

motivált éskitartó. 

 

Kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság 

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 különbözőművészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, 

technikák alkalmazásával.Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző 

dramatikus, zenei, tánc- ésmozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. 

Alakulóban van önállóízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai 

kiválasztásában,alakításában is. 

 

A tanulás kompetenciái 

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

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

kitartóantanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását 

megszervezze. Képesa figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az 

önálló tanuláshoz. Atanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját 

tanulási stratégiáit,egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge 

pontjait, és hogy sajátmunkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén 

tanácsot, információt,támogatást kérjen. 

 

2.2.4.3. 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 

különbségekkibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző 

lehetőségei sorána 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 területekenalulteljesítő 

tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését.A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai 

pályafutásátelősegítheti 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 sikerességétmegalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó 

tanulásra való felkészítés.A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban 

meghatározott ésa kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása 

javarészt lehetséges,de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági 

kategóriákra vonatkozóajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak 

közvetítése során valósul meg éssegíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési 

követelmények igazodnak a fejlődésegyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van 

egyes területek módosítására,elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek 

bevonására.A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében 

résztvevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az 

együttneveléshezszükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során 

figyelembe veszi atantárgyi 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, 

technikákatalkalmaz;egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához 

alternatívákat keres.Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslataitbeépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű 

tanulók számára szükségestöbbletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és 

tanulási segédletekhez, továbbáa speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 

eszközökhöz való hozzáférés.A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden 

fogyatékossági területrevonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve [2011. évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. 

Az Irányelv egyarántvonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési 

igényű tanulókkalegyütt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai 

intézményekben) történőnevelésére, oktatására. 

 

2.2.5. Eszközök 
 

-Irányított szoktatás: követelménytámogatással, következetes ellenőrzéssel, értékeléssel 

-Példaadás, bemutatás, szemléltetés, elemzés, meggyőzés, magyarázat, gyakoroltatás 

-Jutalmazás, pedagógiai kényszerítés – büntetés a tanulói képességéhez mérten. 

 

2.2.6. Pedagógiai eljárások 
-Segítő beavatkozások (korrepetálás, ösztönzés, biztatás) 

-Támasz és védelem nyújtása 

-Sikerélményhez juttatás 

-Követelmények tudatosítása, a kerettantervi kidolgozott értékelési rendszer alkalmazása 

-Megfontoltság és következetesség 

-Differenciált foglalkoztatás osztály-, csoport-, egyéni- munka kereteiben 

 
2.3.SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
 



Karácsony Sándor szerint rossz Iskola az, amelyik mindent megtilt. Még rosszabb az, amelyik 

mindent megenged. A jó iskolában világosok az alapelvek, a célok, a feladatok, sa 

kijelölt“mozgástér”, amelyen belül a tanárok naponta vállalják a “birkózást” a 

diákokkal.Ennek a „birkózásnak” köszönhetően tanulmányaik végére kialakul a 

növendékekben aza fékrendszer és az az ösztönző erő, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 

saját lábukon ishelyesen tudjanak megállni. Az ismeretek elsajátítása eszköz (tanulás tanítása-

tanulása) az értelmi fejlődés fejlesztésében,kialakítva az önálló ismeretszerzés alapjait.A 

közösségi nevelésben a résztvevőket meggyőzve és megnyerve, saját aktivitásukra, 

közösfelelősségükre, kölcsönös segítségükre építve valósítjuk meg.A nevelés-oktatás tartalma 

kövesse a református, keresztyén értékeket, kor által feltárttudományos eredményeket, 

amelyek alakító hatással legyenek az életkori sajátságokatfigyelembe véve a műveltség, 

világszemlélet és világkép alakulására.A tanulók igényeit kiszolgálva a korai, kezdeti 

tanuláshoz való igény kialakítása és az élet soránvaló fenntartása a kocsi intézményi 

háttérrel.Az iskola keretén belül a helyes életrend kialakítása és a helyi szokásoknak 

megfelelő polgáriértékrend kialakítása és megőrzése.A tudás értékének megbecsülése a fizikai 

munka mellett, a helyes pályaorientáció elősegítéseés a továbbképzés jelentőségének 

erősítése. 

 

2.3.1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
Intézményünk nevelési-oktatási folyamatában jelen kell lennie olyan alkalmaknak, 

amelyeksokoldalúvá teszik az iskolai életet, és az nem szorítkozik csupán az ismeretátadásra. 

Így atanulás mellett a játéknak és a munkának kiemelt teret kell kapnia.(lsd. iskolán 

kívülitevékenységek)Fontosnak tartjuk, hogy kapcsolódjunk hagyományosan az egyházi 

iskolákhoz kötődő civilszervezetekhez (Cserkészszövetség, Vöröskereszt, Diakóniai 

Szervezet, egyéb karitatívszervezetek).Az osztályfőnöki tanmeneteknek része kell legyen az 

életvezetésre, egészséges életmódra,szokásokra vonatkozó konkrét tartalmaknak, melyek 

elősegíthetik az iskola által közvetítettértékekkel történő azonosulásukat, illetve azok 

meggyökereztetését. 

 

2.3.2. A diákokban kialakítandó személyiségjegyek 
A nevelés célja, hogy a diákok személyisége helyes irányban fejlődjön, alakuljon. E 

munkasorán egyes tulajdonságokat erősíteni kell, míg másokat lefaragni, helyére tenni. A 

nevelő előttmindig ott lebeg egy személyiségideál, amit igyekszik mindjobban 

megközelíttetni diákjával anevelés során. Természetesen ez az ideál diákonként más és más. 

Minden gyermekben másértéket lehet felfedezni, mást kell kibontani. Így az általános emberi 

értékeken túl mindig szemelőtt kell tartani a csak arra a gyermekre, fiatalra jellemző értékeket 

is. Így alakul ki egyszemélyes nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell. 

A legfőbb általános emberi értékek keresztyén hitünkben gyökereznek, és Jézus 

életébenmutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust kell 

állítani.Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú 

korighosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, 

mindemberi példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek. A nevelőhöz való 

viszony issokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti 

kapcsolatig. 

Nagyon fontos: 

•  a hitre, reményre, szeretetre nevelés, 

•  a helyes önértékelés, amely se nem túlozza, se le nem becsüli értékeit 

•  az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük, 

•  józan, megfontolt ítélőképesség, 

•  a mások felé való nyitottság, befogadóképesség, 



•  a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében, 

•  a szelídség, az alázat, 

•  a türelem, 

•  az alaposság, 

•  a mértékletesség, 

•  a bűnbánat, amely mentes kell legyen a kóros önmarcangolástól, 

•  egészséges, edzett személyiség kialakítása, 

•  a megbocsátás, 

•  a belső csendre, elmélyülésre való igény, 

•  hűség Istenhez és embertársainkhoz, 

•  felelősség magunk, mások, nemzetünk és a teremtett világ iránt, 

•  az egészségnek, mint alapértéknek elfogadtatása, az egészségmegőrzés igényénekfelkeltése, 

az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése 

Ezt fejezi ki a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársaimat, 

mintsaját magam. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, az fogékony lesz az igazra, a 

jóraés a szépre. A mai világban sokszor pont az ellenkező tulajdonságok teszik 

sikeressé,"korszerűvé" az embert. A nevelés nagy feladata, hogy a hamis értékeket valóban 

negatívvátudja tenni, és a gyermekek természetes becsvágyát, sikerre törekvését átitassa a 

keresztyénszellemmel és a helyes irányba terelje. 

 
2.4.Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti 

kapcsolatotkialakítja, megteremti. Ezért az iskolának, mint a társadalom mikroközösségi 

színterénektükröznie kell az ebből fakadó feladatokat az alábbi területeken: 

• család 

• hon és népismeret 

• egyházismeret (különböző felekezetek, gyülekezetek megismerése) 

• egyetemes emberi kultúra 

• környezeti nevelés (lsd. szakkörök, erdei iskola) 

• nemzetközi kapcsolatok ápolása (iskolai testvérkapcsolatok) 

• vélemények, érvek kifejtése, értelmezése, megvédése (pl. diáktanács, osztályfőnöki órák) 

• új információs környezetben kritikai módon történő eligazodás és felhasználás 

• beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése 

 

2.4.1. Első szint: osztályközösség kialakítása 
Az iskolába bekerülő új osztályok diákjai még nem alkotnak közösséget. Meghatározószerepe 

van az osztályfőnököknek, akiknek a legkülönbözőbb helyekről összegyűltgyerekekből 

osztályközösséget kell formálni. Szerencsés, ha már az első félév során sikerülkialakítani 

azokat az alapelveket, normákat és elvárásokat, amelyek alapján megkezdődhet aközösséggé 

formálódás. 

Osztályközösség feladata: 

• valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

• az egyéni értékek felismerése, 

• egymás tiszteletben tartása, 

• egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 

• a másság elfogadása, a tolerancia, 

• társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

• mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 



 

2.4.2. Második szint: az osztályközösségek alkotják az iskola diákjainak 

közösségét 
 

Ezen a szinten jut fontos szerep a DÖK-nek. Az iskolában több DÖK tevékenykedik. 

Közülükkell az iskolai szintű DÖK-öt megválasztani, akik aztán gyakorolják a törvényben 

előírtjogaikat.A közösségi nevelésben a résztvevőket meggyőzve és megnyerve, saját 

aktivitásukra, közösfelelősségükre, kölcsönös segítségükre építve valósítjuk meg. 

 

2.4.3. Hon- és népismeret 
Segítse elő a harmonikus kapcsolatok kialakítását a természeti és társadalmi 

környezettel.Legyen igénye a szolgáltatást igénybe vevőknek a község történeti és természeti 

értékeinekmegismerésének. Ösztönözze a falu polgárait az értékek, emlékek, hagyományok 

feltárására,ápolására. Ösztönözze a polgárokat egyénileg és közösségben a 

kutatótevékenységre.Ismerjék a múltjukat és legyenek büszkék a község szülöttjeire, 

értékeire.Kocsi Református Egyház, Kocsi Csergő Bálint,Vincze Imre, Hosszúvölgy stb. 

 

2.4.4. Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz 
Ismerjék és becsüljék meg az európai fejlődés eredményeit, kiemelve Magyarország 

szerepét.Tudják elemezni az egyetemes kultúra hatásait a szűkebb hazájukra. Ismerjék meg a 

határokontúl élő magyarság életét, hagyományait.Kapcsolatok ápolása Madar, Dunamocs, és 

új határon túli kapcsolatok keresése, (Kárpátalja, Vajdaság, Erdély)Ismerjék meg és legyenek 

nyitottak a különböző szokások, életmódok, kultúrák vallások iránt.Építsenek ki nemzetközi 

kapcsolatokat, melyeket a falu is ápolni fog.A környezettudatos magatartással érzékennyé 

váljanak a saját környezetük megismerésére ésmegóvására. Személyes példaadás alapján 

tudatosítsák és alakítsák ki felelősségüket akörnyezetükért. 

 

2.4.5. Kommunikációs kultúra 
Ismerjék meg a tudást és a tudás fontosságának alapjait, melyek az egész élet 

soránfejleszthetőek. Legyenek képesek az öntevékeny önművelésre, mely az egész élet 

soránfejleszthető.Váljanak képessé a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi 

érdekek érvényesítésére.Tanulják meg a demokráciában, a demokráciával élés lehetőségeit. 

Tudják magukat kifejezniés helyesen élni a metakommunikáció eszközeivel.Sajátítsák el a 

kulturált magatartásformák alapjait.Alakuljon ki a vállalt megbízatásokkal szemben a 

felelősségtudat. 

 

2.4.6. Testi és lelki egészség 
Alakuljon ki az egészséges szokásrendszer, életmód igénye.Legyenek nyitottak a reform-

életmód elfogadása.Fejlődjön ki az igény az egészséges táplálkozás, a helyes napirend, a 

mozgás iránt.Ismerjék meg a negatív hatásokat: legális és illegális drogok.Tudjanak 

védekezni és aktívan részt venni a negatív hatások ellen.Alakuljon ki a beteg, sérült, 

fogyatékos embertársak iránti elfogadás és segítőkész magatartás.Készüljenek fel az örömteli 

családi életre. 

 

2.4.7. Hittan 
Váljanak Istenfélő, jellemes keresztyén emberekké.Növekedjenek a hitben, reménységben és 

a szeretetben.Minden emberhez szeretettel és elfogadással viszonyuljanak.Fontos: az ember 



megismételhetetlen és egyedi voltának hangsúlyozása -, így annak védelmemindannyiunk 

felelőssége. 

 

2.5. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
Az egészségnevelés célja: 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési 

attitűdjének,magatartásának, életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedékminden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi 

állapotát,érzékelje a belső és a külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az 

egészségiállapotot érintő hatásokat és ezek által képessé váljon az egészség megőrzésére, 

illetve aveszélyeztető hatások csökkentésére. A teljes fizikai, szellemi, lelki és szociális jól-

létállapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, 

hogymeg tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a 

megfogalmazottszükségleteihez vezető utat, egészségét védő életmódot és tudásokat.Az 

egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet forrását, nem pedig, mint életcélt 

kellértelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely az egyéni és társadalmi 

erőforrásokat,valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés nem csupán 

azegészségügyi ágazat, hanem valamennyiünk kötelessége és feladata. 

 

2.5.1. Segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok 
 

A család 

A szülők megfelelő tájékoztatás és információ-adás után aktív részvételükkel tudjáktámogatni 

az iskola egészségfejlesztési programját, közülük jó néhányan szakértelmükkel isjelentősen 

növelhetik az iskolai munka hatékonyságát. 

Szülői munkaközösség 

Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be kell vonni a szülői munkaközösséget 

ésszükséges megnyerni támogatásukat is. Ez a szövetség garancia lehet arra, hogy a szülők 

lehetőségükhöz mérten minden területen segítsék az iskolai program megvalósulását. 

Iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

Az iskola-egészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő közösen látja el. 

- A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magába foglalja a testi, érzékszervi 

ésintellektuális fejlődését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötöttszűrővizsgálatok 

a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóroselváltozások korai felismerésére is 

irányulnak. 

- Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése. 

- Közreműködés az a közegészségügyi-járványügyi, környezet egészségügyi,táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskolavezetésselegyeztetve. 

Az iskola-egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteketnyújtani: 

- Az életmód és a betegségek összefüggései. 

- Az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis” 

kiegészítése,megoldási javaslatok. 

- A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, 

magatartás,életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. 

- Környezet-egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás-egészségügyi 

kérdésekbenelőadások, ételbemutatók szervezése. 

- A település lehetőségeinek, adottságainak kihasználása. 

Iskolalelkész, hitoktató 



A lelkész, a hitoktató a lelki eredetű problémák felkutatásában éshelyes feldolgozásában lehet 

a tantestület és a tanulók segítségére. 

Gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő szolgálat 

A gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segíteni 

agyermekjóléti szolgálat és a települési önkormányzat intézményeinek a szakemberei 

Rendvédelmi szervek 

A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok 

közöskimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, 

rendészeti,közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segíteni az iskolának. 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Lehetőség szerint kapcsolódunk a programhoz. 

  



2.5.2. Az egészségnevelés iskolai területei 
Az iskolai egészségnevelés feladata, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek 

egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő 

ésfelhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az 

egészséggelösszefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások 

szilárdaklegyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg.Az egészséges 

életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek aziskola pedagógiai 

rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. 

Ezek közé tartoznak a következők: 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

- az értékek ismeret 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelése 

- a tanulás és a tanulás technikái 

- az idővel való gazdálkodás szerepe 

- rizikóvállalás és határai 

- a szenvedélybetegségek elkerülése 

- a tanulási környezet alakítása 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

Iskolai programok 

- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése 

- az egészséges táplálkozás 

- a mindennapi mozgás 

- a dohányzás, alkoholfogyasztás-és kábítószer használat megelőzése 

- a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja 

- az iskolán belüli bántalmazás megelőzése 

- a szexuális nevelés- már a pubertás időszakát, a nemi érés időpontját megelőzően is. 

Tanórai foglakozások 

Szaktárgyi órák témafeldolgozása: 

- környezetismeret 3-4. osztály 

- természetismeret egészségtan 5-6. osztály 

- biológia egészségtan 7-8. osztály 

- osztályfőnöki óra 5-8. osztály 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Napközis és tanulószobai foglakozás: ha jó a tervezés és az együttműködés a 

tanítók,szaktanárok és a napközis nevelők között, kitűnően kiegészítheti a tanórai 

programot,illetve a konkrét esetfeldolgozást. A napközi kiváló hely a játékoknak, 

játékosgyakorlatoknak is.Délutáni szabadidős foglalkozások: sportprogramok, a témával 

kapcsolatos filmvetítések,vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, 

csoportfoglalkozások.Egészségnapok: az iskola egészét átfogó előre tervezett programok. 

Komoly szervezést,felkészülést igényelnek, több iskola is összefoghat az adott térségben. 

Sportrendezvények,kulturális programok. Kirándulások, erdei táborok túrák szervezése 

lehetséges. 

Tájékoztató fórumok 

Szülői értekezlet, kisebb csoportok számára szervezett tájékoztatók. Lehet 

osztályszintű,iskolaszintű belső vagy külső előadóval.Orvos, pszichológus, lelkész, rendőrségi 



szakember bevonása, felkérése.Szakmai tanácskozások, tréningek, elsősorban a pedagógusok 

szakmai felkészülésétszolgálják. 

 

2.5.3. Az egészségnevelés iskolai módszerei 
- az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívottelőadó 

segítségével. 

- az iskola környezetének szebbé tétele. 

- kirándulások szervezése, rendszeres testmozgás. 

- mentálhigiénés alapprogram pedagógusoknak, továbbképzések. 

- kapcsolódás az iskolai drogügyi koordinátorok megyei hálózatához. 

 

2.5.4. Mindennapos iskolai testedzés program 
Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyerekek egészséges testi-

lelkifejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. Az iskolai testnevelés és a sport 

kereteiközött az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a 

társakkaltörténő együttműködés egyaránt fejleszthető: 

- minden gyermek minden nap vegyen részt a testmozgás programban, 

- minden testnevelés óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelentsena 

gyermekeknek. 

- a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatása érvényesüljön a teljes 

testmozgásprogramban. 

- a testmozgás- program életmód- sportokat is tartalmaz. 

- néptánc és hagyományőrző játékok a 3+ 2 testnevelés és néptánc tanterv lehetősége. 

A fenti szempontok és lehetőségek együtt és egyformán fontosak és jelentősek. 

 
2.5.5.Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek- elsősegélynyújtás 

Elsősegély nyújtási ismeretek alsó tagozatos diákoknak 
 

Tárgy: Elsősegélynyújtási alapismeretek 

Téma: Alapfokú elsősegélynyújtási alapismeretek 

Cél: Alapfokú elsősegélynyújtás ismertetése, segítséghívás megtanítása 

Korosztály: 1-4. osztály 

Módszer, munkaforma: Előadás  

- Magyarázat 

- Megbeszélés 

- Szemléltetés 

- Önálló munka 

- Gyakorlás 

Szemléltetés: Számítógépes prezentáció 

Szükséges eszközök: 

- Számítógép 

- Projektor 

- Kötszerek 

Témakörök 
➢ Elsősegélynyújtás fogalma, általános szabályai, elsősegélynyújtó feladata 

➢ Országos mentőszolgálat, mentőhívás szabályai 

➢ Eszméletlenség okai, ellátása (cukorbetegség, epilepszia,) 

➢ Sebek fajtái, törés ficam, vérzések típusai 

➢ Sebek ellátása 



➢ Égés, fagyás, csípés 

➢ Áramütés, idegen test a légutakban 

➢ Mérgezések, szemsérülés 

➢ Újraélesztés 

 

2.5.6. Elsősegélynyújtási ismeretek felső tagozatos diákoknak 
Tárgy: Elsősegélynyújtási alapismeretek 

Téma: Alapfokú elsősegély nyújtási alapismeretek 

Cél: Alapfokú elsősegélynyújtás ismereteinek elsajátítása, segítséghívás megtanítása 

Korosztály: 4-8. osztály 

Módszer, munkaforma: Előadás  

- Magyarázat 

- Megbeszélés 

- Szemléltetés 

- Önálló munka 

- Gyakorlás 

Szemléltetés: Számítógépes prezentáció 

Szükséges eszközök: 

- Számítógép 

- Projektor 

- Kötszerek 

Témakörök 
➢ Elsősegélynyújtás fogalma, általános szabályai, elsősegélynyújtó feladata 

jogszabályiháttér 

➢ Országos mentőszolgálat, mentőhívás szabályai 

➢ Belgyógyászati jellegű rosszullétek 

➢ Légúti idegentest 

➢ Eszméletlenség 

➢ Mérgezések 

➢ Áramütés 

➢ Égés, fagyás, csípés 

➢ Sebek, vérzések 

➢ Törés, ficam, rándulás 

➢ Egyéb sérülések 

➢ Kötözések 

➢ Újraélesztés 

II. Gyakorlati témák 

➢ Eszmélet vizsgálata, eszméletlenség eldöntése 

➢ Újraélesztés szükségességének eldöntése 

➢ Stabil oldalfekvés 

 

2.6.A pedagógusok helyi feladatai –általános elvárások 
Meggyőződésünk szerint egy iskolát elsősorban a légköre jellemez. Az, ahogyan a 

tanárokbeszélnek egymással vagy egymásról, ahogyan megszervezik a diákok munkáját, 

ellenőrzését,szabadidejét.Apedagógusnak-tekintet nélkül vallására-figyelembe kell vennie, 

hogy református keresztyénközösség munkatársa, köteles megjelenésével, 

megnyilatkozásaival, valamint életvitelével issegíteni a gyermekek evangéliumi hit és erkölcs 

szerinti nevelését.A pedagógusok nevelési-oktatási feladatait munkaköri leírásuk 

tartalmazzák.A munkaköri leírás a Református Közoktatási Törvény, a NemzetiKöznevelési 



Törvény, Munka Törvénykönyve, valamint az intézmény alapdokumentumai(Pedagógiai 

Program, SZMSZ, Házirend) előírásai alapján készült. 

Főállás: kötelező óraszám: 22heti munkaidő: 40 óra esetén 

 

Általános elvárások 

- Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési 

céljainakmegvalósulását. 

- Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak 

pedagógiai,emberi nehézségeire, segíti a helyes kibontakozást, a hibák 

felszámolását.Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

- A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, a munka kezdete 

előttlegalább 10 perccel, tanításra, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik 

meg.Haügyeletes,akkor az ügyelet kezdetére, 7.15-re 7.00-7.15 között kijelölt pedagógusok 

várják a diákokat.Kedd-péntek 1. óraelején órakezdő áhítatot tart. 

- Az előírt orvosi vizsgálatokon részt vesz. 

- Szaktárgyától függetlenül kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre,hivatástudatra, 

valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelés. 

- A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. Ennek érdekében 

atanulót óráról kihívni, illetve kiengedni csak kivételes, indokolt esetben lehet. 

Foglalkozásonételt-italt elővenni szigorúan tilos. Mobiltelefont a tanórán használni nem 

lehet. 

- Tanulót fegyelmezési okból óráról kiküldeni nem lehet. Abban az esetben, ha az órán 

nemdolgozik, felszerelést nem hoz magával, társai tanuláshoz való jogát 

viselkedésévelkorlátozza, az igazgatóhoz kell küldeni. 

- A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a nap elején az erre kijelölt füzetben, a 

hiányzások adminisztrációja alapvetőelvárás. 

- Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve 

azigazgatóhoz fordulhat. 

- Az iskola szabályszerű működése érdekében, rendkívüli esetben e munkaköri leírásban 

nememlített feladatok elvégzésére is kötelezhető. 

 

2.6.1. Alaptevékenységből adódó feladatok 
- Tanórai és tanórán kívüli oktató, nevelő munkáját a központi oktatási 

szabályozásban(törvények, rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban 

(PedagógiaProgram, SZMSZ, Házirend) leírtak szerint kell végeznie. 

- A tanítási órákhoz, egyéb foglalkozásokhoz kapcsolható valamennyi 

tevékenységét(felkészülés, szervezés, értékelés-ellenőrzés) lelkiismeretesen és magas 

színvonalon látja el. 

- Az elméleti órákhoz, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységekhez 

kapcsolódódokumentumokat határidőre elkészíti, illetve az éves munkatervekhez, 

munkaközösségitervekhez kapcsolódó javaslattételi kötelezettségének eleget tesz. 

- Tanmenete alapján halad szaktárgyainak tanításában. A kétheti óraszámnál nagyobb eltérést 

elmaradást – jelzi a munkaközösség vezetőjének, illetve az igazgatónak vagy 

helyettesének,akik tanácsaikkal, szervezési eszközökkel segítik a tanmenet rendjének 

mihamarabbivisszaállításában. 

- A helyettesítési rendnek megfelelően helyettesítést végez. 

- Az ügyeleti rend szerint köteles udvari és/vagy folyosói ügyeletet ellátni. 

- Az érvényben levő jogszabályok szerint végzi az előírt szervezési, illetve 

adminisztrációsfeladatait, az elektronikus napló naprakész vezetését. 



- Aktívan részt vesz az iskola életével, a nevelő-oktató munkával kapcsolatosértekezleteken, 

munkaközösségének munkájában; a meghatározott feladatokat a rögzítetthatáridőre elvégzi. 

- Az iskolai tradíciókhoz tartozó, a tanév munkarendjében tervezett iskolai 

ünnepélyeken,tanulmányi, kulturális, sport- vagy egyéb iskolai rendezvényeken részt vesz, 

illetvemeghatározott feladatokat vagy tanuló-felügyeletet lát el. 

- Részt vesz az önképzésben, továbbképzésben, a szerzett tudást és tapasztalatot 

megosztjakollégáival, munkaközösségével, az új ismereteket iskolai munkájában 

alkalmazza. 

- Feladata a tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás, a diákönkormányzat 

tartalmimunkájának segítése. 

- Szülői értekezletet, fogadóórát tart, törekszik tanítványai 

háttérkörnyezeténekmegismerésére. 

- Segíti az iskola egészségügyi, munkavédelmi, ifjúságvédelmi feladatainak 

végrehajtását.Óvja a tanulók testi épségét, részt vesz egészségügyi nevelésükben.Szükség 

esetén tanulóit orvosi vizsgálatra kíséri, a vizsgálat ideje alatt felügyel rájuk. 

- Betartatja a Házirendet. 

- Együttműködik az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozóival, kiemelten az 

azonososztályban tanító kollégákkal. 

- Kezeli szaktárgyának eszközeit (megbízás szerint szertárát), gondoskodik rendben-

tartásukról, megóvásukról, leltározásukban közreműködik. 

- Valamennyi pedagógus feladata az iskolában folyó pedagógiai tevékenységhatékonyságának 

mérése, a kevésbé eredményes területek felderítése és megszüntetése. Arendelkezésre álló 

felszerelések hatékony használata, fejlesztése, bővítése, a minőség javítása. 

- Az iskolai értékelés alapelveit be kell tartani, különösen: 

- a tanulók érdemjegyeit az osztályozó naplóba folyamatosan, de legkésőbb a hét végéig 

bekell írni; 

- az érdemjegyek száma tantárgyanként legalább havi 1, és heti egyórás tárgy esetében 

félévente minimum kettő 

- az írásbeli munkákat 1 tanítási héten belül ki kell javítani; 

- a szóbeli tanulói teljesítményt – feleletet – is néhány mondatban értékelni kell az 

osztályelőtt. 

- Az értékelés területei: tantestületi értekezletek, osztályozó konferenciák, 

munkaközösségimegbeszélések, szülői értekezletek, fogadóórák, melyeken az éves 

munkatervnek megfelelőenminden pedagógusnak – érintettségével összhangban – részt kell 

vennie. 

- A megbízáson alapuló feladatokat minden esetben az iskola igazgatója adja ki. Amegbízások 

az alapdokumentumokban foglaltakkal összhangban történhetnek. 

- A díjazás a Munka törvénykönyve szabályozásai alapján történik. 

- Óraszámmal kifejezhető megbízások: szakkör, korrepetálás, helyettesítés, 

felzárkóztatás,tehetséggondozás. 

- Tanulók kísérése jogszabályban meghatározott esetekben, tanulmányi kirándulások 

vezetéseaz SZMSZ és a Házirend maradéktalan betartásával. 

- Osztályfőnöki teendők ellátása, versenyre felkészítés, a tanulók 

sportolásának,szabadidejének szervezése. 

- Diákönkormányzat segítése, ifjúságvédelmi teendők ellátása, értekezletek 

jegyzőkönyveinekvezetése. 

- A pedagógus munkaideje heti 40 óra. (Részfoglalkozásúaknál a 

munkaszerződésbenfoglaltak az irányadók.) 

- Az adott tanévre szóló munkabeosztást a tantárgyfelosztás határozza meg. 



- A személyi adatokban (lakcím, telefon, elérhetőség stb.) történt változásokat 

haladéktalanulaz igazgatónak be kell jelenteni. Indokolt esetben elrendelhető a folyamatos 

nyári elérhetőségbiztosítása. 

- A munkából történő távolmaradást, annak okát lehetőleg annak keletkezésekor, 

delegkésőbba munka megkezdése előtt 30 perccel az iskolavezetésnél vagy az 

iskolatitkárságán be kell jelenteni. 

- A távolmaradás igazolására csak táppénzes, illetve jogszabályban meghatározott 

hivatalostávollétet tanúsító igazolás fogadható el. 

  



2.6.2. A pedagógust munkakörénél fogva az alábbi jogok illetik meg: 
 

- Nevelőtestületi értekezleten, hivatalos összejöveteleken az iskola 

működésidokumentumaival, munkaterveivel, a nevelőtestületnek jóváhagyásra ajánlott 

eljárásokkal, anevelő-oktató munka tartalmi, szervezeti, szervezési és módszertani kérdéseivel 

kapcsolatbanjavaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat. Különvéleményét jegyzőkönyvbe 

foglalhatja, aziskola életével kapcsolatban bármilyen ügyben bírálatot gyakorolhat, külön 

jogszabályokbanrögzített esetekben szavazhat. 

- Tanmenetén év közben – az osztály előre nem látható sajátosságaira való tekintettel – 

amunkaközösség és az igazgató tájékoztatása mellett – kisebb sorrendi és 

órakeretbeliváltoztatásokat tehet. 

- Módszertani eljárásait – a tantárgyi követelményekkel és az adott tanulóközösség 

fejlettségiszintjével összhangban – egyéniségének megfelelően választhatja meg. 

- Az igazgató előzetes hozzájárulásával új nevelési-oktatási módszereket, eljárásokatpróbálhat 

ki, felméréseket, kutatásokat végezhet. 

- A Pedagógiai Program figyelembevételével, a munkaközösség 

egyetértésévelmegválaszthatja a tankönyvrendelés időszakában a használni kívánt 

tankönyveketa támogatás mértéke szerint. 

- A tanulók érdemjegyeit – az osztályozásra vonatkozó általános szabályok szem 

előtttartásával – önállóan állapítja meg. Az érdemjegyen változtatni csak egyetértésével, 

illetvenagyon indokolt esetben – írásba foglalt – nevelőtestületi határozattal lehet. 

 
2.6.3. AZ OSZTÁLYFŐNÖK MUNKAKÖRI FELADATAI 
 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Munkáját az 

alapdokumentumokbanmeghatározottak, valamint az iskolavezetés iránymutatásai alapján 

végzi.Osztálya közösségének felelős vezetője, a pedagógusokra vonatkozó általános 

munkakörifeladatokon túl hatásköre és feladatai a következőkkel egészülnek ki: 

- Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, ennek, valamint az iskola 

pedagógiaielveinek figyelembevételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az 

osztályközösségkialakulását. 

- Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatja 

óráikat.Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

- Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, osztályszülői értekezletet 

tart.Szükség esetén családot látogat. 

- Osztályfőnöki nevelőmunkáját tanmenetben megtervezi, és az abban foglaltakat be is tartja. 

- Részt vesz az iskolai munkaközösség munkájában, észrevételeivel, javaslataival, valamint 

arészére kijelölt feladatok teljesítésével elősegíti a közösség tevékenységét. 

- Együttműködik a közösség kialakítása és fejlesztése érdekében a diákönkormányzattal, 

szülőkkel, szülői választmánnyal, segíti őket feladataik végrehajtásában. 

- Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi 

helyzeténekalakulását. Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ezekkel összefüggő 

észrevételeit,javaslatait kollégái elé terjeszti. 

- Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, szorosan együttműködik 

azifjúságvédelmi felelőssel. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi 

dokumentumoknaprakészvezetését (törzskönyv, osztálynapló), valamint a 

továbbtanulással,ifjúságvédelemmel, statisztikák készítésével járó adminisztrációt. Az 

ütemtervnekmegfelelően értesíti a bukásra állók szüleit. 



- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldásáramozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére. Szükség esetén 

kériezekhez az osztályközösség véleményét. 

- Segíti a tanulók pályaorientációját, pályaválasztását, igyekszik ezeket megalapozottá, 

arealitásokkal összhangban levővé tenni. 

- Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, 

ennekérdekében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel. 

- Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ezekre, majd 

ügyelrészvételükre, kulturált viselkedésükre. 

- Évente 2 alkalommal osztályának közös programot szervez 

 
2.7.  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek 

 

2.7.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 
•  szűrés, diagnosztizálás, 

•  együttműködés a segítő szakemberekkel, 

•  együttműködés a kortárs csoportokkal, 

•  speciális programok meghatározása, kialakítása, pályaorientáció, drog- és 

alkoholprevenciós foglalkozások. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

leggyakoribbismertetőjelei: 

•  a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatásikövetelményeknek, 

•  passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak, 

•  nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni, 

•  testi és pszichés tünetei vannak, 

•  személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és beszédzavarok,hibás 

automatizmusok – tickelés, pislogás, grimaszolás, étvágytalanság, hisztérikusgörcsök stb.). 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel, tanulókkal 

kapcsolatos pedagógiai tevékenységek 

- szoros kapcsolatot kell tartani a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval 

ésgyermekjóléti szolgálattal, 

- fontos: 

• a helyzetfelismerés és helyzetértékelés, 

• a magatartási zavar feltárása, 

• a kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, illetve gondviselőkkel, 

• az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása, 

• a tanítási órán differenciált foglalkozás kialakítása, a képességek szerinticsoportbontás, 

- együtt kell működni: 

• a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, 

• az osztályban tanító pedagógusoknak és a gyermekvédelmi felelősnek, 

- törekedni kell arra, hogy: 

• a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívülitevékenységek 

során, 

• olyan speciális osztályfőnöki órák is legyenek, ahol személyiségfejlesztő 

tréningekenkeresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti képessége, 

• felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások legyenek, 



• minél könnyebb legyen a felső és az alsó tagozat között az átmenet. 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, 

magatartásirendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján: 

- tanulmányait magántanulóként folytatja, illetve 

- a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a kötelezettségnek, 

-a szakértői véleményben megjelölt szakember biztosításáról – külön 

jogszabálybanmeghatározottak szerint – az iskolának, a fejlesztő felkészítést nyújtó, illetve a 

szakértőivéleményt készítő intézménynek kell gondoskodnia. 

• A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében igen 

hatékonysegítséget kapunk református lelkésztől és hitoktatóinktól, akik 

lelkigondozóitevékenységükkel sokat segítenek a problémák feldolgozásában. 

• Jó alkalmat nyújtanak az okok felderítésére a családlátogatások is. A 

személyesbeszélgetések, a meggyőzés is segíthet a rossz irányba haladókat helyes útra 

terelni. 

• A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fogadóórái, a pedagógusok fogadóórái és aszülői 

értekezletek mind lehetőséget adnak a személyes beszélgetésre,kapcsolattartásra. 

• Fő feladatnak kell tekinteni az egészségügyi szolgálattal való szorosabbegyüttműködést. 

Orvosi igazolást csak betegség esetén kapjanak a tanulók. Aszínlelést, az iskolakerülést ez 

által próbáljuk meg kivédeni. 

• Ha végképp tehetetlennek érezzük magunkat, kifogytunk minden ötletből, hogyantudnánk 

segíteni a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknak, akkor aNevelési 

Tanácsadó elé visszük az ügyet (természetesen a szülő beleegyezésével). Avizsgálat után a 

fejlesztést a Nevelési Tanácsadó javaslata alapján végezzük.Intézményünkben a fejlesztő 

foglalkozásokat szakember végzi. 

• Bízunk abban, hogy tanulóközpontú és humánus hozzáállásunkkal, a családoktámogató 

magatartásával, a fejlesztő foglalkozások tervszerűségével a gyermekekérési folyamatai 

felgyorsulnak és beilleszkedésük eredményes lesz. 

 

2.7.2. Tehetséggondozás 
Valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyentevékenységben 

az átlagosnál magasabb teljesítményre képes.Iskolánk minden pedagógusának feladata, 

hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, hogy megfelelően lehessen gondoskodni 

a fejlesztésükről. Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy 

képességénekmegfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért, de 

nem isképessége fölött, mert attól neurotikus, szorongó lesz. A pedagógus magatartásán, 

tapintatánmúlik, megtanulja-e a jobb képességű gyermek, hogy gyengébb társát is 

meghallgassa,segítsen neki, a gyengébb képességű fiatal pedig érezze, hogy elfogadják és 

szeretik. Vagyisminden diák megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért fontos ő Istennek és 

nekünk, hanemsaját magáért.Csak ebben a légkörben értik meg, hogy a kudarc szükséges 

velejárója az életnek, s a helyesönismeret szempontjából rendkívül fontos. A 

tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedőképességű diákok is megfelelő terhelést 

kapjanak, Ezt a differenciált órai munka, a különbözőszakkörök, iskolai, területi és országos 

versenyekre való felkészülés, a tanárral valórendszeres beszélgetés, plusz feladatok kiadása 

szolgálja. 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek: 

• A tehetségkutatás, 

• A tanórán kívüli lehetőségek, 

• Együttműködés külső szervezetekkel, 

• yomonkövetés. 



Célok: 

Iskolánk a tehetségkutatás, tehetséggondozás területén az alábbi célokat tűzte ki az 

optimálisfejlődés segítése érdekében: 

• A korai felismerés, 

• A tehetségek számbavétele, 

• A tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára 

afejlesztésszíntereinek meghatározása, 

• A hiányosságok, gyengeségek okainak felderítése, egyedi segítségnyújtás, és 

szakmaiirányítás, 

• Az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányban szenvedő diák képességeinekfejlesztése. 

A tehetséggondozás szervezett formái: 

• Tanórák-keretén belül, 

• Tanórán kívül. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán belül 

A tanórán belüli tehetségfejlesztés módjai a következők: 

• Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése, 

• A tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés, 

• nyelvi (angol-német) - informatikai, csoportbontás, 

• Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

éscsoportos használata, 

• A továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal, 

• Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása, 

• A viselkedéskultúra fejlesztése. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán kívül 

A tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei: 

• Versenyek, vetélkedők, bemutatók, 

• Tehetséggondozó szakkörök: 

Az érdeklődő, jó képességű tanulókat összegyűjtő foglalkozás, mely a 

tantervikövetelménynél mélyebb és szélesebb ismereteket nyújt, építve abban a 

tanulókérdeklődésére. 

 

2.7.3. Esélyegyenlőségi intézkedések, szociális hátrányok enyhítése  
 

Az esélyegyenlőségi program kidolgozása során figyelembe vettük Kocs község 

közoktatásiesélyegyenlőségi programjában foglaltakat.Az intézmény esélyegyenlőségi 

programjának célja, hogy biztosítsa az intézményen belül azegyenlő bánásmód elvének teljes 

körű érvényesülését, figyelembe véve a szülők igényeit és atörvényi előírásokat.A program 

közvetlen célcsoportja: a sajátos nevelési igényű gyermekek és a halmozottanhátrányos 

helyzetű tanulók, valamint a befogadó /többségi/ intézményi tanulók és azintézmény 

pedagógusai.A program közvetett célcsoportja: az intézmény valamennyi tanulója és 

pedagógusa, azintézménnyel együttműködő szakmai szolgáltatók, a témában érintett civil 

szervezetekképviselői, valamint döntéshozók, ill. a sajátos nevelési igényű tanulók 

nevelésében,oktatásában érintett szakemberek és természetesen a szülők.Az intézmény 

szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása mellett biztosítjuka tanulók 

optimális képzésével az esélyteremtést.Intézményünk semmilyen vonatkozásban nem folytat 

szegregációs gyakorlatot.Sőt, Kocs község szociokulturális adottságait figyelembe véve 

intézményünk évek óta – afenntartóval együttműködve – tudatosan és tervszerűen törekszik a 

gyerekek/tanulókesélykülönbségeinek mérséklésére.Tudatosan törekszünk az eredményes 



együttnevelés feltételeinek biztosítására, a sajátosnevelési igényű és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek/tanulók hatékony integráltoktatásának megvalósítására. 

 
Napközis ellátás: valamennyi jelentkező tanulónak biztosítjuk a napközis ellátást. 

Ezkülönösen az alsó tagozatosok és a hátrányos helyzetű gyerekek számára kiemelten 

fontos.Indokolt esetben a napközis ellátást a nevelőink is kezdeményezik, javasolják. 

Gyermekétkeztetés: Iskolánkban önkormányzati feladat. 

Felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok; a fejlesztésre szoruló diákok 

számárakorrepetáló, felzárkóztató foglalkozások lehetőségét biztosítjuk. 

Kapcsolattartás a szülőkkel; kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, 

kapcsolattartást, tájékoztatást. A szülőket tájékoztatjuk a szociális juttatások lehetőségeiről is 

szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon. A nevelők - igény szerint – 

segítségetnyújtanak az igénylések kivitelezésekor is. 

Kapcsolattartás a szakszolgáltató intézménnyel, a szakértői bizottsággal: indokolt esetben 

- a gyerek érdekeit messzemenően figyelembe véve - a törvényes lehetőségeket 

kihasználvajárunk el, kezdeményezünk esetenként szakértői vizsgálatot. A fejlesztések a 

szakvéleményekszerint zajlanak. 

 
 

2.7.4. Az intézmény kapcsolatrendszere 
Intézményünk szakmai és társadalmi kapcsolatrendszere nyitott. Együttműködésre 

törekszünkaz intézménybe járó tanulók szülei és a környezetünkben működő társadalmi 

szervezetekkel: 

• �Fenntartó 

• �Családsegítő szolgálat 

• �Védőnői hálózat 

• �Könyvtár 

• �Sportegyesületek 

• �Rendőrség 

• �Polgárőrség 

• �Helyi vállalkozások 

• �Alapítványok 

Kialakított kapcsolatainkat az intézmény minden partnerével rendszeresen ápolja a 

tanulókérdekében. 

 
2.7.5. Az iskola külső kapcsolatai 

2.7.5.1.A közoktatás irányítással való kapcsolat 
 

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatási Államtitkárság: 

•  A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa és a Református Pedagógiai 

Intézet: 

• Regionális Pedagógiai Intézet: 

• Kocsi Református Egyházközség: 

• Kocs Községi Önkormányzat: 

 

2.7.5.2. Közoktatási intézményekkel való kapcsolat 
• Középiskolákkal való kapcsolat 

• Kiskörzet általános iskolái: 



• Óvoda: 

• Nevelési Tanácsadó és Szakértői Bizottság: 

• Hazai és külföldi közoktatási intézményekkel való kapcsolat kiépítés és 

továbbfejlesztés:-Felvidéki Madar és Dunamocs települések iskolái. További 

határontúli iskolákkal valókapcsolatfelvétel. 

 

2.7.5.3. Nem közoktatási intézményekkel való együttműködés 
• Aranykocsi Rt, Kocs 

• Községi Faluház 

• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Tata 

• Rendőrség 

• Tűzoltóság, Katasztrófavédelem 

• Magyar Honvédség 

 

2.8. Ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer 
A megvalósulási siker kritériumokat az iskola a következőképpen méri:Az ellenőrzés és 

értékelés a pedagógiai, nevelés folyamat szerves része. Célja, hogy különbözőeszközökkel, 

módszerekkel (diagnosztikus, fejlesztő, minősítő értékelés.) meggyőződjön acélok 

megvalósításáról, illetve a cél és a valóság összevetésével újabb feladatra, 

cselekvésreösztönözzön az eredményesség növelése érdekében. 

A mérésben, ellenőrzésben résztvevők 

• Tanítók 

• Szaktanárok 

• Osztályfőnökök 

• Munkaközösség-Vezetők 

• Igazgatóhelyettesek 

• Igazgató 

• Nevelőtestület 

• Külső szakértők 

A mérések, ellenőrzések módszere 

Az ellenőrzési tevékenységek megkezdése előtt minden évben az iskolának ismernie 

kellpiackutatás keretében: 

1. Az iskola környezetét 

2. A megrendelők elvárásait 

3. A tanulók szükségleteit 

4. Az iskolai tevékenységek, szolgáltatások vevőérzékenységét 

5. A végzett tanulók nyomon követésének eredményeit 

Az igazgató éves belső ellenőrzési tervet készít, mely része az iskolai munkatervnek, 

valamintaz SZMSZ-nek. 

Szervezeti felépítmény 

Munkaközösség-vezető 

Munkaközösség-vezető 

Tanítók-szaktanárok 

Iskolai minőségellenőrző rendszer: 

1. Csoportos ellenőrzés 

2. Egyéni ellenőrzés (önellenőrzés) 

3. Vezetői ellenőrzés 

4. Külső ellenőrzés 

Ellenőrzés módszerei: 



- Megfigyelés (tervezett – spontán) 

- Írásos kikérdezés: kérdőív 

- Interjú (egyéni – csoportos) 

- Tanulói produktumok vizsgálata 

- Tanulói teljesítmények felmérése 

- Dokumentumok elemzése 

A módszer kiválasztása döntően az ellenőrzés funkciójától, tartalmától függ.Az igazgató nem 

egyedül ellenőriz, tevékenysége tervezett és demokratikus. 

 

2.8.1. A pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése 
- felkészültség 

- felkészülés 

- tanítás 

- eredményesség 

- tevékenység, magatartás és az iskolai célok, értékek összhangja 

- emberi kapcsolatok (tanár – diák, tanár – tanár, tanár – szülő) 

- igazgatóhelyettes 

-igazgató 

 

2.8.2. Tanulók minősítésének, értékelésének rendszere 

 

Magatartás értékelése 
Példás ( 5 ) 

- Az alapvető viselkedési szabályokat betartja, figyelmes, udvarias, segítőkész,tisztelettudó, 

megbízható, őszinte. 

- Felelősségérzettel van az iskola, a közösség iránt. 

- Jó irányba befolyásolja társait, a közösségi munkában, kezdeményez, vállaltmegbízásait 

teljesíti 

- Betartja a házirendet és arra törekszik, hogy iskolatársai is betartsák 

- Nincs fegyelmi büntetése. 

Jó ( 4 ) 

- Közösségi munkát szívesen vállal, vagy a rábízott feladatot képességeihez 

mértenmaradéktalanul elvégzi. 

- Törekszik az alapvető viselkedési szabályok betartására, betartja a házirendet. 

- Apróbb hiányosságok vannak viselkedésében. 

- Fegyelmi büntetése nincs. 

Változó ( 3 ) 

- Nem kezdeményez 

- Változó magatartású 

- A rábízott feladatot nem mindig végzi el. 

- Megsérti az alapvető viselkedési szabályokat, vét a házirend ellen. 

- Osztályfőnöki intése van 

- Igazolatlanul hiányzik. 

Rossz (2 ) 

-Nem tartja be az alapvető viselkedési szabályokat 

- Nem tartja be a házirendet. 

- Összeférhetetlen. 

- Szándékosan gátolja a közösségi munkát. 

- Igazgatói intése van. 



- Rendszeresen igazolatlanul hiányzik. 

 

Iskolán kívüli magatartás 

A tanulók kötelesek a házirendben megfogalmazott viselkedési szabályokat aziskolán kívül is 

betartani.Felnőtt kíséret nélkül este 8 óra után nyilvános helyen nem tartózkodhatnak. 

Kiegészítés 

Jutalmazás 

Osztályfőnöki dicséret 

1. Osztályközösségért vállalt, rábízott feladatok felelősségteljes ellátásáért (pl.ügyeletesi, 

felelősi munkáért, a diákönkormányzati tevékenységért.) 

2. Nem szaktárgyi jellegű iskolai szintű vetélkedőn való részvételért. 

Osztályfőnöki intés, megrovás 

1. A rábízott - vállalt - feladatokat nem végzi el. 

2. Veszélyezteti saját és társai testi épségét. 

3. Rendszeresen vét a házirend és az alapvető viselkedési szabályok ellen. 

Igazgatói dicséret 

1. Az iskolai közösségért vállalt feladatok felelősségteljes ellátásáért 

2. Iskolánkat képviseli (nem szaktárgyi szintű) vetélkedőkön, versenyeken. 

Igazgatói intés, megrovás 

1. Szégyent hoz iskolánkra 

2. Kirívóan vét az alapvető viselkedési szabályok és a házirend ellen 

Nevelőtestületi intés, megrovás, fegyelmi eljárás. 

Szorgalom értékelése 
Példás ( 5 ) 

- Egyéni képességének és körülményeinek megfelelően a tőle elvárhatóteljesítményt nyújtja. 

- Kötelességeit pontosan teljesíti (írásbeli feladatait mindig elkészíti) 

- Felszerelései rendezettek, gondozottak. 

- Önművelődésre törekvő 

- Szívesen vállal feladatot, azt el is végzi. 

- Tevékenyen részt vesz az egyéni fejlődését szolgáló szakkörök munkájában,illetve 

tanulmányi versenyeken. 

- Órán aktív. 

Jó ( 4 ) 

- Tanulása, teljesítménye egyenletes, de nem nyújtja képességei maximumát. 

- Az előbbiekben felsoroltakat nem sérti meg súlyosabb mértékben. 

Változó ( 3 ) 

- Szorgalma nem tükrözi képességeit 

- Tanulása nem rendszeres 

- Nem igényes munkájának minőségére 

- Tanári ösztönzésre vár. 

- Szaktanári intése van. 

Hanyag ( 2 ) 

- Egyéni képességei alatt teljesít. 

- Kötelességeit nem teljesíti. 

- Felszerelése sorozatosan hiányos, rendetlen. 

- Munkafegyelme erősen kifogásolható. 

- Félévkor, évvégén elégtelen osztályzatot kap. 

- Igazgatói intése van. 

Szaktanári dicséret 

- Rendszeresen végez a tantárgynak megfelelő kutatómunkát. 



- Részt vesz iskolai szintű tanulmányi vetélkedőn, versenyen. 

- Írásbeli munkái példaértékűek. 

Igazgatói dicséret 

- Tanulmányi munkája egész évben kimagasló 

- Az iskolát eredményesen képviseli tanulmányi - és sportversenyeken 

Szaktanári intés 

- Felszerelése rendszeresen hiányos 

- Házi feladatait rendszeresen nem készíti el. 

- Írásbeli munkáit igénytelenül végzi 

Igazgatói intés 

- Ha a szaktanári intések ellenére sem végzi képességeinek megfelelően munkáját  

Adicséretek és intések a tárgyhavi magatartást és szorgalmat befolyásolhatják. Félévkor, 

tanévvégén az osztályozó értekezlet dönt ezek beszámíthatóságáról az egyéni elbírálás elve 

alapján. 

 
2.9. A FELVÉTELI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

 

2.9.1. Az iskolába lépés feltételei 
 

A Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározottak mellett, a 20. /2012. EMMI 

rendeletszabályai szerint járunk el. 

A tankötelezettség megkezdésével (a továbbiakban: iskolakezdés) kapcsolatos eljárásra 

az alábbi jogszabályok 2020. január 1-jétől kezdődően hatályos rendelkezései 

irányadók: 

• Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

• Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

• Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet 

• EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

• Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. 

(II. 26.) EMMI rendelet 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez 

szükségesfejlettségének megléte, annak igazolása.A tanulói jogviszony létesítése szándékával 

írásos kérelmet nyújtbe a kiskorú tanuló törvényesképviselője.A felvételi kérelem, vagy 

jelentkezési lap beadását követően az intézmény vezetőjehatározatban dönt a szabályok 

megtartása mellet a felvételről.A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre.A beiratkozás 

időpontját a jogszabály szerint a Kormányhivatallal egyeztetve az iskolaigazgatója állapítja 

meg, és a helyben szokásos módon a szabályok szerint kihirdeti.Az osztálytanító tájékozódik 

leendő tanítványai képességei, szociális érettségük, karakterük,családi körülményeik felől. 

Ennek ismeretében igénybe veheti pszichológus, logopédus ésfejlesztő pedagógus 

segítségét.Beiratkozás előtt az iskola tájékoztatja a szülőket a pedagógiai programról, 

házirendről. Ha aszülő a Vincze Imre Református Általános iskolánkba íratja gyermekét, 

akkor elfogadja apedagógiai programban leírtakat és az egyházi iskolai működésből adódó 

Követelményvállalónyilatkozatban meghatározottakat.Az adott tanévre hozott Fenntartói 



döntésben meghatározott osztályszám, és a jogszabálybanelőírt osztálylétszám függvényében 

az iskola igazgatója dönt a felvételről.Amennyibeniskolánk az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni,bizottságot hív össze, és tanácskozik a döntés 

meghozatala előtt. A bizottság tagjai a fenntartóképviselője, az intézmény igazgatója, 

helyettese, az iskolalelkész, és a leendő elsős tanítók.Javaslatukat figyelembe véve az 

igazgató hozza meg a döntést. 

A döntés során figyelembe vett prioritások: 

1. az intézmény dolgozói, fenntartónk munkavállalói, presbiterek gyermekei 

2. a családnak aktív kapcsolata van a fenntartó egyházközséggel 

3. testvérgyermek iskolánkba jár, járt 

4. állandó lakhellyel rendelkező kocsi szülők gyermekeit veszi fel 

5. más településen élnek, de bizalmuk van az iskola felé 

A felvétel tárgyában meghozott határozatokat postakönyvben iktatott 

levélküldeménybenküldjük meg a szülők, gondviselők részére. Egyben tájékoztatjuk a 

beiratkozás időpontjáról, s 

a szükséges dokumentumokról.A szülő gondviselő személyesen járhat el a beiratkozás 

alkalmával.A tanulók beírása az erre a célra rendszeresített TÜ. számmal ellátott 

nyomtatványon történik,az eredeti dokumentumok bemutatása mellet. 

 

2.9.2. Beiratkozás első évfolyamra 
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodikéletévét augusztus 31. napjáig betöltse, és iskolaérettségét a bizonyítsa.Az első 

évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

• a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját; 

• a gyermek lakcímkártyáját; 

• szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

A tanulók beírását az intézményvezető, vagy általa kijelölt személy végzi. 

A beírást követően az ívek eredeti példányát továbbítjuk az illetékes 

Kormányhivatalnak,valamint a hiteles másodlatot a Fenntartónak. 

A diákigazolványok megrendelése a beíratást követő 8 napon belül megtörténik az 

iskolatitkárságán az e célra létrehozott állami elektronikus felületen 

 

2.9.3. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

2.9.3.1. Felvétel magasabb évfolyamokra 
A tanuló szülője, gondviselője személyesen keresi meg az iskolában az igazgatót, 

gyermekefelvételét kérve.Amennyiben a létszámhatárok, és az osztály összetétele megengedi, 

lehetőség szerintpróbanapot követően születik döntés az átvételről, a jelentkező tanuló és a 

pedagógusok,osztálytársak tapasztalatai alapján, a házirend megismerése, elfogadása 

mellett.A felvételről az iskola vezetője dönt, befogadó nyilatkozat kiadásával biztosítja a 

tanulójelenlegi iskoláját a felvételi szándékról, és annak kezdő időpontjáról.A tanuló 

átvételére akkor van lehetőség, ha a tananyagban való esetleges elmaradás mértékenem 

haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a lemaradást.Az átvételkor 

figyelembe kell venni az átveendő tanuló egyházi és hitbeli elkötelezettségét,valamint 

mulasztott óráinak számát.A szülő ezt követően kiíratja gyermekét és a távozást igazoló 

dokumentumot elhozza akibocsátó iskolából, hogy azt, az iskola titkárságán leadja. A felvett 

gyermek, a beírás napjátóliskolánk teljes jogú tanulója, melyet az iskolatitkár a KIR 

rendszerben 5 napon belül rögzít.A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanuló esetében 



tudásszint-mérést végzünk, valamint azokból a tantárgyakból (pl. hittan, egyházi ének), 

amelyeket előző iskolájában –abizonyítvány bejegyzése alapján –nem tanult, négy hónap alatt 

felkészül, indokolt esetbenfelzárkózási lehetőséget biztosítunk szaktanárok segítségével, az 

adott tanév végéig, és azismeretanyag elsajátításának pótlásáról a szakos tanárnak beszámol 

szóban, és/vagy írásban. 

Kitételünk: 

- más településről jelentkező tanulót csak előzetes egyeztetés után, tanulmányi 

eredményeismeretében és a Követelményvállaló nyilatkozat aláírását követően veszünk fel. 

- mivel iskolánk elsődleges céljai között szerepel a nevelés, a jelentkező magatartás és 

szorgalom jegyei, dicséretei, esetleges beírásai hangsúlyosak. 

- a jelentkező neveltségi szintjére különös figyelmet fordítunk, hogy iskolánk hírnevét a 

befogadott diák öregbítse. 

- kocsi gyermeket, ha másik iskolából szeretne átjelentkezni szintén tanulmányieredménye és 

a Követelményvállaló nyilatkozat aláírása után veszünk fel. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

• a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

• a gyermek lakcímkártyáját 

• a szülő személyi igazolványát, és lakcímkártyáját; 

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (ezt le kell adni) 

• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot (ezt le kell adni) 

Beiratkozás előtt az iskola tájékoztatja a szülőket a pedagógiai programról és a házirendről. 

Haa szülő iskolánkba íratja gyermekét, egyben elfogadja a pedagógiai programban leírtakat. 

 

2.10.Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel 

 

2.10.1. Az iskolai diákönkormányzat 
 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 48, par. és a 20. /2012. EMMI rendelet 120. par. rendelkezik 

az iskolai diákönkormányzat működéséről. A Diákönkormányzat olyan diákközösség, 

amelyet a Törvény elismer és intézményesít, jogokkal és hatáskörökkel ruház fel. 

Tevékenységi területe a DÖK Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. 

Az éves munkáját a nevelőtestület és a DÖK által elfogadott munkaterv tartalmazza. 

Célja: A tanulók érdekképviselete. 

A szabadidő megszervezése kisebb közösségekre és az egész tanulóifjúságra 

Hagyományok ápolása 

Tagjai: az iskola tanulói. Vezetőtestülete a diáktanács, melynek tagjai 3-8. o.- igosztályonként 

2-4 képviselő ( az osztály létszámától függően ) - az osztályközösség jelöli ki. 

Vezetői: l tanárvezető 

l diákvezető 

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az alábbi esetekben: 

-az iskolai SZMSZ és a Házirend elfogadása előtt 

-tanulói szociális juttatások elosztásának meghatározása előtt 

-ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérése után dönt: 

-saját működéséről 

-a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

-saját hatáskörének gyakorlásáról 

-egy tanítás nélküli munkanap programjáról 



A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a nevelési-

oktatásiintézményműködésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésben. 

  



2.10.2. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái 

 
A tájékoztatás formái (írásbeli, szóbeli) 

- egyéni: fogadóórák és szülői értekezletek az éves munkatervben meghatározottak szerint, -

tájékoztató –értesítő füzeten keresztül,  

- MozaNaplón keresztül,  

- családlátogatások (szükség és igény szerint):  

- Szülői értekezlet - évente kétszer év eleji és félévi (vagy a szülőkettöbbségében érintő téma 

esetén) 

-nyílt napok: félévente 

iskolai: SZMK – Nevelőtestületi együttműködés 

 

2.10.3. Szülői házzal való kapcsolat 
 

Szülői Munkaközösség választmányával együttműködés, közös programok: bál, 

kirándulás,táborozások, társadalmi munkák szervezése. az SZMK tanévfolyamán három 

alkalommal tartülést.Rendszeres, évi háromszori szülői értekezlet, a többi hónapban egyszer 

fogadóóra,családlátogatások. A családlátogatások szükség szerint történnek. 

Iskolaszék: Iskolánkban iskolaszék nem működik, az igazgatótanács kéri ki a szülők 

éspedagógusok véleményét. 

 
2.11.Az iskola környezeti nevelési programja 
Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a 

gyerekeketfelkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az 

élő ésélettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti 

nevelés:megfelelően stabil és megújulásra képes, érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg 

azélő, illetve élettelen környezettelkifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív 

megismerésérefelkelti az igényt. Képessé tesz:a környezet változásainak, jelzéseinek 

felfogásáraösszefüggő rendszerben történő értelmezésére, a rendszerben 

felismerhetőkapcsolatok megértésérea problémák megkeresésére, okainak megértéséreo a 

kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására és ezáltal a lehetségesmegoldások 

megkereséséreaz egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, 

vállalásárakörnyezeti kérdésekben. 

A környezettudatosságra nevelés célja 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatosmagatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedékképes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élőtermészet 

fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóságpedagógiai 

gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan 

tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, 

problémamegoldógondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, 

a társadalom, a 

jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben 

A környezeti nevelés színterei az iskolában 

- A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő 

környezetvédelmivonatkozásokat.  
−  A tanév során – lehetőség szerint – erdei iskolát, intézmény- és 

múzeumlátogatásokatszervezünk. Az erdei iskolában a munka meghatározott munkarend 

szerint folyik, ahola diákok megtanulják a természettel való harmóniában élés mikéntjét.  



−  A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet és természetvédelem fontostéma, 

így elmélyíthetik elméleti tudásukat (Kaán Károly verseny, Hevessykémiaverseny, helyi 

iskolák által meghirdetett versenyek). 

−  Különböző akciókban veszünk részt: rendszeresen különböző gyűjtési akciókat 

(papír,elem, stb.) szervezünk, minden tanévben madarak-fák napi programokat 

szervezünk.Részt veszünk a Városi Vöröskereszt által szervezett egészségügyi versenyeken. 

- a 2020-s tanévtől elkezdtük a szelektív hulladékgyűjtést (iskolatej poharai, napi 160-) 

 
2.12. FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM 
A fogyasztóvédelmi oktatás célja: 

A fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása 

ésfejlesztése a tanulókban. A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható 

fogyasztásfogalmának kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életben 

valóképviselete. 

Tartalmi elemei: 

Szükséges az állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat 

érvényesítenitudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A szociális és 

társadalmi 

kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például 

avállalkozási, a gazdálkodási és cselekvési kompetenciák fejlesztése. 

Feladat: 

A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása. Ennek során 

azegyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen 

apiaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére 

atermészeti erőforrások védelme mellett.A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába 

történő fejlesztése szempontjából anevelés-oktatás különösen nagy jelentőségű. Értékrendet 

kell formálni és ezt márgyerekkorban tudatosan el kell kezdeni.Fontos a feladata az iskolának, 

hogy kialakítsa a tanulókban a magyar nemzeti termékektudatos vásárlásának és 

fogyasztásának szokását. A fogyasztás elemi meghatározója a családés ezért fontos a szülők 

bevonása a nevelési folyamatba. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az iskolában: 

Beépítés az egyes tantárgyakba: Technika-életvitel: áruismeret, a gyártás és a 

termékminőségösszefüggései.Matematika: banki, biztosítási vagy üzemanyag-

fogyasztásiszámítások. 

Fizika: mérések, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, vízórák) 

Földrajz: eltérő fogyasztási szokások országonként. 

Magyar: reklámnyelv, feliratok, a reklám kommunikációs csapdái. A reklámok és a 

valóságtényeinek megkülönböztetése. 

Biológia: génmódosított élelmiszerek, az egészséges élelmiszerek megismertetése. 

Kémia: élelmiszerbiztonság, adalékok, a vegyszerek tudatos használata. 

Informatika: elektronikus kereskedelem használata és veszélyei. 

Történelem: EU fogyasztói jogok, fogyasztási történelem. 

Módszertani elemek: 

Készségfejlesztés a kritikus gondolkodás, az egyéni és a csoportos döntéshozás és 

aproblémamegoldás fejlesztése.Információgyűjtés és feldolgozás. A szülők és a helyi 

közösségek bevonása az iskolaiprogramokba. A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a 

szülők lehetnek a pedagógusoklegfontosabb segítői és viszont. 

A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok 

indítása: 

-Interjúk, felmérések, 



-helyi, országos és EU-us szabályozások tanulmányozása, 

-problémamegoldó javaslatok, ötletbörze, szituációs játékok, 

-érveléstechnikai gyakorlatok. 

-látogatás különféle elárusító helyeken. 

 
3. Helyi tanterv 

 

1. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 
 

3.1.1. A 2022/23-as tanévben kifutó évfolyamokra vonatkozó óraháló 

 

Tantárgy Változat 

Biológia-egészségtan A 

Ének zene A 

Fizika A 

Kémia B 

Magyar nyelv és irodalom A 

Matematika A 

Technika D és B 

 

A 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamon bevezetésre került 

  



 

Foglalkozások/csoportbontások  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  össz  

Egyéni felzárkóztatásra  2  2  1  1      6  

Sajátos nev igényű tan. fejl.  3  3  3  3  3  3  4  4  26  

Idegen nyelvi csoportbontás     2  3  3  3  3  14  

Felvételi felkészítő         2  2  

Szakkörök  1   2  2  2  2  2  1  12  

Napközi, tanulószoba  22,5  22,5  22,5   15,5     83  

Összes felhasznált órakeret           

Heti összes kiadható óra  53,5 53,5 54,5  36  52,5  37  41  42  370  



3.1.2. A 2020/21-es tanévben felmenő rendszerben 1 és 5. évfolyamtól 

bevezetésre kerülő új Nat és kerettanterv alapján elkészült óraháló 

 

Választott kerettantervek: 

 
 

ÓRATERV –új NAT 2020 Kocs, Vincze Imre Református Általános Iskola 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 5+1 5+1 4 4 3+1 3+1 

Matematika 4 4+1 4 4+ 1 4 4 3+1 3+1 

Történelem     2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek        1 

református/katolikus hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1’ 1+1 

első élő idegen nyelv német/angol 1 1 1 2 3 3 3 3 

fizika       1 2 

Kémia       1 2 

Biológia       2 1 

Földrajz       2 1 

Természettudomány     2 2   

Környezetismeret   1 1     

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  

Digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hon-és népismeret      +1   

Dráma és színház     +1    

osztályfőnöki     1 1 1 1 

egyházi ének     +1 +1   

         

kötelező 22 22 22 23 27 26 28 28 

szabadon tervezhető +2 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2 

maximálisan tervezhető 24 24 24 25 28 28 30 30 

egyházi iskolai 1 1 1 1 2 1 1 1 

végső 25 25 25 26 30 29 31 31 

 

3.1.3. A tankönyv- és taneszközválasztáselvei 

 
Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközökkiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele 

biztosításánakkötelezettségét is az alábbiak szerint szabályozzuk. 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközökkiválasztásának elvei: 

- A hatályos jogszabályok megtartása mellett választunk, 



- Az EMMI taneszközjegyzéke alapján 

- A helyi tanterv követelményei megvalósíthatók legyenek. 

- A tanulók életkori sajátosságainak megfeleljen. 

- Előnyben részesítjük a tartós tankönyveket. 

- A tankönyv esztétikus és szemléletes legyen. 

 

3.1.4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei  
 

Csoportbontás a következő tantárgyak és évfolyamok esetében valósulhat meg: 

• Idegen nyelv 1. – 8. évfolyam 

• technika és informatika tantárgyak 27 fő felett 

Egyéb formák: 

Az egyes tantárgyakhoz hozzátett többlet óraszámmal a kívánt képességfejlesztést céloztuk 

meg. 

Tanítási szerkezet: 

1-2. évfolyamon a hatékonyság miatt anapközi otthonos jelleget alkalmazunk, azaz a tanítást, 

a tanórákat a nap során széthúzzuk, így alkalmat adva a gyakorló (napközis órák) akár 

délelőtti beillesztésére, pl. matematika 

Térszerkezet: 

Osztálytermi rendszerben szervezzük a tanítási órákat, majd délután azegész napi iskola 

keretében szabadidős foglalkozások, napközi, szakkörök, sportkörök,énekkar stb. 

ugyanezekben a termekben zajlanak.Felső tagozaton az oktatást szaktantermi, tantermi 

cserékkel oldjuk meg. Az aula, atornaterem a sportpálya jól hasznosíthatók az oktatásban. 

 

3.1.5. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 
 

3.1. 5.1. A beszámoltatás, számonkérés célja 

- A pedagógus tájékozódjon arról, hogyan sikerült a tanulóknak elsajátítaniuk atananyagot. 

Ennek tükrében kell kiegészítenie, korrigálnia további oktató munkáját. 

- A tanuló és a szülő kapjon visszajelzéstarról, hogy a tananyag elsajátításában milyenszinten 

tart. 

- Ösztönözze arra a tanulót, hogy folyamatosan készüljön az órára, mert az 

ismeretekelsajátítása csak így válhat alapossá és tartóssá. 

- Önértékelésre szoktatja a gyerekeket. 

 

3.1.5.2. A beszámoltatás, számonkérés feladata 

- az előírt tananyag minél tökéletesebb elsajátítása 

- az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásba való átültetése 

 

3.1.5.3. A beszámoltatás, számonkérés követelményei 

- A tanulónak az oktatás egész folyamata alatt tudnia kell, milyen ismereteket fog elsajátítani, 

ill. az elsajátításban milyen szintig kell eljutnia, milyenkulcskompetenciák területén kell 

fejlődnie 

- A tanulási folyamatot hassa át az önellenőrzés, önértékelés. 

- Csak tantervi anyagot kérünk számon. 

- A pedagógus Krisztusi szeretettel fordul számonkéréskor is a tanuló felé, atudására, nem a 

kudarcára kíváncsi 

- A számonkéréssel büntetni nem lehet. 



- Folyamatos, rendszeres legyen. 

- Lehetőséghez képest személyre szabott legyen, a szorongó zárkózott beszédhibástanulóra 

legyen tekintettel a pedagógus. 

- Legyen változatos, többféle módszert alkalmazó 

- a módját és módszerét a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve határozzameg a 

pedagógus. 

- törekedni kell arra, hogy minél magasabb szintű gondolkodási folyamatok, 

éskulcskompetenciák fejlődjenek általa. 

- Mindezeket figyelembe véve a pedagógus szabadságában áll, hogy tanárilelkiismeretére 

támaszkodva maga döntse el, miként, hogyan alkalmazza aszámonkérést az oktató-nevelő 

munkájában. 

 

3.1.5.4. A számonkérés alapvető formái 

 

3.5.4.1. Szóbeli számonkérés 

Fajtái 

-  kérdezés, feleltetés, kiselőadás, memoriterek számonkérése 

- ezen kívül a különböző tantárgyak, a számonkérés számtalan formáját kínálják,amiből a 

pedagógus tetszőlegesen válogathat. 

- A csoportos munkában való tevékenységének értékelése 

Rendje 

- lehet folyamatos, ill. esetenkénti 

- lehet 1-1 ismeret, 1-1 témát számonkérő 

- minden tanuló vegyen részt szóbeliszámonkérésben tantárgyanként évente minimum 

félévente 1alkalommal 

Követelményei 

- alapvető, hogy a pedagógus kérdéskultúrája megfelelő legyen 

- arra kell ösztönözni a tanulót, hogy a számonkérésre adott válasza logikus, nyelvilegigényes, 

minél alaposabb, és önállóbblegyen 

- a pedagógus a felmerülő hibákat, hiányosságokat azonnal egészítse, javítsa ki 

- a számonkérés folyamatába lehetőleg be kell vonni az osztály többi tagját is 

- a lehetőségekhez képest vegyük figyelembe a tanulók egyéni adottságait 

 

3.5.4.2. Az iskolában alkalmazott írásbeli beszámoltatás formái a 

pedagógiaifolyamatban betöltött szerepük alapján 

Diagnosztikus felmérést a pedagógiai folyamat kezdetén (tanév elején a 2-3. tanítási 

héten)íratunk annak feltárására, hogy megtudjuk, tanulóink milyen előzetes 

ismeretekkel,kompetenciákkal rendelkeznek, képességeik és készségeik milyen fejlettséget 

mutatnak. Ennekismeretében fogalmazzuk meg a fejlesztés irányát, a differenciálás 

szempontjainak kialakítását,a pótlásra kerülendő ismeretek körét. Formája a tanítási év 2-3. 

hetében végzett év elejifelmérés, melyet százalékosan értékelünk. 

Formatív felmérést tanév közben íratunk, hogy képet kapjunk a gyerek tanulási 

folyamatbanvaló előrehaladásáról. Eredménye alapján határozzuk meg a további fejlődéshez 

szükségeskorrekciót. Az értékelés érdemjeggyel történik 

Írásbeli tematikus dolgozatot egy-egy rövidebb tanítási-tanulási szakasz végén íratunk, 

hogyképet kapjunk az elért eredményekről, a hatékonyságról. Ez a dolgozat a tanított 

ismeretek,kompetenciák számonkérését szolgálja, segíti a tantárgyi ismeretek 

megszilárdulását, a tanulókönértékelését. Formája a témazáró dolgozat, melyet szöveggel 

(alsó tagozaton), érdemjeggyel(felső tagozaton) értékelünk, és a naplóba piros jegyként kerül 



Az írásbeli és szóbeli felelet a tanév során egy-egy rövidebb tananyagrész (lecke) 

egyénielsajátításának gyors visszajelzését szolgálja. Hatása abban van, hogy folyamatos 

tanulásraösztönöz, segíti a tanulót az ismeretekben való előrehaladás ellenőrzésében. 

Értékeléseérdemjeggyel, vagy egyéb, előre jelzett módon (kisjegy, piros pont, stb.) történhet. 

Szummatív felmérést a tanév végén a tanulás lezárásaként, a végállapot 

eredményeinekmegismerése céljából íratunk, hogy globális képet kapjunk a követelmények 

teljesítéséről.Alapját a NAT és az iskolai dokumentumok képezik. Az év végi osztályzat 

kialakításábansúlyozott szerepe van. Formája a tanév végi felmérés, amelyet érdemjeggyel 

értékelünk. 

Egyéb szabályok 

- Minden tanulónak a közismereti tantárgyakból havonta legalább 1 érdemjegyet kellkapnia. 

- a heti egy órás tárgyból félévente minimum 2 jegy szükséges 

- Fontosabb témák lezárásakor témazáró felmérést iratunk. 

- Egy tanítási napon csak 2 témazáró dolgozat iratható. 

- - Minden tanulónak félévente a tantárgy sajátosságának megfelelően legyen 

szóbeliérdemjegye is. Törekedni kell a szóbeli- írásbeli érdemjegyek megfelelő arányára. 

- Az érdemjegyekről a szülőket az iskola a Mozanaplón és a bizonyítványon 

keresztültájékoztatja.  

- Nem korlátozza a testület a pedagógusok módszertani szabadságát abban, hogy atantárgy 

sajátosságainak megfelelően maga döntse el, mely tantárggyal összefüggőtanulói 

teljesítményt érdemesít osztályozásra. 

- Az osztályozásban az adott teljesítmény objektív értékét, illetve a tanulók tantárgybanelért 

fejlődését kell feltüntetni. 

- Félév és az évvége előtt egy hónappal az osztályfőnök a szaktanárral történt egyeztetésután 

írásban köteles a szülőt tájékoztatnia bukásveszélyről. 

 

3.5.4.2.1. A felmérések összeállításakor teljesítendő feltételek 

Általánosságban 

- Az értékelés mindig viszonyítás. Viszonyítjuk a tanuló fejlődését, tudását önmagához;illetve 

ahhoz, hogy a tananyag elsajátításában milyen szintre jutott el. 

- Leggyakrabban a tudás szempontjából értékelünk, de nem feledkezhetünk meg aneveltségi 

szintek, készségszintek méréséről sem 

- A tananyag begyakorlottsági szintjét mérjük, illetve azt, hogy az elsajátítottakatmilyen 

szinten tudja alkalmazni 

- A mérés előtt mindig meg kell határozni: mi a célja a mérésnek, mit, miért, milyenszinten 

mérek, illetve ahhoz melyik módszer, eszköz, feladattípus alkalmas aleginkább 

Begyakorlottsági szintek 

- induló szint (amit magával hozott az első osztályba, illetve amit az előző tanévben 

márelsajátított a tanuló) 

- minimum szint: a tovább haladáshoz elengedhetetlen (valójában ez jelenik meg a 

tanításeredményeként) 

- optimum szint: az elérhetőség maximális határa (ez készség, amely erősen életkorfüggő) 

- maximum szint (ami elvileg elérhető) 

Alkalmazási szintű tudást mérni lehet 

- Az ismeret szintjén 

- Megértés szintjén: 

 - Operatív alkalmazás szintjén 

  



3.5.5. A tanulói értékelési rendszer  

 
Első évfolyamon félévkor és évvégén szöveges értékelést alkalmazunk.A második 

évfolyamon félévkor szöveges, de évvégén már osztályzattal történik az értékelés.Első 

évfolyam végén a következő minősítő értékelést alkalmazzuk:Ha a tanuló nem teljesíti a helyi 

tanterv minimum követelményeit, akkorfelzárkóztatásra szorul minősítést kap.Ha nem felelt 

meg, akkor a pedagógus javaslatot tesz a szülőnek az évfolyammegismétlésére. Ebben az 

esetben előkészítő foglalkozásnak tekintjük és újból kezdi az1. osztályt. 

- Ha teljesítette a helyi tanterv követelményét, akkor "megfelelt", illetve "jól 

megfelelt”kiválóan megfelelt minősítést kap. 

- Tantárgyanként a gyenge, valamint dicséretes minősítés alkalmazására van lehetőség. 

4. évfolyamon idegen nyelv és informatika tantárgyból félévkor szöveges 

értékeléstalkalmazunk. A második félévben érdemjegyeket, év végén osztályzatot kapnak a 

tanulók.2-8. évfolyamokon a tanulók tanulmányi munkájának értékelése érdemjeggyel, 

félévkor éstanév végén osztályzattal történik.Az évközi értékelésben a tanítók, tanárok 

módszertani szabadságuk jegyében szabadonalkalmazhatnak értékelő szimbólumokat. 

A tanulók 8. évfolyam végén belső vizsgát tesznek, 

- Matematika tantárgyból írásbeli, 

- Magyar nyelv és irodalom tantárgyból szóbeli és írásbeli 

- Idegen nyelv tantárgyból szóbeli és írásbeli 

- Történelem tantárgyból szóbeli 

A tanulók 8. osztály félévekor a vizsgák témaköreit írásban megkapják az 

eredményesfelkészülés lehetőségét biztosítva. A vizsgák eredménye 2 témazáró dolgozat 

érdemjegyévelazonos értékű az év végi osztályzat meghatározásakor.Az éves munka, a 

teljesítmény és a helyi tantervben meghatározott minimum követelményteljesítése alapján 

történik, az egységesített továbbhaladási rendszerrel. Továbbhaladás feltételea kerettanterv 

által megfogalmazott minimum követelményeinek 80 %-a. 

- Az elégségeshez a 2.00 megléte szükséges egy-egy tantárgyból. 

- A kritikus továbblépésről a tanítók, a szaktanárok értékelése alapján az osztályozó értekezlet 

dönt, egyébként a tanító-szaktanár értékel a egységesen kidolgozott iskolai rendszer alapján. 

- Amennyiben a tanuló egy vagy két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott javítóvizsgát tehet. 

- A három tárgyból való bukás esetén a javítóvizsga letételéhez tantestületi határozat 

szükséges. 

- Évismétlésre kötelezhető az a tanuló, aki javítóvizsgán, osztályozóvizsgán 

elégtelenosztályzatot kapott, vagy a javítóvizsgán előzetes felszólítás ellenére sem jelent meg. 

- Az első évfolyam végén, ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kapott a 

pedagógustájékoztatja a szülőt a lehetőségeiről. Megismételheti az első osztályt, vagy 

továbbléphet amásodik évfolyamra, ha felzárkóztatása lehetséges a második évfolyam végére. 

.- az a diák, aki valamilyen tantárgyból megbukott amig ki nem javítja az érdemjegyét, 

tanulószobára kötelezett. 

 

Minősítés tanulmányi átlagban: 

Kiválóan megfelelt: 4, 71-5 

Jól megfelelt: 3, 8-4,7 

Megfelelt: 2, 0-3,7 

Felzárkóztatásra szorul: 0-1,9 

Elégtelen: a Nat , a kerettanterv és a helyi tanterv minimum követelményének nemteljesítése. 

Elégséges: a Nat, a kerettanterv és a helyi tanterv minimum követelményének teljesítése. 

Közepes: az alapkövetelményt meghaladó tanulói teljesítmény, a helyi 

tantervkövetelményeinek változó fejlődésű ütemben, segítséggel történő teljesítése. 



Jó: a helyi tanterv követelményeinek jó fejlődési ütemben való elsajátítása, ennekalapján 

összefüggő feleletek adása, az elkövetett kisebb hibák önálló javítása. 

Jeles: a helyi tanterv követelményeinek pontos elsajátítása, különböző módon 

történőismertetése, alkalmazása, a korábban szerzett ismeretekhez csatolása. 

Osztályzatok és százalékok. 

 

Alsó tagozat 

0-49% 1 osztályzat 

50-64% 2 osztályzat 

65-79% 3 osztályzat 

80-89% 4 osztályzat 

90-100% 5 osztályzat 

 

Témazáró dolgozatok, optimum követelmény: 

0-39% 1 osztályzat 

40-59% 2 osztályzat 

60-79% 3 osztályzat 

80-89% 4 osztályzat 

90-100% 5 osztályzat 

 

Az egyéb írásbeli munkák értékelése és a minimum követelmény: 

0-49% 1 osztályzat 

50-69% 2 osztályzat 

70-84% 3 osztályzat 

85-95% 4 osztályzat 

95-100% 5 osztályzat 

Az évközi értékelésben a tanítók, tanárok a módszertani szabadság jegyében szabadon 

használhatnak értékelő szimbólumokat. 

 

 

3.5.6.  A tovább haladás feltételei  
1. Az éves munka, a teljesítmény és a helyi tantervben meghatározott minimumkövetelmény 

teljesítése alapján történik. 

2. A továbblépésről a tanítók, a tanárok értékelése alapján az osztályozó értekezlet dönt. 

3. Amennyiben a tanuló egy vagy kettő tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, 

javítóvizsgáttehet. 

4. Évismétlés: ha a tanuló 3 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, vagy 

ajavítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

. 

3.5.7. Az otthoni, napközis és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai  
Azokban a feladatokban, melyekre a tanulónak otthon(napköziben, iskolaotthonban 

éstanulószobán) kell készülnie a tanulók összességére nézve közös: 

-rendszeresen kapnak feladatokat minden tanítási nap, minden tanórára. 

-szóbeli feladatot mindig, írásbelit a tantárgy sajátosságainak megfelelően kapnak. 

- a szóbeli feladatok mindig tartalmazzák az új anyag gyakorlását, rögzítését a 

korábbitananyagokkal való összefüggését. 

- az írásbeli feladatok gyakori eleme az új anyag gyakorlása, a megértés kontrolja. 

-összefüggő anyagblokkok, témakörök számonkérését megelőzően az 

összefüggésekmegértésének gyakorlását, ellenőrzését célzó összetett feladatokat is kaphatnak 



a tanulók.A tanulói előrehaladás különbözősége, a feladatok differenciáltsága is befolyásolja a 

feladatokmennyiségét és minőségét. Eltérőek lehetnek aszerint, hogy mennyit kell pótolni 

atanulóknak, figyelembe véve teherbírásukat, képességeiket és az otthoni segítség mértékét 

is.Az otthoni, napközis felkészülés mellett az egyéni foglalkozásokon való részvétel 

jelentősszerepet kap a felzárkóztatásban.A kimagasló képességű tanulók a megszokott 

feladatokon túl kaphatnak egyéni feladatokat,kutató és gyűjtőmunka.A felső tagozatban a 

szaktanárok együttműködnek a házi feladatok mennyisége és minőségeterén.A napközis, 

iskolaotthonos foglalkozások ideje alatt törekedni kell a szóbeli és írásbeli házifeladatok 

elkészítésére. A tanulószobai foglalkozások ideje rövidebb, így itt az otthoni tanulásis 

szükséges a másnapi felkészüléshez. 

 

3.5.7.1. A napközis és tanulószobai felkészülés korlátai 
Iskolánkban több évfolyamból szerveződnek a napközis (1-4.évfolyam) és tanulószobai (5-

8.évfolyam) csoportok. A tanulóknak eltérő jellegű és nehézségű feladatokat kell megoldani. 

Arendelkezésre álló idő 1-1,5 óra, melyet a szóbeli és az írásbeli feladatok elkészítésére 

kellfordítani. Kis mértékben van lehetőség felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. A 

napközisfoglalkozásokon és a tanulószobán szükség van a tanulók önálló tanulási 

képességére. A házifeladatokat a tanulók önállóan próbálják megoldani. Ha elakadnak, akkor 

a pedagógussegítséget ad. A foglalkozás végén a tanítók és tanárok ellenőrzik az elkészített 

feladatokat.A napközi és tanulószoba nem minden esetben tudja felvállalni a memoriter és a 

hangosolvasás gyakorlását, valamint az írásbeli feladatok részletes tartalmi ellenőrzését.A 

tanulók hétvégére kaphatnak szóbeli és írásbeli házi feladatokat is. 

 
3.5.7.2. Iskolai egyéb foglalkozások szervezési elvei 
A kocsi Vincze Imre Református Általános Iskola 8 évfolyamos általános iskolaként 

kívánműködni. A személyi és tárgyi feltételeket figyelembe véve évfolyamonként maximum 

2párhuzamos osztály indítására van lehetőség. 

Tanórai tevékenységek, tanulói szervezetek: 

Kiscsoportos bontást alkalmazunk, ha az osztálylétszám meghaladja a 30 főt: 

- technika 

- idegen nyelv 

- informatika tantárgyak esetében. 

Tanórán kívüli szervezeti formák: 

A hagyományos tanulócsoportok mellett iskolai napközis csoportok is működnek.A csoportok 

célja: a tanulók folyamatos felkészülésének biztosítása, a tanulási nehézségekkelküzdők 

segítése, a szociális és kulturális hátrányok lehetséges csökkentése, személyiségfejlesztés - 

képességfejlesztés. 

Iskolánkban napközis csoportok működnek: 1-4 évfolyamon, tanulószobai foglalkozás- felső 

tagozatban.A csoportok száma az igénytől, létszámtól függően változik, az igény mellett a 

nevelőkbelátása szerint a tanulók igénybe vehetik a napközis foglalkozásokat, mivel 

mellettefolyamatos tantárgyi felzárkóztatást biztosítunk. 

Szakkörök: 

A tanulók képességfejlesztése, tehetséggondozása, valamint az iskolai és 

községirendezvények, ünnepségek, hagyományok ápolása céljából a következő 

szakkörökműködhetnek. 

- színjátszó és irodalom 

- énekkar 

- atlétika 

- pingpong 



- foci 

- számítástechnika 

- idegen nyelvi szakkörök 

- igény szerinti labdajátékok 

A szakkörök megfelelő tanulói igény szerint változhatnak. 

A szakkörökre történő jelentkezés önkéntes. Az önkéntes jelentkezés után a tanulók 

afoglalkozásokat tanév végéig látogatni kötelesek. 

Középiskolai előkészítő foglalkozások. A zökkenőmentes középiskolai továbbhaladás 

érdekében a 8. osztályos tanulóknak heti 1 alkalommal előkészítő foglalkozást szervezünk.  

Matematika 

Magyar 

 

3.5.7.3 Iskolai könyvtár: 

Az iskolai könyvtár szerves része a tanulási - tanítási folyamatnak is. 

Fő célja: 

- Az olvasóvá nevelés, az önművelődés igényének felkeltése és lehetőségeinekbiztosítása. 

- A szaktárgyak szakirodalmi igényének kielégítése, kutatómunka módszereinekelsajátíttatása 

és gyakoroltatása. 

- Szépirodalmi igények kielégítése. 

- Könyv és könyvtárhasználat megtanítása 

- Tanulmányi versenyekre történő felkészítés 

- Egyéb versenyekre és vetélkedőkre történő felkészülés biztosítása. 

Ennek érdekében az állomány fejlesztése összhangban az igényekkel, tervszerűen 

ésfolyamatosan történik.  

 
3.5.8. A tanulók fizikai állapotának méréshez szükséges módszerek  
 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

➢ A fizikai és motorikus képességek mérésére alkalmas tesztek: 

- egyszerűek 

- kevés szerigényűek, és bárhol végrehajthatók 

- megmutatják a gyerekek fizikai felkészültségének mértékét 

➢ A teszteket évente kétszer tanév elején ősszel, és tanév végén májusban végezzük 1-

8.évfolyamban. 

➢ Először az izomerő tesztet vagy izomerőt mérő teszteket és utoljára az állóképességi 

futástvégezzük. 

➢ A tanulóknak mindig megfelelő pihenési időt kell hagyni, a tesztek között. 

➢ A motiváció nagyon fontos, miért végeztetjük. 

➢ Összehasonlítási lehetőséget nyújtunk hol áll a tanuló (személyre szólóan): 

- tavalyi eredményhez képest 

- vagy év elejéhez képest 

- vagy az osztályátlaghoz képest 

➢ Igény esetén szülőnek tájékoztatás: hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék 

gyermekeiketfizikai fittségük fejlesztésére. 

➢ Ha kéri az iskolaorvos, illetve a Központi Adatfeldolgozó elküldjük az 

értékelést.Iskolánkban egyszerű vizsgálati módszerként a terhelhetőség/egészség 

szempontjábólleglényegesebb kondicionális képességek méréséhez a HUNGAROFIT 

módszert alkalmazzuk.Ez a tesztrendszer terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő objektív 

mérés. 

 



3.5.8.1. Alapmérések a NETFITT módszer minősítéséhez: 
1. Dinamikus ugróerő 

- melyből távolugrás páros lábbal iskola udvar felásott ugrógödörbe bemelegítőugrások után 3 

kísérleti lehetőségből a legjobb teljesítmény egyenkéntimérése, vonalés az utolsó nyom 

(sarok) közötti távolság 1 cm-es pontossággal 

2. Dinamikus erő-állóképesség fejlesztése: 

- hanyattfekvésből felülés térdérintéssel és visszaereszkedés 

- hasonfekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan 

- Mindkettő gyakorlatot kifáradásig (max. 4 perc) darabszámra mérjük. 

- A vizsgált tanulók torna vagy egyéb, de nem puha szőnyegen végzik a 

gyakorlatottornateremben, párokban a testnevelő irányításával. Stopperórával mérjük, sípszó 

jelzia kezdést és a max. időt (4 perc). 

3. Alap-állóképesség mérése: 

- Képességmérés (gyorsaság) futás 200 m 

1-4. évfolyamon és 5-8. évfolyamon 

Lényege: Előzetesen lemért 200 m-es pálya, melyet 4 szélén bója jelöl ki. A tanulók 

gyorsaságátmérjük. Párokban történik a mérés. 

- kiegészítő mérések 

 
3.6. A tanulók jutalmazásának, büntetésének, magatartásának és 

szorgalmának értékelési elvei 

3.6.1 A tanulók jutalmazásának elvei és gyakorlata 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az Intézmény jó 

hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

Fontos hangsúlyozni, hogy iskolánkban az is elismerésben részesül, aki nem a kiemelkedő 

szintet képviseli, de a legnagyobb fejlődést mutatja. Az iskola jutalmazza azt a tanulót, aki: 

- eredményes kulturális tevékenységet folytat,  

- kimagasló sportteljesítményt ér el,  

- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez.   

- a hitéleti tevékenysége példamutató  

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:  

szaktanári 

napközi-vezetői 

osztályfőnöki 

igazgatói 

Igazgatói dicséretben részesül az, aki az iskolán kívül rendezett egyéni tanulmányi versenyen, 

sportvetélkedőn, kulturális, művészeti versenyen kiemelkedő eredményt ért el. Csoportok, 

csapatok dicséretére a felkészítő tanár külön javaslatot tehet. Igazgatói dicsérő oklevelet és 

jutalomkönyvet kap az a tanuló, aki az év végén jeles vagy kitűnő eredményt ér el.   

3.6.2. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.   



A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók:  

- szóbeli figyelmeztetés  

- ügyeletes tanári, szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói írásbeli figyelmeztetés  

A figyelmeztetés lehet:  

- szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi feladat 

többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri 

fegyelmezetlenség miatt  

- ügyeletes tanári: a tanítás előtt vagy az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt  

- osztályfőnöki: a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli 

kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt 

A fegyelmező intézkedések hierarchiája: 

ügyeletes 

tanári 

szinten 

szaktanári 

szinten 

napközi-, 

tanulószoba 

vezetői szinten 

osztályfőnöki 

szinten 

igazgatói 

szinten 

1. alkalommal: 

Minden szinten az írásbeli figyelmeztetést szóbeli figyelmeztetésnek kell 

megelőznie! 

(kivéve a súlyos fegyelemsértés) 

2. alkalommal: 

írásbeli 

figyelmeztetés 

2. alkalommal: 

írásbeli 

figyelmeztetés 

2. alkalommal: 

írásbeli 

figyelmeztetés 

2. alkalommal: 

írásbeli 

figyelmeztetés 

2. alkalommal: 

írásbeli 

figyelmeztetés 

3. alkalommal: 

az 

osztályfőnökhöz 

kell fordulnia! 

3. alkalommal: 

intés 

3. alkalommal: 

az 

osztályfőnökhöz 

kell fordulnia! 

3. alkalommal: 

intés 

3. alkalommal: 

intés 

4. alkalommal: 

az 

osztályfőnökhöz 

kell fordulnia! 

4. alkalommal: 

megrovás és az 

igazgatót 

tájékoztatni 

kell! 

4. alkalommal: 

megrovás! 

 

Az igazgatói írásbeli figyelmeztetéseket az osztályfőnök kezdeményezi. Kirívóan súlyos, 

vagy többszörösen előforduló fegyelemsértés esetén – fegyelmi eljárást követően – megrovás, 

szigorú megrovás, vagy áthelyezés más iskolába büntetések adhatók.   

A szülői szervezet (közösség) és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére a 

nevelőtestület biztosítja, hogy az iskolában a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző 

egyeztető eljárást (a továbbiakban: egyeztető eljárás) indítsanak. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a 

kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás rendjét az iskolai, kollégiumi házirendben kell meghatározni. A 

szabályozásnál az iskolai szülői szervezetnek és a diákönkormányzatnak egyetértési joga van. 

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a 

szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. A 

fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a 

kötelességszegő kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú, a szülő hozzájárult. A tanuló, 

kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül - 



írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni 

kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába történő 

megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.   

Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 

időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, 

kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg 

kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az 

egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb 

közösségben nyilvánosságra lehet hozni.   

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a tanuló, 

illetve képviselője kérésére korlátozhatja, illetve kizárhatja.   

A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban foglaltak 

szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi büntetés 

esetén hat hónapnál,  

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkettő hónapnál. A 

fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggeszthető.   

3.6.3. A tanulók kártérítési felelőssége 

Ha a tanuló az intézménynek kárt okoz, a kár értékének megállapítása után azt meg kell 

térítenie. A tanuló által okozott kárról az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt.   

  



3.7. Évfolyamonkénti helyi tantervek 

 

1. osztály 

Magyar nyelv és irodalom tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

1-4. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 8 288 238 50 

2. 7 252 238 14 

3. 6 216 170 46 

4. 6 216 170 46 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

BESZÉD ÉS OLVASÁS    

Beszéd és kommunikáció 15  15 

Betűtanítás kezdete. Olvasási 

készséget megalapozó 

részképességek fejlesztése 

60  60 

Betűtanítás. Olvasási készséget 

megalapozó részképességek 

fejlesztése 

48 10 58 

Népmesék, műmesék  6 6 12 



Versek, népköltészeti alkotások 5 2 7 

Helyem a közösségben – család, 

iskola 

4  4 

Évszakok, ünnepkörök, 

hagyományok 

4 2 6 

Állatok, növények, emberek 4 5 9 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS    

Óvodából iskolába – írás-

előkészítés, íráskészséget 

megalapozó képességek fejlesztése 

40  40 

Írás jelrendszere 28 5 33 

A nyelv építőkövei: hang/betű, 

szótag, szó 

11 6 17 

A nyelv építőkövei: szó, 

szókapcsolat, mondat, szöveg 

2 6 8 

Kisbetű – nagybetű 4  4 

A magyar ábécé – a betűrend 2 2 4 

Hangok időtartamának 

jelentésmegkülönböztető szerepe 

5 6 11 

Évfolyam összesen: 238 50 288 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

  



 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 
 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 50 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Betűtanítás. Olvasási készséget 

megalapozó részképességek fejlesztése 

 10 

Népmesék, műmesék  6 

Versek, népköltészeti alkotások  2 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok  2 

Állatok, növények, emberek  5 

Írás jelrendszere  5 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, 

szó 

 6 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, 

mondat, szöveg 

 6 

A magyar ábécé – a betűrend  2 

Hangok időtartamának 

jelentésmegkülönböztető szerepe 

 6 

   

 Összesen: 50 
 

  



Matematika tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

1. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 4 144 136 8 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4  4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4  4 

Állítások 4  4 

Problémamegoldás 4  4 

Szöveges feladatok megoldása 5  5 

Szám és valóság kapcsolata 10  10 

Számlálás, becslés 6  6 

Számok rendezése 6  6 

Számok tulajdonságai 9  9 

Számok helyi értékes alakja 5  5 

Mérőeszköz használata, mérési 

módszerek 

10  10 

Alapműveletek értelmezése 10 2 12 

Alapműveletek tulajdonságai 8 2 10 

Szóbeli számolási eljárások 10 2 12 

Fejben számolás 9 2 11 

Alkotás térben és síkon 4  4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6  6 

Transzformációk 3  3 

Tájékozódás térben és síkon 4  4 

Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 

9  9 

Adatok megfigyelése 3  3 

Valószínűségi gondolkodás 3  3 

Évfolyam összesen: 136 8 144 

 



Német nyelv 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

1. évfolyam 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1.      1      36       35     1 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Ismerkedés, bemutatkozás 5                5 
Hans Hase és családja 10               10 
Az én házam, az én kertem 10          10 
Hans Hase barátai 10  10 

Karácsonyi sütemény készítése  1 1 

Évfolyam összesen     35 1 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

1.évfolyam:  Szabad órakeret: 1 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Karácsonyi sütemény készítése          1 

 Összesen:            1 
 

  



Technika és tervezés tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

1. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.2. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 
A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 
óraszám 

Helyi többlet- 
óraszám (±) 

Témakör 
összidőkerete 

Anyagok a környezetünkben 4 1 5 

Tárgykészítés különböző anyagokból, 

építés, szerelés 
15  15 

Otthon – család – életmód 7  7 

Jeles napok, ünnepek 5  5 

Közlekedés 3 1 4 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 
 
Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 
felhasználása 

 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Anyagok a környezetünkben  1 
Közlekedés  1 

 Összesen: 2 
 

  



Református Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

1. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 2 72 64 8 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint 

elfogadott kerettanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal  

10 2 12 

A teremtéstörténet 15 1 16 

Őstörténetek 6 0 6 

Történetek Jézus Krisztusról 23 0 23 

Ünnepeljünk együtt! 10 1 11 

Évfolyam összesen 64 8 (4 betervezve 

4 tervezendő!) 

72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 8 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal  

Látogatás a helyi református 

templomban 

2 

A teremtéstörténet Látogatás a természetbe 1 

Ünnepeljünk együtt! Szolgálattevők hívása a 

gyülekezetből  

1 

 Összesen: 8 

 

  



Katolikus Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

1. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 2 72 64 8 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Bevezető óra 1 0 1 

Teremtés témakör 9 1 10 

Szentek, Mindenszentek, Halottak N. 7 1 8 

Karácsonyi ünnepkör 11 1 12 

Jézus az emberek között 11 1 12 

Húsvéti ünnepkör 14 2 16 

Életünk az Egyházban 6 2 8 

Összefoglalás 4 0 4 

Hálaadás 1 0 1 

Évfolyam összesen: 64                8 72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 8 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Teremtés témakör  Séta a természetben, mily 

csodálatos világot teremtett 

Isten  

1 

Szentek, Mindenszentek, Halottak  n. Temetőlátogatás  1 

Karácsonyi ünnepkör Ünnepi óra - Karácsony 1 

Jézus az emberek között Vendég: a hivatásról 1 

Húsvéti ünnepkör Ünnepi óra + Keresztútjárás    2 

Életünk az Egyházban Ünnepi óra – Pünkösd             1 

Életünk az Egyházban Templomlátogatás 1 

   

 Összesen: 8 

 

  



Ének-zene helyi  

tantárgyi tanterve 

1. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 2 72 68 4 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 
 

1. évfolyam:  

Témakör neve Kerettantervióraszám Helyitöbblet- 

óraszám (±) 

Témakörösszidőkerete 

Zeneművek/Énekes anyag 35  35 

Zeneművek/Zenehallgatás 13  13 

Zenei ismeretek/Ritmikai 

fejlesztés 

7 2 9 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 7 2 9 

Zenei ismeretek/Zenei írás, 

olvasás 

6 
 6 

Évfolyam összesen 68 4 72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 
 

 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

 

1.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés Kreatív gyakorlatok változatos 

ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó. 

        2 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés Hangszínhallás és többszólamú 

hallás készség fejlesztése 

            2 

 Összesen:           4 
 

  



Testnevelés tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

1-4. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 5 180 170 10 

2. 5 180 170 10 

3. 5 180 170 10 

4. 5 180 170 10 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció 

14  14 

Kúszások és mászások 13 2 15 

Járások, futások 18  18 

Szökdelések, ugrások 13 2 15 

Dobások, ütések 10  10 

Támasz-, függés- és 

egyensúlygyakorlatok 

18  18 



Labdás gyakorlatok 13 2 15 

Testnevelési és népi játékok 32 4 36 

Küzdőfeladatok és -játékok 16  16 

Foglalkozások alternatív 

környezetben 

23  23 

Úszás 0  0 

Évfolyam összesen: 170 10 180 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 10 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Kúszások és mászások  2 

Szökdelések, ugrások  2 

Labdás gyakorlatok  2 

Testnevelési és népi játékok  4 

 Összesen: 10 

 

  



Vizuális kultúra tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

1. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

1. 2 72 68 4 

 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 
 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Vizuális kifejezőeszközök – 

Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

horizontálisan 

beépül a többi 

témakörbe 

  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, 

fantázia, képzelet, személyes 

élmények 

28 2 30 

Vizuális információ – Vizuális jelek 

a környezetünkben 

6  6 

Médiahasználat – Valós és virtuális 

információk 

6  6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, 

történet 

6  6 

Természetes és mesterséges 

környezet – Valós és kitalált tárgyak 

10 2 12 

Természetes és mesterséges 

környezet – Közvetlen környezetünk 

12  12 

Évfolyam összesen: 68 4 72 

 

  



2. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

BESZÉD ÉS OLVASÁS    

Beszéd és kommunikáció 15  15 

Betűtanítás kezdete. Olvasási 

készséget megalapozó 

részképességek fejlesztése 

0  0 

Betűtanítás. Olvasási készséget 

megalapozó részképességek 

fejlesztése 

12  12 

Népmesék, műmesék  30 2 32 

Versek, népköltészeti alkotások 23  23 

Helyem a közösségben – család, 

iskola 

14  14 

Évszakok, ünnepkörök, 

hagyományok 

21 2 23 

Állatok, növények, emberek 16 2 18 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS    

Óvodából iskolába – írás-

előkészítés, íráskészséget 

megalapozó képességek fejlesztése 

0  0 

Írás jelrendszere 12  12 

A nyelv építőkövei: hang/betű, 

szótag, szó 

15 2 17 

A nyelv építőkövei: szó, 

szókapcsolat, mondat, szöveg 

23 2 25 

Kisbetű – nagybetű 14 2 16 

A magyar ábécé – a betűrend 16  16 

Hangok időtartamának 

jelentésmegkülönböztető szerepe 

27 2 29 

Évfolyam összesen: 238 14 252 



Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 
 

2 . évfolyam:  Szabad órakeret: 14 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Népmesék, műmesék  2 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok  2 

Állatok, növények, emberek  2 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, 

szó 

 2 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, 

mondat, szöveg 

 2 

Kisbetű- nagybetű  2 

Hangok időtartamának 

jelentésmegkülönböztető szerepe 

 2 

 Összesen: 14 

 

  



Matematika tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

2. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

2. 5 180 136 44 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Válogatás, halmazok alkotása, 

vizsgálata 

4  4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4  4 

Állítások 4  4 

Problémamegoldás 4 2 6 

Szöveges feladatok megoldása 6 9 15 

Szám és valóság kapcsolata 9 1 10 

Számlálás, becslés 6  6 

Számok rendezése 6 4 10 

Számok tulajdonságai 9 2 11 

Számok helyi értékes alakja 5 4 9 

Mérőeszköz használata, mérési 

módszerek 

10 
 10 

Alapműveletek értelmezése 10 6 16 

Alapműveletek tulajdonságai 8 4 12 

Szóbeli számolási eljárások 10 2 12 

Fejben számolás 9 2 11 

Alkotás térben és síkon 4  4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6  6 

Transzformációk 3  3 

Tájékozódás térben és síkon 4 2 6 

Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 

9 
2 11 

Adatok megfigyelése 3 2 5 

Valószínűségi gondolkodás 3 2 5 

Évfolyam összesen: 136 44 180 

 

  



Német nyelv 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

2. évfolyam 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

2.      1      36       35     1 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Hans Hase játékai 5                5 
Hans Hase ruhadarabjai 10               10 
Évszakok, napok 10          10 
Hans Hase sportol 10  10 

Karácsonyi sütemény készítése  1 1 

Évfolyam összesen     35 1 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

2.évfolyam:  Szabad órakeret: 1 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Karácsonyi sütemény készítése          1 

 Összesen:            1 
 

  



Református Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

2. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

2. 2 72 68 4 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint 

elfogadott kerettanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal  

12 0 12 

Az ősatyák történetei 33 0 33 

Történetek Jézus Krisztusról 16 0 16 

Ünnepeljünk együtt! 7 1 8 

Évfolyam összesen 68 4 (1 betervezve, 

3 tervezendő!) 

72 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

2. évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ünnepeljünk együtt Készülődés a pünkösdre  1  

 Összesen: 4 

 

  



Katolikus Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

2. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

2. 2 72 68 4 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Bevezető órák 2 0 2 

Isten országa köztetek van 14 0 14 

Nagy örömet hirdetek (Karácsonyi ü.) 11 1 12 

Atyám házában sok hely van 11 1 12 

A Jó Pásztor életét adja juhaiért 

(Húsvéti ünnepkör) 

13 1 14 

Legeltesd juhaimat! (Pünkösdi ünnep) 10 1 11 

Összefoglalás   6 0 6 

Hálaadás 1 0 1 

Évfolyam összesen 68                4 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Nagy örömet hirdetek   Ünnepi óra: Karácsony   1 

Atyám házában sok hely van Templomlátogatás  1 

A Jó Pásztor életét adja juhaiért  Ünnepi óra: Húsvét 1 

Legeltesd juhaimat! Ünnepi óra: Pünkösd 1 

   

   

 Összesen: 4 

  



Ének-zene 

 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

2. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

2. 2 72 68 4 

 

2. évfolyam:  

Témakör neve Kerettantervióraszám Helyitöbblet- 

óraszám (±) 

Témakörösszidőkerete 

Zeneművek/Énekes anyag 35  35 

Zeneművek/Zenehallgatás 14  14 

Zenei ismeretek/Ritmikai 

fejlesztés 

6  6 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 6 2 8 

Zenei ismeretek/Zenei írás, 

olvasás 

7 
2 9 

Évfolyam összesen 68 4 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 
 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

 

2.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés További dallami elemek 

elsajátításával a 

zenei reprodukciófejlesztés. 

        2 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás A hallás utáni daltanulás és a 

fejlődő zenei készségek és 

megszerzett zenei ismeretek 

alapján ismerkedés a zenei 

notáció alapjaival; a zene 

jelrendszerének felismerése 

kézjelről, betűkottáról és 

hangjegyről. 

            2 

 Összesen:           4 

 

  



Vizuális kultúra tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

2. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

2. 2 72 68 4 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 
 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Vizuális kifejezőeszközök – 

Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

horizontálisan 

beépül a többi 

témakörbe 

  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, 

fantázia, képzelet, személyes 

élmények 

28 2 30 

Vizuális információ – Vizuális jelek 

a környezetünkben 

6  6 

Médiahasználat – Valós és virtuális 

információk 

6  6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, 

történet 

6  6 

Természetes és mesterséges 

környezet – Valós és kitalált tárgyak 

10 2 12 

Természetes és mesterséges 

környezet – Közvetlen környezetünk 

12  12 

Évfolyam összesen: 68 4 72 

 

  



Technika és tervezés tantárgy helyi tantárgyi  

tanterve 

 

2. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

2. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.2. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Anyagok a környezetünkben 4  4 

Tárgykészítés különböző anyagokból, 

építés, szerelés 
15  15 

Otthon – család – életmód 7  7 

Jeles napok, ünnepek 5  5 

Közlekedés 3 2 5 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

2. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Közlekedés  2 

 Összesen: 2 
 

  



Testnevelés tantárgy helyi  

tantárgyi tanterve 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció 

12 
 12 

Kúszások és mászások 13  13 

Járások, futások 18  18 

Szökdelések, ugrások 13  13 

Dobások, ütések 10  10 

Támasz-, függés- és 

egyensúlygyakorlatok 

18 
 18 

Labdás gyakorlatok 13  13 

Testnevelési és népi játékok 0 10 10 

Küzdőfeladatok és -játékok 14  14 

Foglalkozások alternatív 

környezetben 

23 
 23 

Úszás 36  36 

Évfolyam összesen: 170 10 180 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

  



A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

 

2. évfolyam:  Szabad órakeret: 10 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Testnevelési és népi játékok  10 

 Összesen: 10 

 

  



2. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS    

Beszéd és kommunikáció 11  11 

Mesék, történetek 13 3 16 

Mondák, regék 15 3 18 

Versek, népköltészeti alkotások  12 2 14 

Helyem a világban 12 2 14 

Ünnepkörök, hagyományok, 

mesterségek 

12  12 

Állatok, növények, tájak, 

találmányok 

15 4 19 

Olvassunk együtt! Közös 

olvasmányok 

4 4 8 

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS 

SZÖVEGALKOTÁS 

   

A nyelv építőkövei: hang/betű, 

szótag, szó, elválasztás, betűrendbe 

sorolás 

9 3 12 

A nyelv építőkövei: Az írásbeli 

szövegalkotás lépései 

(mondatgrammatikai eszközök 

alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, 

bővítés, névmásítás, 

névelőhasználat, helyettesítés) 

12 3 15 

A nyelv építőkövei: szó, 

szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid 

szövegek alkotása - hír, hirdetés, 

meghívó, felhívás, tudósítás, 

elbeszélő szöveg, elektronikus levél) 

9 3 12 

Szótő és toldalék, szóelemzés 7 3 10 

Hangalak és jelentés kapcsolata, 

állandósult szókapcsolatok 

6 3 9 



1. Élőlények, tárgyak, gondolati 

dolgok neve  - kisbetű – nagybetű 

9 6 15 

2. Tulajdonságokat kifejező szavak 9  9 

Mennyiségeket kifejező szavak 4 2 6 

4. Cselekvés, történés a múltban, 

jelenben, jövőben 

11 5 16 

Évfolyam összesen: 170 46 216 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 
  



Matematika tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

3. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

3. 4 144 136 8 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 3  3 

Rendszerezés, rendszerképzés 5  5 

Állítások 4  4 

Problémamegoldás 5  5 

Szöveges feladatok megoldása 8  8 

Szám és valóság kapcsolata 4  4 

Számlálás, becslés 5  5 

Számok rendezése 3  3 

Számok tulajdonságai 8  8 

Számok helyi értékes alakja 6  6 

Mérőeszköz használata, mérési 

módszerek 

10  10 

Alapműveletek értelmezése 3  3 

Alapműveletek tulajdonságai 4  4 

Szóbeli számolási eljárások 6  6 

Fejben számolás 8  8 

Írásbeli összeadás és kivonás 6 4 10 

Írásbeli szorzás és osztás 6 4 10 

Törtrészek 5  5 

Negatív számok 3  3 

Alkotás térben és síkon 6  6 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6  6 

Transzformációk 4  4 

Tájékozódás térben és síkon 3  3 

Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 

9  9 

Adatok megfigyelése 3  3 

Valószínűségi gondolkodás 3  3 

Évfolyam összesen: 136 8 144 

 



Német nyelv 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

3. évfolyam 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

3.      1      36       35     1 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Start! 5                5 
Ismerkedés, Köszönés, Játékok 5                5 
Planetino 10          10 
MeineEltern 10  10 
MeineGeschwister 5  5 

Karácsonyi sütemény készítése  1 1 

Évfolyam összesen     35 1 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

3.évfolyam:  Szabad órakeret: 1 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Karácsonyi sütemény készítése          1 

 Összesen:            1 
 

  



Református Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

3. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

3. 2 72 63 9 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint 

elfogadott kerettanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátusággal 

6 1 7 

Isten Egyiptomból új haza felé vezeti 

a népét 

30 0 30 

Történetek Jézus Krisztusról 17 0 17 

Élet az apostoli korban 2 1 3 

Ünnepeljünk együtt! 8 1 9 

Évfolyam összesen 63 9 (3 betervezve, 

6 tervezendő) 

72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

3. évfolyam:  Szabad órakeret: 9 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal  

Mi a gyülekezeti szolgálat?  1 

Élet az apostoli korban Bevezetés az első gyülekezetek 

korába  

1 

Ünnepeljünk együtt! Ünnepi készülődés a pünkösdre 1 

 Összesen: 9 

 

  



Katolikus Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

3. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

3. 2 72 63 9 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Év eleji ismétlés 1 0 1 

Így kezdődött 6 2 8 

Isten helyreállítja a rendet  19 1 20 

Jézus a Szabadító  17 1 18 

Közösség Jézussal  16 5 21 

Összefoglalás 3 0 3 

Hálaadás 1 0 1 

Évfolyam összesen 63         9 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 9 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Így kezdődött  Templom és temetőlátogatás 2 

Isten helyreállítja a rendet  Ünnepi óra: Karácsony   1 

Jézus a szabadító Ünnepi óra: Húsvét 1 

Közösség Jézussal  Ünnepi óra: Pünkösd  1 

Közösség Jézussal  Szentségek Vendégelőadó, részvétel  egy          

(papszentelés,házasságkötés, 

keresztelés, vagy bérmáláson) 

4 

   

 Összesen: 9 

 

  



Digitális kultúra tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

3. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

3. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.1. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A digitális világ körülöttünk 3  3 

A digitális eszközök használata 7  7 

Alkotás digitális eszközökkel 9 1 10 

Információszerzés az e-Világban 4  4 

Védekezés a digitális világ veszélyei 

ellen 
3 

 
3 

A robotika és a kódolás alapjai 8 1 9 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

3.évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Alkotás digitális eszközökkel  1 

A robotika és a kódolás alapjai  1 

 Összesen: 2 
 

  



Ének-Zene tantárgy 

Helyi tanterve 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

3. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

3. 2 72 68 4 

 

3. évfolyam:  

Témakör neve Kerettantervióraszám Helyitöbblet- 

óraszám (±) 

Témakörösszidőkerete 

Zeneművek/Énekes anyag 35  35 

Zeneművek/Zenehallgatás 13  13 

Zenei ismeretek/Ritmikai 

fejlesztés 

7 2 9 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 7 2 9 

Zenei ismeretek/Zenei írás, 

olvasás 

6 
 6 

Évfolyam összesen 68 4 72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 
 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

 

3.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés Tempó metrum (2/4, 4/4) 

és ritmikai változások 

felismerése, reprodukciója 

és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

        2 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés További dallami elemek 

elsajátításával a 

zenei reprodukció fejlesztése. 

Előkészítést követően rövid, az 

énekelt zenei anyagnál könnyebb 

olvasógyakorlatok 

reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. 

            2 

 Összesen:           4 

 

  



Környezetismeret tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

3. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 
Évi órakeret 

Kerettanterv

i órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

3. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Megfigyelés, mérés 12  12 

Tájékozódás az időben 8  8 

Tájékozódás a térben 8  8 

Életközösségek lakóhelyeink 

környezetében 

4  4 

Testünk, egészségünk 2  2 

Projektóra  2 2 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

3.évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Projektóra  2 

 Összesen: 2 

 
  



Technika és tervezés tantárgy 

helyi tanterve 

3. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 
Évi órakeret 

Kerettanterv

i órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

3. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.2. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Anyagok a környezetünkben 4  4 

Tárgykészítés különböző 

anyagokból, építés, szerelés 

15  15 

Otthon – család – életmód 8  8 

Jeles napok, ünnepek 4  4 

Közlekedés 3 2 5 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

3. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Közlekedés  2 

 Összesen: 2 
 

  



Testnevelés tantárgy  

helyi tanterve 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció 

14 
 14 

Kúszások és mászások 14  14 

Járások, futások 18  18 

Szökdelések, ugrások 13 2 15 

Dobások, ütések 10 2 12 

Támasz-, függés- és 

egyensúlygyakorlatok 

18 
 18 

Labdás gyakorlatok 13 2 15 

Testnevelési és népi játékok 32 4 36 

Küzdőfeladatok és -játékok 15  15 

Foglalkozások alternatív 

környezetben 

23 
 23 

Úszás 0  0 

Évfolyam összesen: 170 10 180 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

  



 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

 

3. évfolyam:  Szabad órakeret: 10 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Szökdelések, ugrások  2 

Dobások, ütések  2 

Labdás gyakorlatok  2 

Testnevelési és népi játékok  4 

 Összesen: 10 

 

  



Vizuális kultúra tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

3. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 
Évi órakeret 

Kerettanterv

i órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

3. 2 72 70 2 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, 

fantázia, képzelet, személyes 

élmények 

26  26 

Vizuális információ – Vizuális jelek 

a környezetünkben 

8 2 10 

Médiahasználat – Valós és virtuális 

információk 

8  8 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, 

történet 

6  6 

Természetes és mesterséges 

környezet – Valós és kitalált tárgyak 

12  12 

Természetes és mesterséges 

környezet – Közvetlen környezetünk 

10  10 

Évfolyam összesen: 70 2 72 

  



4. évfolyam 

Magyar nyelv – és irodalom  

helyi tanterve 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS    

Beszéd és kommunikáció 11  11 

Mesék, történetek 9 3 12 

Mondák, regék 15  15 

Versek, népköltészeti alkotások  13 2 15 

Helyem a világban 13  13 

Ünnepkörök, hagyományok, 

mesterségek 

13  13 

Állatok, növények, tájak, 

találmányok 

20 5 25 

Olvassunk együtt! Közös 

olvasmányok 

6 4 10 

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS 

SZÖVEGALKOTÁS 

   

A nyelv építőkövei: hang/betű, 

szótag, szó, elválasztás, betűrendbe 

sorolás 

4 4 8 

A nyelv építőkövei: Az írásbeli 

szövegalkotás lépései 

(mondatgrammatikai eszközök 

alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, 

bővítés, névmásítás, 

névelőhasználat, helyettesítés) 

6 10 16 

A nyelv építőkövei: szó, 

szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid 

szövegek alkotása - hír, hirdetés, 

meghívó, felhívás, tudósítás, 

14 2 16 



elbeszélő szöveg, elektronikus levél) 

Szótő és toldalék, szóelemzés 7 3 10 

Hangalak és jelentés kapcsolata, 

állandósult szókapcsolatok 

6  6 

1. Élőlények, tárgyak, gondolati 

dolgok neve  - kisbetű – nagybetű 

9 3 12 

2. Tulajdonságokat kifejező szavak 4 3 7 

Mennyiségeket kifejező szavak 9 3 12 

4. Cselekvés, történés a múltban, 

jelenben, jövőben 

11 4 15 

Évfolyam összesen: 170 46 216 

 
  



Matematika tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

4. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

4. 5 180 136 44 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettan- 

tervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszá

m (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 3  3 

Rendszerezés, rendszerképzés 5  5 

Állítások 4  4 

Problémamegoldás 5  5 

Szöveges feladatok megoldása 8 4 12 

Szám és valóság kapcsolata 4  4 

Számlálás, becslés 5 5 10 

Számok rendezése 3 2 5 

Számok tulajdonságai 9 2 11 

Számok helyi értékes alakja 6 2 8 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 4 14 

Alapműveletek értelmezése 3 2 5 

Alapműveletek tulajdonságai 4 2 6 

Szóbeli számolási eljárások 6  6 

Fejben számolás 7 3 10 

Írásbeli összeadás és kivonás 6 4 10 

Írásbeli szorzás és osztás 6 6 12 

Törtrészek 5 4 9 

Negatív számok 3 4 7 

Alkotás térben és síkon 6  6 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6  6 

Transzformációk 4  4 

Tájékozódás térben és síkon 3  3 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 9  9 

Adatok megfigyelése 3  3 

Valószínűségi gondolkodás 3  3 

Évfolyam összesen: 136 44 180 

 

  



Német nyelv 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

4. évfolyam 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

4.      2      72       71     1 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Testrészek, fájdalom kifejezése 8                8 
Orvosnál, Beteglátogatás 6                6 
Zirkusz 16          16 
Születésnap 20  20 
Iskolában 21  21 

Karácsonyi sütemény készítése  1 1 

Évfolyam összesen     71 1 72 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

4.évfolyam:  Szabad órakeret: 1 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Karácsonyi sütemény készítése          1 

 Összesen:            1 
 

  



Református Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

4. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

4. 2 72 63 9 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint 

elfogadott kerettanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal 

11 1 12 

Bírák kora 9 1 10 

Egységes királyság kora 17 0 17 

Történetek Jézus Krisztusról 16 1 17 

Ünnepeljünk együtt! 10 0 10 

Évfolyam összesen 63  9 (3 betervezve, 

5 tervezendő) 

72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

4. évfolyam:  Szabad órakeret: 9 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal 

Nézelődöm a világhálón 1 

Bírák kora Hogyan szólít meg Isten? (Az 

elhívás) 

1 

Történetek Jézus Krisztusról Az adakozás 1 

   

   

   

 Összesen: 9 

 

  



Katolikus Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

4. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

4. 2 72 63 9 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Év eleji ismétlés 2 0 2 

Isten emberei az Ószövetségben 21 2 23 

Jézus közelében 17 1 18 

Jézus követői az Egyházban 17 5 22 

Visszanéző:  az Egyház 1 1 2 

Összefoglalás 4 0 4 

Hálaadás 1 0 1 

Évfolyam összesen 63 9  72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 9 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Isten emberei az Ószövetségben  Biblia használat a gyakorlatban  2 

Jézus közelében Ünnepi óra: Karácsony  1 

Jézus követői az Egyházban Ünnepi óra: Húsvét 1 

Jézus követői az Egyházban Szentek Kimagasló szentek élete, 

előadás, film, könyv, stb. 

4 

Visszanéző: az Egyház Ünnepi óra: Pünkösd 1 

   

 Összesen: 9 
  



Digitális kultúra 

helyi tantárgyi tanterve 

4. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

4. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.1. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A digitális világ körülöttünk 3  3 

A digitális eszközök használata 7  7 

Alkotás digitális eszközökkel 9 1 10 

Információszerzés az e-Világban 4  4 

Védekezés a digitális világ veszélyei 

ellen 
3 

 
3 

A robotika és a kódolás alapjai 8 1 9 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

4.évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Alkotás digitális eszközökkel  1 

A robotika és a kódolás alapjai  1 

 Összesen: 2 
 

  



Ének-Zene tantárgy 

helyi tantárgyi tanterve 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

4. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

4. 2 72 68 4 

 

4. évfolyam:  

Témakör neve Kerettantervióraszám Helyitöbblet- 

óraszám (±) 

Témakörösszidőkerete 

Zeneművek/Énekes anyag 35  35 

Zeneművek/Zenehallgatás 14  14 

Zenei ismeretek/Ritmikai 

fejlesztés 

6  6 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 6 2 8 

Zenei ismeretek/Zenei írás, 

olvasás 

7 
2 9 

Évfolyam összesen 68 4 72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 
 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

 

4.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés Hangszínhallás, a többszólamú 

halláskészség és a formaérzék 

fejlesztése. 

        2 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás Zeneelméleti alapismeretek 

megszerzése az előkészítés 

tudatosítás- 

gyakorlás/alkalmazás 

hármas egységében. 

            2 

 

  



Technika és tervezés tantárgy 

helyi tantárgyi tanterve 
 

 

4. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

4. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.2. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Anyagok a környezetünkben 4  4 

Tárgykészítés különböző anyagokból, 

építés, szerelés 

15  15 

Otthon – család – életmód 8  8 

Jeles napok, ünnepek 4  4 

Közlekedés 3 2 5 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

4. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Közlekedés  2 

 Összesen: 2 
 

  



Testnevelés tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterve 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció 

12 
 12 

Kúszások és mászások 12  12 

Járások, futások 18  18 

Szökdelések, ugrások 13  13 

Dobások, ütések 10  10 

Támasz-, függés- és 

egyensúlygyakorlatok 

18 
 18 

Labdás gyakorlatok 13  13 

Testnevelési és népi játékok 0 10 10 

Küzdőfeladatok és -játékok 15  15 

Foglalkozások alternatív 

környezetben 

23 
 23 

Úszás 36  36 

Évfolyam összesen: 170 10 180 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

  



 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 
 

4. évfolyam:  Szabad órakeret: 10 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Testnevelési és népi játékok  10 

 Összesen: 10 

 

  



Vizuális kultúra tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

4. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

4. 1 36 32 4 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 
 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, 

fantázia, képzelet, személyes 

élmények 

10 2 12 

Vizuális információ – Vizuális jelek 

a környezetünkben 

4  4 

Médiahasználat – Valós és virtuális 

információk 

4  4 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, 

történet 

4  4 

Természetes és mesterséges 

környezet – Valós és kitalált tárgyak 

4 2 6 

Természetes és mesterséges 

környezet – Közvetlen környezetünk 

6  6 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

 

  



Digitális kultúra  

helyi tantárgyi tanterve 

4. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

4. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.1. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A digitális világ körülöttünk 3  3 

A digitális eszközök használata 7  7 

Alkotás digitális eszközökkel 9 1 10 

Információszerzés az e-Világban 4  4 

Védekezés a digitális világ veszélyei 

ellen 
3 

 
3 

A robotika és a kódolás alapjai 8 1 9 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

4.évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Alkotás digitális eszközökkel  1 

A robotika és a kódolás alapjai  1 

 Összesen: 2 
 

  



5. ÉVFOLYAM 

 
Magyar irodalom tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 2 68 54 14 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott 

II.3.6.5. műveltségi terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított 

órakeret 

 

5. évfolyam:   

Tematikai egység rövid címe Kerettanterv

i óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
Család, otthon, nemzet 18 2 20 

Petőfi Sándor: János vitéz 14 8 22 

Szülőföld, táj 8  8 

Prózai nagyepika, Molnár Ferenc: A Pál 
utcai fiúk 

10  10 

Egy szabadon választott meseregény 4 4 8 

    
    

Évfolyam összesen 54 14 68 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított 

órakeret felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 14 
 

Tematikai egység  Téma Óraszá

m 

Család, otthon, nemzet Petőfi: Az Alföld 

Árgyélus és Tündérszép Ilona 
 2 

János vitéz 

 

Választható magyar 

ifjsági regény 

Költői képek, mese és 

valóság, ritmus és rím 

 

Fekete István: Bogáncs 

 8 

 

 

4 

  Összesen: 14 

 



Magyar nyelv tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 2 72 58 14 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

A kommunikáció alapjai 6  

Helyesírás, nyelvhelyesség 8 4 

Állandósult szókapcsolatok 5  

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, 
szavak, szóösszetételek 

20 4 

Hangalak és jelentés 6  

Szövegértés és szövegalkotás 13 2 

   

Évfolyam összesen 58 10 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam: Szabad órakeret:  
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

   

 Összesen:  

 



Matematika tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 4 144 144 0 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 
óraszám 

Halmazok 5 

Matematikai logika, kombinatorika 5  

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 10 

Alapműveletek természetes számokkal 8 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 12 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 10 

Alapműveletek közönséges törtekkel 12  

Alapműveletek tizedes törtekkel 8  

Arányosság, százalékszámítás 10  

Egyszerű szöveges feladatok 10 

A függvény fogalmának előkészítése 5 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 8  

Síkbeli alakzatok 9  

Transzformációk, szerkesztések 10 

Térgeometria 8  

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 5  

Évfolyam összesen 144 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 0 

Tematikai egység Téma Óraszám 

  0 

 Összesen: 0 
 

  



Német nyelv 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5.      3      108       104     4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Iskolában 22              22         
Háziállataink 20              20 
Szabadidő, hobbi 20                    20 
Szünidő 20              20 
A városban 22              22 

Látogatás a budapesti Goethe 

Intézetben 

 4              4 

    

Évfolyam összesen     104 4 108 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 1 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Látogatás a budapesti Goethe 

Intézetben 

         4 

 Összesen:            4 
 

  



Angol nyelv tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5-6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5-6. 3 206 204 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Személyes témák, a közvetlen 

környezetünk és természetünk 

64  64 

Közéleti témák 8  8 

Tantermi tevékenységek 30  30 

Tantárgyközi témák és tevékenységek 12  12 

Angol és nyelvtanulás 12  12 

Interkulturális témák 27  27 

Időszerű témák 14  14 

Szórakozás és játékos tanulás 22  22 

Tudásszerzés és megosztás 15  15 

Halloween  2 2 

Évfolyam összesen 204 2 206 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Halloween  2 

 Összesen:   2 

 

  



Református Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 2 72 63 9 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint 

elfogadott kerettanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 
5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal  

16 6 22 

Őstörténetek 6 1 6 

Ószövetségi próféták 20 0 20 

Történetek Jézus Krisztusról 16 0 16 

Ünnepeljünk együtt! 5 0 5 

Évfolyam összesen 63 9 (7 betervezve, 2 

tervezendő) 

72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

5. évfolyam:  Szabad órakeret: 9 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal  

Tapasztalatok a református 

istentiszteletről 

6 

Bevezetés a református hit- és 

erkölcstanba 

Őstörténetek A világ nyelvei 1 

 Összesen: 9 

 

  



Katolikus Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 2 72 63 9 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5 évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Év eleji ismétlés 2 0 2 

Ószövetség 28 5 33 

Újszövetség 29 4 33 

Összefoglalás  3 0 3 

Hálaadás 1 0 1 

Évfolyam összesen 63 9 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 9 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ószövetség  Biblia használata a gyakorlatban  1 

Ószövetség Őstörténet  (József, Sámson)  3 

Ószövetség Ünnepi óra: Karácsony  1 

Újszövetség Ünnepi óra: Húsvét 1 

Újszövetség Ünnepi óra: Pünkösd 1 

Újszövetség Jézus példabeszédei  /(Tékozló 

fiú és az Irgalmas szamaritánus) 

2 

   

   

 Összesen: 9 

 

  



Egyházi ének tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 1 36 32 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
Zeneművek, zsoltárok, dicséretek 15  15 
Zeneművek, zenehallgatás 7  7 
Zenei ismeretek, ritmikai fejlesztés 3 2 5 
Zenei ismeretek, hallásfejlesztés 4 1 5 
Zenei ismeretek, zenei írás-olvasás 3 1 4 

Évfolyam összesen 32 4 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenehallgatás, komolyzenei 

hangverseny látogatás, istentiszteletek. 

 4 

 Összesen: 4 
 

  



Digitális kultúra tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.1. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 7  7 

Online kommunikáció 2 1 3 

Robotika 5 1 6 

Szövegszerkesztés 6  6 

Bemutatókészítés 4  4 

Multimédiás elemek készítése 4  4 

Az információs társadalom, e-Világ 3  3 

A digitális eszközök használata 2  2 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Online kommunikáció  1 
Robotika  1 

 Összesen: 2 
 

 



Tánc és dráma tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 1 32 32       36 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Csoportos játék és megjelenítés 6            6 

Rögtönzés és együttműködés 6            6 

A dráma és színház formanyelvének 
tanulmányozása 

6                      6 

Történetek feldolgozása 7        7 

Megismerő és befogadóképesség 7        7 

Színházlátogatás  4       4 

          

Évfolyam összesen     32 4     36    

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Színházlátogatás          4 

 Összesen: 4 

 

  



Testnevelés tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott  
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 
Évi órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 5 180 170 10 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

II.3.6.5. műveltségi terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

  

5. évfolyam:   

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció 

18   18 

Atlétika jellegű feladatok 23 10 33 

Torna jellegű feladatmegoldások 23   23 

Sportjátékok 35 10 45 

Testnevelési és népi játékok 17 3 20 

Önvédelmi és küzdősportok 20   20 

 Alternatív környezetben űzhető 

mozgásformák 

16   16 

Úszás 18 -13 5 

Összesen: 170 10 180 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek.A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv 

kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 
  

5.évfolyam: Szabad órakeret: 23 

 Tematikai egység Téma Óraszám 

Sportjátékok Röplabda, labdarúgás, 

kosárlabda 

10 

Atlétika jellegű feladatok Futások, ugrások, dobások 10 

Testnevelési és népi játékok Kidobó 3 

  Összesen 23 

 

  



Történelem tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 2 72 68 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Személyes történelem 7  7 
Fejezetek az ókor történetéből 13  13 +7 (3 

ókor, 4 gr-

római 

társadalom 
A kereszténység 5  5 
A középkor világai 13  13 
Képek és portrék az Árpád-kor 
történetéből 

20  20 +3 

Árpád-

házi 

uralkodók 
évente 2 mélységelvű téma 6-10   

Múzeumlátogatás-Honfoglalás-

Árpád-kor 

 4 4 

Évfolyam összesen 64-68 4 62+ 

10=72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Múzeumlátogatás-Honfoglalás-Árpád-

kor 

 4 

 Összesen: 4 

 

  



Technika és tervezés tantárgy 

„D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.2. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Anyagok és alakításuk 3  3 

Műszaki kommunikáció 4  4 

Papír 3 1 4 

Textil 4  4 

Természetes és mesterséges faanyagok 6  6 

Fém 4  4 

Műanyag 3  3 

Gépek, gépelemek 4  4 

Elektromos áram, elektromos áramkör 3 1 4 

Évfolyam összesen 34 2 36 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5. évfolyam: Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Papír  1 
Elektromos áram, elektromos áramkör  1 

 Összesen: 2 

 

  



Technika és tervezés tantárgy 

„B” Háztartásökonómia – életvitel technológiái 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.2. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gazdálkodás, munkamegosztás 3  3 

Otthon a lakásban 5  5 

Táplálkozás és ételkészítés 9  9 

Textiltechnika 7  7 

Szabad alkotás 10 2 12 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5. évfolyam: Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Szabad alkotás  2 

 Összesen: 2 
 

 

  



Természetismeret tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 2 72 68 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Anyagok és tulajdonságaik 12  12 

Mérések,mértékegységek, mérőeszközök 3  3 

Tájékozódás az időben 6  6 

Alapvető térképészeti ismeretek 7  7 

Topográfiai alapismeretek 7  7 

Gyakorlati jellegű térképészeti 

ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése,terepi munkában) 

7  7 

A növények testfelépítése 10  10 

Az állatok testfelépítése 10  10 

Alapvető légköri jelenségek és 

folyamatok 

6  6 

Projektóra                 4           4 

Évfolyam összesen 68                 4 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Projektóra  4 

 Összesen:  4 
 

  



Vizuális kultúra tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.1. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettante

rvi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, 

stílusok 
5  5 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes 

vizuális tapasztalat és reflexió 
5  5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 
5  5 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális 

megjelenítésének lehetőségei 
5 1 6 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és 

szöveg üzenete 
4  4 

Környezet: Technológia és hagyomány – 

Hagyomány, design, divat 
5 1 6 

Környezet: Technológia és hagyomány – 

Tárgyak, terek, funkció 
5  5 

Évfolyam összesen 34 2 36 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5. évfolyam: Szabad órakeret: 2 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő 

vizuális megjelenítésének lehetőségei 

 1 

Környezet: Technológia és hagyomány 

– Hagyomány, design, divat 

 1 

 Összesen: 2 

 



Ének-zene tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 2 72 64 8 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Zeneművek, népdalok, műdalok 30  30 

Zeneművek, zenehallgatás 14  14 

Zenei ismeretek, ritmikai fejlesztés 6 4 10 

Zenei ismeretek, hallásfejlesztés 8 2 10 

Zenei ismeretek, zenei írás-olvasás 6 2 8 

Évfolyam összesen 64 8 72 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenehallgatás, komolyzenei 

hangverseny látogatás 

 4 

 Összesen: 4 

 

 

  



6. évfolyam 
Magyar nyelv tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 2 68 54 14 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. 

műveltségi terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettanterv

i óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra 
helyszínei 

4 2 6 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: 
a mondatokban és a szövegben. 
Szófajok. 

46 6    52 

Helyesírás, nyelvhelyesség 4 6 10 

    

       

    
    

Évfolyam összesen 54 14 68 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 14 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Könyv- és könyvtárhasználat 
 

 

Szófajok 

 

 

 

 

 

Helyesírás, nyelvhelyesség 

Kiállítás, múzeum 

megtekintése 

 

Karinthy: 

Tegeződés.Számnevek az 

állandósult 

szókapcsolatokban, 

hagyományos és digitális 

szótárak 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 



Magyar irodalom tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 2 68 54 14 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettanterv

i óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
Hősök az irodalomban 10 3 13 

Arany János: Toldi 16 6 22 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem 11 2 13 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 12  12 

 Szabadon választott ifjúsági regény 5 3 8 

    
    

Évfolyam összesen 54 14 68 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

6.évfolyam:  Szabad órakeret: 14 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

 Hősök az irodalomban 

 

Arany János: Toldi 
 

Szerelem, hazaszeretet 
 

Szabadon választott ifjúsági regény 

Szt. László legendája 

Beckó vára 

költői képek, szereplők 

jelleme 

Kőmíves Kelemen 

 

Antoine de Saint-Exupery: A 

kis herceg 

3 

 

6 

 

2 

 

 

3 

 Összesen: 14 

 



  



Matematika tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 4 144 144 0 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 
6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 
óraszám 

Halmazok 5 

Matematikai logika, kombinatorika 5  

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 10 

Alapműveletek természetes számokkal 8 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 8 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 10 

Alapműveletek közönséges törtekkel 9 

Alapműveletek tizedes törtekkel 7  

Arányosság, százalékszámítás 14 

Egyszerű szöveges feladatok 10 

A függvény fogalmának előkészítése 5 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 8  

Síkbeli alakzatok 9  

Transzformációk, szerkesztések 14 

Térgeometria 8  

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 5  

Évfolyam összesen 144 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

6.évfolyam:  Szabad órakeret: 0 

Tematikai egység Téma Óraszám 

  0 

 Összesen: 0 

  



Német nyelv 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6.      3      108       104     4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
Szabadidő 22              22         
Szünidő 20              20 
A városban 20                    20 
Telefon, internet, közösségi média 20              20 
Mi! 22              22 

Látogatás a budapesti Goethe 

Intézetben 

 4              4 

    

Évfolyam összesen     104 4 108 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

6.évfolyam:  Szabad órakeret: 1 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Látogatás a budapesti Goethe 

Intézetben 

         4 

 Összesen:            4 
 

 

  



Történelem tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 2 72 68 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Képek és portrék a középkori magyar 
állam virágkorából 

10  10+3 

Új látóhatárok 11  11 
Portrék és történetek Magyarország kora 
újkori történetéből 

14  14+4 

Élet a kora újkori Magyarországon 6  6 
Forradalmak kora 5  5 
A magyar nemzeti ébredés és 
polgárosodás kora 

15  15 

Évente két mélységelvű téma  7  7 
  4  

Évfolyam összesen 68 4 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

6.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

Tematikai egység Téma Óraszám 

  4 

 Összesen: 4 
 

  



Református Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 2 72 64 8 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint 

elfogadott kerettanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 
6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal  

19 0 19 

A Tízparancsolat 18 1 19 

Történetek Jézus Krisztusról 12 0 12 

Az egyház története 9 1 10 

Ünnepeljünk együtt! 6 3 9 

Évfolyam összesen 64 8 (5 betervezve, 3 

tervezendő) 

72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

6. évfolyam:  Szabad órakeret: 8 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

A Tízparancsolat Szabályaink 1  

Az egyház története Látogatás egy környékbeli 

emlékműnél 

1 

Ünnepeljünk együtt! Ünnepi készülődés 3 

   

 Összesen: 8 

 

  



Katolikus Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 2 72 64 8 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Év eleji ismétlés 1 0 1 

Egyháztörténelem 41 5 46 

Szentségek 17 3 20 

Összefoglalás 4 0 4 

Hálaadás 1 0 1 

Évfolyam összesen 64 8 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 8 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Egyháztörténelem  Ünnepi óra: Karácsony  1 

Egyháztörténelem Ünnepi óra: Húsvét 1 

Szentségek Ünnepi óra: Pünkösd  1 

Egyháztörténelem Mária jelenések  1 

Egyháztörténelem Pápák története 1 

Egyháztörténelem Róma az Egyház központja 1 

Szentségek Keresztelésen való részvétel 1 

Szentségek Részvétel valamelyik szentség 

kiszolgáltatásnál  

1 

 Összesen: 8 

  



Ének-zene tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 1 36 32 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
Zeneművek, népdalok, műdalok 15  15 
Zeneművek, zenehallgatás 7  7 
Zenei ismeretek, ritmikai fejlesztés 3 2 5 
Zenei ismeretek, hallásfejlesztés 4 1 5 
Zenei ismeretek, zenei írás-olvasás 3 1 4 

Évfolyam összesen 32 4 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

6.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenehallgatás, komolyzenei 

hangverseny látogatás 

 4 

 Összesen: 4 

 

  



Egyházi ének tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 1 36 32 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
Zeneművek, zsoltárok, dicséretek 15  15 
Zeneművek, zenehallgatás 7  7 
Zenei ismeretek, ritmikai fejlesztés 3 2 5 
Zenei ismeretek, hallásfejlesztés 4 1 5 
Zenei ismeretek, zenei írás-olvasás 3 1 4 

Évfolyam összesen 32 4 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

6.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenehallgatás, komolyzenei 

hangverseny látogatás, istentiszteletek. 

 4 

 Összesen: 4 
 

  



Vizuális kultúra 

helyi tantárgyi tanterv 
6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.1. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Vizuális művészeti jelenségek – 

Alkotások, stílusok 
5  5 

Vizuális művészeti jelenségek – 

Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 

5  5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok 

jellemző kifejezőeszközei 
5  5 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő 

vizuális megjelenítésének lehetőségei 
5 1 6 

Vizuális információ és befolyásolás – 

Kép és szöveg üzenete 
4  4 

Környezet: Technológia és 

hagyomány – Hagyomány, design, 

divat 

5 1 6 

Környezet: Technológia és 

hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 
5  5 

Évfolyam összesen 34 2 36 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

6. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő 

vizuális megjelenítésének lehetőségei 

 1 

Környezet: Technológia és hagyomány 

– Hagyomány, design, divat 

 1 

 Összesen: 2 
 



Technika és tervezés 

„D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái 

helyi tantárgyi tanterv 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.2. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Anyagok és alakításuk 3  3 

Műszaki kommunikáció 4  4 

Papír 3 1 4 

Textil 4  4 

Természetes és mesterséges faanyagok 6  6 

Fém 4  4 

Műanyag 3  3 

Gépek, gépelemek 4  4 

Elektromos áram, elektromos áramkör 3 1 4 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

6. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Papír  1 
Elektromos áram, elektromos áramkör  1 

 Összesen: 2 
 

  



Technika és tervezés tantárgy 

„B” Háztartásökonómia – életvitel technológiái 

Helyi tantárgyi tanterv 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.2. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gazdálkodás, munkamegosztás 3  3 

Otthon a lakásban 5  5 

Táplálkozás és ételkészítés 9  9 

Textiltechnika 7  7 

Szabad alkotás 10 2 12 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

6. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Szabad alkotás  2 

 Összesen: 2 
 

  



Természetismeret tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 2 72 68 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
Mérések,mértékegységek, mérőeszközök 4  4 
Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 8  8 
Az erdők életközössége és természeti 

problémái 

11  11 

A mezők és szántóföldek életközössége, 

természeti-környezeti problémái 

9  9 

Vízi és vízparti életközösségek és 

természeti –környezeti problémái 

10  10 

Az emberi szervezet felépítése, 

működése, a testi-lelki egészség 

10  10 

Az energia 6  6 
A Föld külső és belső erői, folyamata 10  10 

Projektóra  4 4 

Évfolyam összesen 68 4 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

6.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Projektóra  4 

 Összesen: 4 
 

  



Testnevelés  

helyi tantárgyi tanterv 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

6. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

6. 5 180 170 10 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi terület 

anyaga alapján készült helyi tanterv. 

  

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

  

6. évfolyam:   

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció 

18   18 

Atlétika jellegű feladatok 23 10 33 

Torna jellegű feladatmegoldások 23   23 

Sportjátékok 35 15 50 

Testnevelési és népi játékok 17 3 20 

Önvédelmi és küzdősportok 20   20 

Alternatív környezetben űzhető 

mozgásformák 

  

Úszás 

16 

  

  

18 

                  

  

  

-18 

16 

  

  

Évfolyam összesen 170   180 

  

  

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

  

6.évfolyam: Szabad órakeret: 28 

  

Tematikai egység Téma Óraszám 

Atlétika jellegű feladatok Futások, ugrások, dobások 10 

Sportjátékok Röplabda, labdarúgás, kosárlabda 15 

Testnevelési és népi játékok Fogójátékok, kidobó 3 

 Összesen 28 

 

  



7. OSZTÁLY 

Magyar nyelv tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 1 36 29 7 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A kommunikáció, a digitális 

írásbeliség fejlesztése 

5  5 

Mondat a szövegben-az egyszerű 

mondat részei, az alá- és 

mellérendelő szószerkezetek, a 

szóösszetételek  

12 4   12+4=17         

(mondatelemzés, 

szóösszetételek) 

A magyar nyelv társadalmi és 

földrajzi változatai, ritkább 

szóalkotási módok-játékos 

feladatokkal társadalmi és földrajzi  

10 2 10+2=12 

Könyvtárhasználat 2 1 2+1=3 

Évfolyam összesen 29 7 29+7=36 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Mondat a szövegben  4 

A magyar nyelv földrajzi változatai  2 

Könyvtárhasználat  1 

 Összesen: 7 



Magyar irodalom tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete:1 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 3 108 72 36+7 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. 

műveltségi terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Középkor 3  3 

Reneszánsz 4 1 4+1+8=13 

Humanizmus 8  8+4=12 

Reformáció 3 2 3+2=5 

Irodalmunk a 17-18. században 5  5+5=10 

Klasszicizmus és romantika 35 2 35+2+6=43 

Magyar vagy világirodalmi ifjúsági 
regény 

7 2 7+2+10=19 

évente 2 mélységelvű téma    

Évfolyam összesen 65 7 65+7+36 = 

108 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7.évfolyam:  Szabad órakeret: 3 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Reformáció emlékei Kocson  3 

 Összesen: 3 

 

 



Matematika tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 3+1 144 112 36 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 
Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

Halmazok, számhalmazok 6 1 7 

Matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

8 1 9 

Számelméleti ismeretek, hatvány, 

négyzetgyök 

10 4 14 

Arányosság, százalékszámítás 12 4 16 

Szöveges feladatok előkészítése 10 4 14 

Szöveges feladatok 14 4 18 

A függvény fogalmának előkészítése 8 2 10 

Síkbeli alakzatok 10 4 14 

Transzformációk, szerkesztések 8 4 12 

Térgeometria 10 4 14 

Leíró statisztika 6 2 8 

Valószínűség-számítás 6 2 8 

Összes óraszám: 108 36 144 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

  



 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7.évfolyam:  Szabad órakeret: 36 
 

Tematikai egység rövid címe Helyi többlet- 

óraszám (±) 
Halmazok, számhalmazok 1 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 1 

Számelméleti ismeretek, hatvány, 

négyzetgyök 

4 

Arányosság, százalékszámítás 4 

Szöveges feladatok előkészítése 4 

Szöveges feladatok 4 

A függvény fogalmának előkészítése 2 

Síkbeli alakzatok 4 

Transzformációk, szerkesztések 4 

Térgeometria 4 

Leíró statisztika 2 

Valószínűség-számítás 2 

Összes óraszám: 36 

 

  



Történelem tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 2 72 68 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
A modern kor születése 5  5 
A dualizmus kora: felzárkózás 

Európához 

7  7+ 3 

Az első világháború és következményei 11  11 
Totális diktatúrák 5  5 
A Horthy-korszak 9  9+3 
A második világháború 10  10 
A megosztott világ 5  5 
Magyarország szovjetizálása 10  10 
mélységelvű téma 6   
  4  

Évfolyam összesen 68 4 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

  4 

 Összesen: 4 
 

  



Német nyelv 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7.      3      108       104     4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Telefon, internet, közösségi média 22              22         
Mi! 20              20 
A szünidő után 20                    20 

Sport 20              20 
Vendég Olaszországból 22              22 

Látogatás a tatai Német Nemzetiségi 

Múzeumban 

 4              4 

    

Évfolyam összesen     104 4 108 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Látogatás a tatai Német Nemzetiségi 

Múzeumban 

         4 

 Összesen:            4 
 

 

  



Angol nyelv tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7-8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7-8. 3 206 204 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7-8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
Személyes témák, a közvetlen 

környezetünk és természetünk 

60  60 

Közéleti témák 12  12 
Tantermi tevékenységek 23  23 
Tantárgyközi témák és tevékenységek 15  15 
Angol és nyelvtanulás 13  13 
Interkulturális témák 25  25 
Időszerű témák 13  13 
Szórakozás és játékos tanulás 23  23 
Tudásszerzés és megosztás 20  20 

Halloween  2 2 

Évfolyam összesen 204 2 206 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7-8.évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Halloween  2 

 Összesen:   2 
 

  



Református Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 2 72 65 7 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint 

elfogadott kerettanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 
7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátusággal 

29 0 29 

Isten hívása az Ószövetségben 4 1 5 

Történetek Jézus Krisztusról 16 0 16 

Élet az apostoli korban 7 1 8 

Ünnepeljünk együtt! 9 2 11 

Évfolyam összesen 65 7 (4 betervezve) 72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

7. évfolyam:  Szabad órakeret: 7 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Isten hívása az Ószövetségben Identitás: mit jelent Istenhez 

tartozni? 

1 

Élet az apostoli korban Az apostolok korának fő 

jellegzetességei 

1 

Ünnepeljünk együtt! Ünnepi készülődés 2 

   

 Összesen: 7 

 

  



Katolikus Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 2 72 65 7 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7 évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Év eleji ismétlés 1 0 1 

Belső értékeink  10 0 10 

Istenkapcsolat, mint érték 10 0 10 

A legnagyobb ajándék 10 1 11 

Értékes barátság 10 1 11 

Az élet értékes 8 3 11 

Értékes közösség 8 2 10 

Összefoglalás 7 0 7 

Hálaadás 1 0 1 

Évfolyam összesen 65 7 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 7 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

A legnagyobb ajándék  Ünnepi óra: Karácsony   1 

Értékes barátság Ünnepi óra: Húsvét  1 

Az élet értékes  Alkohol, drogprevenciós előadás 2 

Az élet értékes Isten ajándéka a gyermek előad. 1 

Értékes közösség A család fontossága vendégelőa. 1 

Értékes közösség Ünnepi óra: Pünkösd 1 

 Összesen: 7 

 

  



Kémia tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A kísérleti megfigyeléstől a 

modellalkotásig 

17   

Az anyagi halmazok 17   

Ismétlés, rendszerezés  2  

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7.évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ismétlés, rendszerezés Kiselőadások, játékok 2 

 Összesen: 2 
 

  



Ének-zene tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 1 36 32 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
Zeneművek, népdalok, műdalok 15  15 
Zeneművek, zenehallgatás 7  7 
Zenei ismeretek, ritmikai fejlesztés 3 2 5 
Zenei ismeretek, hallásfejlesztés 4 1 5 
Zenei ismeretek, zenei írás-olvasás 3 1 4 

Évfolyam összesen 32 4 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenehallgatás, komolyzenei 

hangverseny látogatás 

 4 

 Összesen: 4 
 

  



Fizika tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.4. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Bevezetés a fizikába 8  8 
Mozgás közlekedés és sportolás közben 10  10 
Lendület, egyensúly 10  10 
Víz, levegő és szilárd anyagok a 

háztartásban és a környezetünkben 

6  6 

Felmérés  2 2 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7.évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Felmérés  2 

 Összesen: 2 
 

  



Biológia tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 2 72 63 9 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1. sz. mellékletében I. Rész I.2.1. pontjában 

kiadott anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A biológia tudományának céljai és 

vizsgálati módszerei 

3  3 

Az élet kialakulása és szerveződése 

 

6  8 

Az élővilág fejlődése 6  6  
Az élővilág országai 10  13 (10+3 

terepgyakorlati 

óra) 
Bolygónk élővilága 10  13  
Életközösségek vizsgálata 10  10 
A természeti értékek védelme 10  10 
Az élővilág és az ember kapcsolata, 

fenntarthatóság 

10  13 (12+ 1 

projektóra) 

Évfolyam összesen 63 0 72 (68+4) 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

7. évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Az élővilág országai (terepgyakorlati 

óra) 

 3 

Az élővilág és az ember kapcsolata, 

fenntarthatóság (projekt) 
 1 

 Összesen:    4 

 

  



Digitális kultúra 

helyi tantárgyi tanterv 

 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.1. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 7 1 8 

Online kommunikáció 2  2 

Robotika 4  4 

Szövegszerkesztés 4 1 5 

Bemutatókészítés 3  3 

Multimédiás elemek készítése 3  3 

Táblázatkezelés 6  6 

Az információs társadalom, e-Világ 3  3 

A digitális eszközök használata 2  2 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Algoritmizálás és blokkprogramozás  1 
Szövegszerkesztés  1 

 Összesen: 2 
 

 

  



Földrajz tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 2 72 72  

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Tájékozódás a földrajzi térben 4  4 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 3  3 

Magyarország földrajza 5  5 

A Kárpát-medence térsége 0   

Európa és a távoli kontinensek eltérő 

fejlettségű térségei, tipikus tájai: 

   

Európa földrajza 16  16 

Az Európán kívüli kontinensek földrajza 26  26 

A földrajzi övezetesség rendszere 8  8 

Életünk és a gazdaság: a pénz és a 

munka világa 

10  10 

Évfolyam összesen 72 0 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7.évfolyam:  Szabad órakeret: 0 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

  0 

 Összesen: 0 
 

  



Technika és tervezés tantárgy 

„D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái 

Helyi tantárgyi tanterv 
7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.2. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Mechanikai hajtások, mechanizmusok 6 1 7 

Gépek felépítése, gépelemek 6  6 

Elektromos áramkör – fogyasztók és 

kapcsolók soros és párhuzamos 

kapcsolása 

6  6 

Környezetünk gépei, gépszerelési 

gyakorlatok 
6  6 

Az irányítástechnika alapjai – vezérlés, 

szabályozás 
4 1 5 

Áramkört tartalmazó komplex modell 

tervezése és kivitelezése 
6  6 

Évfolyam összesen 34 2 36 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Mechanikai hajtások, mechanizmusok 

 

 1 

Az irányítástechnika alapjai – vezérlés, 

szabályozás 

 1 

 Összesen: 2 
 

  



Technika és tervezés tantárgy 

„B” Háztartásökonómia – életvitel technológiái 

Helyi tantárgyi tanterv 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.2. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gazdálkodás, munkamegosztás 4  4 

Otthon a lakásban 6  6 

Táplálkozás és ételkészítés 8  8 

Textiltechnika 6  6 

Szabad alkotás 10 2 12 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Szabad alkotás  2 

 Összesen: 2 

  



Testnevelés tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

7. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 
Évi órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 5 180 170 10 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

  

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

  

7. évfolyam:   

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció 

18   18 

Atlétika jellegű feladatok 23 10 33 

Torna jellegű feladatmegoldások 23   23 

Sportjátékok 35 18 53 

Testnevelési és népijátékok 17               17 

Önvédelmi és küzdősportok 20   20 

Alternatív környezetben űzhető 

mozgásformák 

 Úszás 

16 

  

  

18 

  

  

  

-18  

16 

Évfolyam összesen 170 28 180 
Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 
  

7.évfolyam: Szabad órakeret: 28 

 Tematikai egység Téma Óraszám 

Atlétika jellegű mozgásformák Futások, ugrások, dobások 10 

Sportjátékok 

   

Röplabda, labdarúgás, 

kosárlabda 

18 

 

  



Vizuális kultúra tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

5. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

7. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Vizuálisművészeti jelenségek  

 Alkotások, stílusok 

5            5 

Vizuális művészeti jelenségek 

Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 

5            5 

Médiumok sajátosságai 

Médiumok jellemző kifejező eszközei 

4            4 

Időbeli és térbeli viszonyok 

Térés idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 

4               4 

Vizuális információk és befogadás 

Kép és szöveg üzenete 

6             6 

Környezet: Technológia és hagyomány 

Hagyomány, design, divat 

5              5 

Környezet: Technológia és hagyomány 

Tárgyak, terek, funkció 
      5   

 

 

Kiállítás megtekintése       2 2 

Évfolyam összesen      34  36 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

 

7.évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Kiállítás megtekintése          2 

 Összesen: 2 
 

  



8évfolyam 

Magyar irodalom tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete:10+1 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 3 108 72 36+7 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. 

század első felében 

30 1 27+1+10=38 

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. 

század második felében 

23 2 23+2+10=35 

A 20. századi történelem az 

irodalomban 

7 2 7+2+6=18 

Szórakoztató irodalom 5 2 5+2+10=17 
évente 2 mélységelvű téma    

Évfolyam összesen 65 7 65+7+36 = 108 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

A 20. század történelme 

irodalmunkban 

 2 

 Összesen: 2 
 

  



Magyar nyelv tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 1 36 29 7 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Kommunikáció 4  4 
Készüljünk a felvételire! 10 4 10+4=14 
Szövegértés, szövegalkotás 3 2 3+2=7 
Összetett mondat a szövegben 8 1 8+1=9 
Nyelvtörténet, nyelvrokonság-játékosan 4  4 

Évfolyam összesen 29 7 29+7=36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

8.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Készüljünk a felvételire! Átfogó áttekintés 4 

Szövegértés, szövegalkotás Szövegértés fejlesztése 2 

Összetett mondat a szövegben Mondatelemzés 1 

 Összesen: 7 

 

  



Matematika tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 3+1 144 112 36 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

Halmazok, számhalmazok 6 0 6 

Matematikai logika, kombinatorika, 
gráfok 

10 2 12 

Számelméleti ismeretek, hatvány, 
négyzetgyök 

8 4 12 

Arányosság, százalékszámítás 10 4 14 

Szöveges feladatok előkészítése 12 4 16 

Szöveges feladatok 12 4 16 

A függvény fogalmának előkészítése 6 2 8 

Síkbeli alakzatok 10 4 14 

Transzformációk, szerkesztések 12 4 16 

Térgeometria 10 4 14 

Leíró statisztika 6 2 8 

Valószínűség-számítás 6 2 8 

Összes óraszám: 108 36 144 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

  



A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

8.évfolyam:  Szabad órakeret: 36 

Tematikai egység rövid címe  

Halmazok, számhalmazok 0 
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 2 

Számelméleti ismeretek, hatvány, 
négyzetgyök 

4 

Arányosság, százalékszámítás 4 

Szöveges feladatok előkészítése 4 

Szöveges feladatok 4 

A függvény fogalmának előkészítése 2 

Síkbeli alakzatok 4 

Transzformációk, szerkesztések 4 

Térgeometria 4 

Leíró statisztika 2 

Valószínűség-számítás 2 

Összes óraszám: 36 

 

  



Történelem tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 2 72 68 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
A forradalomtól az ezredfordulóig 20  20+3 
Együttélés a Kárpát-medencében 8  8+3 
Népesedés és társadalom 5  5 
A demokratikus állam 7  7 
Régiók története 14  14 
Mérlegen a magyar történelem 8  8 
    
    
mélységelvű téma 6   
  4  

Évfolyam összesen 68 4 72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

8.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

Tematikai egység Téma Óraszám 

  4 

 Összesen: 4 
 

  



Német nyelv 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8.      3      108       104     4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 
A szünidő után 22              22         
Sport 20              20 
Vendég Olaszországból 20                    20 
Otthon 22              22 
Berlin 20              20 

Látogatás a tatai Német Nemzetiségi 

Múzeumban 

 4              4 

    

Évfolyam összesen     104 4 108 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

7.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Látogatás a tatai Német Nemzetiségi 

Múzeumban 

         4 

 Összesen:            4 
 

 

  



Református Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 2 72 61 11 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint 

elfogadott kerettanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 
8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal 

21 1 22 

Isten formáló kezében 12 0 12 

Történetek Jézus Krisztusról 23 0 23 

Ünnepeljünk együtt! 6 3 9 

Évfolyam összesen 61 11 (4 betervezve, 

7 tervezendő) 

72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

8. évfolyam:  Szabad órakeret: 11 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ünnepeljünk együtt Ünnepi készülődés 3 

 Összesen: 11 

 
 

  



Katolikus Hittan tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8 2 72 61 11 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8 évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Év eleji ismétlés 1 0 1 

Tartópillérek 22 6 28 

Szín-vonal 18 2 20 

Életritmus 15 3 18 

Összefoglalás 4 0 4 

Hálaadás 1 0 1 

Évfolyam összesen 61 11 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

1. évfolyam:  Szabad órakeret: 11 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Tartópillérek   Az élet védelme: előadások: 

Alkohol és drogprevenció, 

abortusz, eutanázia, szexualitás, 

szenvedélybetegségek  

6 

Szín-vonal Ünnepi óra: Karácsony  1 

Szín-vonal Ünnepi óra: Húsvét 1 

Életritmus Ünnepi óra: Pünkösd 1 

Életritmus Vallási népszokások gyűjtőm. 2 

 Összesen: 11 

  



Ének-zene tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 1 36 32 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Zeneművek, népdalok, műdalok 15  15 
Zeneművek, zenehallgatás 7  7 
Zenei ismeretek, ritmikai fejlesztés 3 2 5 
Zenei ismeretek, hallásfejlesztés 4 1 5 
Zenei ismeretek, zenei írás-olvasás 3 1 4 

Évfolyam összesen 32 4 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

8.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Zenehallgatás, komolyzenei 

hangverseny látogatás 

 4 

 Összesen: 4 
 

 

  



Kémia tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 2 72 68 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Atomok, molekulák és ionok 14   

Kémiai reakciók 20   

Kémia a természetben 15   

Kémia a mindennapokban 19   

Ismétlés, rendszerezés  4  

Évfolyam összesen 68 4 72 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

8.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ismétlés, rendszerezés Kiselőadások, játékok 4 

 Összesen: 4 
 

 

 

  



Biológia tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 1 36 39 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1. sz. mellékletében I. Rész I.2.1. pontjában 

kiadott anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Az emberi szervezet I. – Testkép, 
testalkat, mozgásképesség 

5  5 

Az emberi szervezet II. – 
Anyagforgalom 

8  8 

Az emberi szervezet III. – Érzékelés, 
szabályozás 

6  6 (5+1 

drogprevenció) 
Szaporodás, öröklődés, életmód 10  10(9+1 

szexuális 

prevenció) 
Egészségmegőrzés, elsősegély 10  7 

Évfolyam összesen      39  36 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

5.évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Az emberi szervezet III. – Érzékelés, 
szabályozás 

Drogprevenció 1 

Szaporodás, öröklődés, életmód Szexuális prevenció 1 

 Összesen: 2 

 

  



Digitális kultúra 

helyi tantárgyi tanterv 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.1. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 7  7 

Online kommunikáció 2  2 

Robotika 4  4 

Szövegszerkesztés 4  4 

Bemutatókészítés 3  3 

Multimédiás elemek készítése 3  3 

Táblázatkezelés 6 2 8 

Az információs társadalom, e-Világ 2  2 

A digitális eszközök használata 3  2 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

8. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 
 

Tematikai egység Téma Óraszám 
Táblázatkezelés  2 

 Összesen: 2 
 

 

  



Fizika tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 2 72 68 4 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.4. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Az energia 8  8 
Víz, levegő és szilárd anyagok a 
háztartásban és a környezetünkben 

8  8 

Elektromosság a háztartásban 14  14 
Világitás, fény, optikai eszközök 12  12 
Hullámok 10  10 
Környezetünk globális problémái 6  6 
Égi jelenségek megfigyelése és 
magyarázata 

10  10 

Felmérés  4 4 

Évfolyam összesen 68 4 72 

 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

8.évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Felmérés  4 

 Összesen: 4 
 

  



Földrajz tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 1 36 36  

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Tájékozódás a földrajzi térben 0  0 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 2  2 

Magyarország földrajza 20  20 

A Kárpát-medence térsége 8  8 

Európa és a távoli kontinensek eltérő 

fejlettségű térségei, tipikus tájai: 

   

Európa földrajza 6  6 

Az Európán kívüli kontinensek 

földrajza 

0  0 

A földrajzi övezetesség rendszere 0  0 

Életünk és a gazdaság: a pénz és a 

munka világa 

0  0 

Évfolyam összesen 36 0 36 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

8.évfolyam:  Szabad órakeret: 0 

Tematikai egység Téma Óraszám 

  0 

 Összesen: 0 
 

  



Testnevelés tantárgy 

Helyi tantárgyi tanterv 
A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 
Évi órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 5 180 170 10 
A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.6.5. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 8. évfolyam:   

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció, relaxáció 

18   18 

Atlétika jellegű feladatok 23 10 33 

Torna jellegű feladatmegoldások 23   23 

Sportjátékok 35 18 53 

Testnevelési és népijátékok 17   17 

Önvédelmi és küzdősportok 20   20 

Alternatív környezetben űzhető 

mozgásformák 

  

Úszás 

16 

  

  

18 

  

  

  

-18 

16 

Évfolyam összesen 170 28 180 
 Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

  

8.évfolyam: Szabad órakeret: 28 

 Tematikai egység Téma Óraszám 

Atlétika jellegű feladatok Futások, ugrások, dobások 10 

Sportjátékok Röplabda, labdarúgás, 

kosárlabda 

18 

 Összesen: 28 

 

  



Vizuális kultúra 

helyi tantárgyi tanterv 
8. évfolyam, normál tanterv 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

8. 1 36 34 2 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) rendeletének 1.sz. mellékletében kiadott II.3.8.1. műveltségi 

terület anyaga alapján készült helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Vizuális művészeti jelenségek – 

Alkotások, stílusok 
5  5 

Vizuális művészeti jelenségek – 

Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 

5  5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok 

jellemző kifejezőeszközei 
4 1 5 

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és 

idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 

4  4 

Vizuális információ és befolyásolás 

– Kép és szöveg üzenete 
6  6 

Környezet: Technológia és 

hagyomány – Hagyomány, design, 

divat 

5  5 

Környezet: Technológia és 

hagyomány – Tárgyak, terek, 

funkció 

5 1 6 

Évfolyam összesen 34 2 36 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 
 

8. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Médiumok sajátosságai – Médiumok 

jellemző kifejezőeszközei 

 1 

Környezet: Technológia és hagyomány 

– Tárgyak, terek, funkció 

 1 

 Összesen: 2 
 

  



4. Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja 

4. 1. A sajátos nevelési igény fogalmának meghatározása 
A köznevelési törvény 2003-ban módosított változatában már a „sajátos nevelési igény” 

elnevezésszerepel.1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 121.§.(1)bekezdés 29.pontja alapján 

Sajátos nevelési igénygyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 

rehabilitációsbizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulásaesetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésénekorganikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 

tartós, és súlyos rendellenességével küzd. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar meghatározása 

A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség-zavarok, 

kóroshyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai 

teljesítmények eléréséhezszükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy 

a felsoroltak halmozottelőfordulása áll fenn. Nem határozhatunk meg egységes jellemző 

jegyeket; az egyes állapotok atünetek/tünet együttesek komplexitásától függően a 

funkciógyengeségtől a komplex személyiség-,illetve általános tanulási zavarig terjedhetnek. A 

percepciós bázis többdimenziós érintettsége miatt azolvasás, írás, számolás elsajátításában 

különböző súlyosságú akadályt jelent, az enyhe zavartólegészen a funkcióképtelenségig. 

a) A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények – elsősorban az alapvető 

eszköztudás(olvasás, írás, számolás) – elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, 

valamint az általukkiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex 

tünetegyüttese tartozik.Jellemző, hogy az adott részképességben az intelligencia szintjének 

ellentmondó, súlyosteljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás 

mutatható ki azintelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A 

részképességzavarok tüneteitmutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz iskolai 

feladatok iránti feltűnő közömbösség,érdektelenség, mely a nehézségek következtében 

fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatostevékenységek (olvasás, írás, számolás) 

elutasításában fejeződik ki. 

b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az 

érintett tanulórövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal több 

cselekvéses tanulásihelyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk 

(helyzetidegenség, hibás-hiányoshelyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge 

önértékelési képesség miatt nem tudnak atanulási szituációba beilleszkedni, állandó 

személyes kontrollra, megerősítésre szorulnak.Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, 

érési lelassulásának jelei a tanulási, magatartási zavartüneteit mutató tanulóknál az alábbiak: 

– általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, 

– fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a várakozási 

feszültséget, 

– gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 

– fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető 

szabályokat. 

Tanulási zavarok 

Összefoglaló kifejezés a különböző, nem képességhiányból eredő tanulási zavarokra. 

• Dyslexia F 81.0 (Olvasási zavar): 

• Dysgraphia F 81.1 (Írásbeli kifejezés zavar) 

• Dyscalculia F 81.2 (Számolási zavar) 

• Tanulási zavar 



Beilleszkedési és magatartási zavarok főbb formái 

• Hiperaktivitás 

• Figyelemzavar- ADHD szindróma 

• Impulzivitás 

• Magatartási zavarok 

• Oppozíciós zavar 

• Emocionális zavarok 

• Kevert magatartási és emocionális zavarok 

• A szocializáció zavarai 

• TIC zavarok 

• Egyéb viselkedési és emocionális rendellenességek (nem organikus eredetű enuresis és 

encopresis,dadogás, hadarás, táplálási zavar stb.) 

 

Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdővagy sajátos nevelési igényű, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és 

rehabilitációsbizottság dönt.A sajátos nevelési igénytanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdőtanulót - jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint 

- a szakértői, és rehabilitációsbizottság szakvéleménye vagy a nevelési tanácsadó 

szakvéleménye alapján - a gyakorlati képzéskivételével - az igazgató mentesíti egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítésalól. Ha a tanulót egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítik az értékelés és minősítés alól, aziskola - az e 

törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c) pontjábanmeghatározott 

időkeret terhére - egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében- 

egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez.A tanuló részére a 

felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a köztes vizsgán, a különbözeti vizsgán, 

ajavítóvizsgán, biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé 

kell tenni. Az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) 

alkalmazását, szükségesetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli 

beszámoló írásbeli beszámolóvaltörténő felváltását.Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve pszichésfejlődési zavarral küzd, fejlesztő 

foglalkoztatásra jogosult.  

A fejlesztő tevékenység közös célja és feladatai: 

- a hiányzó vagy hibás funkciók helyreállítása, újak kialakítása, korrigálása, kompenzálása, 

- a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében, 

- a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása, 

- a szükséges speciális fejlesztő eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, 

- az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságokkialakítása. 

Az együttnevelés 

Célja: Az SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók 

eredményesszocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési 

igénytanulókkal együtt történő 

– integrált oktatásuk. A törvény kimondja, hogy „a sajátos nevelési igényű gyermeknek, 

tanulónakjoga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai 

ellátásban részesüljönattól kezdődően, hogy igényjogosultságát 

megállapították.”Sikerkritériumnak a tanuló többi tanulóval való együtt haladása tekinthető 

Az iskolafejlesztő, tevékenységének jellege: 

- órai differenciált foglalkozás, 

- komplex képességfejlesztés, 

- logopédiai terápia, 



- pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a Szakértői Bizottság 

szakvéleménye, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján. 

- iskolánkban feljesztőpedagógus látja el a feladatot,valamint minden pedagógus saját 

tanóráján 

A fejlesztő tevékenységekhez szükséges tárgyi feltételek: fejlesztő terem biztosított, valamint 

az iskola egyéb helyiségeinek használata 

• Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása.  

Differenciált tanulásszervezés 

A differenciálás megvalósulhat: 

- a feladatok szintjén, 

- a tevékenységek szintjén, 

- a szociális keretek szintjén, 

- a tanulási stílus szerint, 

- a célok szintjén, 

- az értékelésben. 

A szülők szerepe, befolyásoló hatása is jelentős a fejlesztés hatékonysága szempontjából. 

Elsősorbanaz egyéni igényekhez szabott, optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk.  

A fejlesztő pedagógus feladata sokrétű: 

– egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik a gyermekkel, 

– kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi a gyermek fejlődését, 

– koordinálja a fejlesztő munkában résztvevő más szakemberek munkáját, 

– kapcsolatot tart az osztályban tanító többi pedagógussal, folyamatosan konzultál velük, 

– segíti a szakvélemény értelmezését, szakmai támogatást, tanácsadást nyújt a dysfunkció 

specifikusfejlesztése érdekében, 

– javaslatot tesz a környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális 

módszerekalkalmazására. 

Kiemelt célok, feladatok 

- Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése. 

- A tanulási zavarok/nehézség kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése. 

- Tankötelezettségük teljesítését több szakember segítségével végezzék. 

- Az SNI. és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló 

túlterhelésének 

elkerülése a fejlesztő folyamatban. 

- Kudarctűrő képesség növelése. 

- Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása. 

- A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. 

 

4.2. Magatartási-beilleszkedési nehézség 

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartás-sémák. A 

viselkedéserősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván áthágja. 

Sokkal súlyosabblehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és hosszan tart 

(hat hónap vagy annálhosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, társakkal, 

tárgyakkal, állatokkal szembeni durvabánásmód, fenyegető, erőfitogtatás, indulatkitörések, 

iskolakerülés, hazudozás. 

A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: 

• A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek 

megfelelőérzékelésére. 

• Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének,terhelhetőségének ismeretében. 



• A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, 

magabiztosságának,önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) 

megismerése siker vagykudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs 

csoportba való beilleszkedéséneksegítése. 

• A pedagógus együttműködése a családdal és más szakemberekkel. 

• A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

A megvalósítás szinterei 

• tanóra, 

• fejlesztőpedagógiai foglalkozás, 

• pszichológiai ellátás. 

A pedagógiai célú fejlesztést, foglalkozásokat a tanórai foglalkozásokon túl is biztosítjuk. 

 

4.3. Követelmények és értékelés 

A helyi tantervben az SNI és a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal/nehézséggel 

küzdődiákok egyéni sajátosságainak megfelelően vesszük figyelembe az egyes tantárgyak 

témaköreire,tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlásokat. A tanulmányi 

követelményekmegegyeznek a nem SNI-s, illetve a tanulási, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel nem küzdőtanulók követelményeivel. Ehhez azonban a tananyagban 

menynyiségi, minőségi szelektálásra, atanítási, -tanulási folyamat módszerében, eszközeiben, 

idő-keretében differenciált, rugalmas kezelésrevan szükség. 

Differenciáltan az értékelésben: 

• Az osztályozás önmagában nem elég. A szöveges értékelés a tanulóknak szóljon, utaljon az 

önmagához mért fejlődés ütemére. 

• A kötelező órakeret terhére az iskola foglalkoztatást szervez (kimehet a tanuló az óráról 

egyénifejlesztésre) 

• A matematikai gondolkodásban megnyilvánuló számolási nehézségeket vegyék figyelembe 

mindenolyan tantárgyban, ahol számolásos tananyagrészek vannak, illetve ezek a munkák 

nem értékelhetőek(pl.: fizika, kémia esetében). 

• A helyesírás értékelése alóli felmentés. 

• A külalak értékelése alóli felmentés. 

• Tantárgyi felmentés. 

Az első évfolyamon az értékelés és minősítés alól mentesített tanuló számára egyéni 

továbbhaladástengedélyezhet az igazgató, vagyis a gyermek haladása eltérhet osztálytársaitól 

egyes tantárgyakban. 

• Jellemzően szöveges, vagy százalékos értékelést alkalmazunk. 

• A továbbhaladás – azaz a következő évfolyamba lépés – feltételének érvényesítésekor 

figyelembevesszük a szakértői véleményben foglaltakat is. 

• Az értékelő folyamat szerves része a szülő tájékoztatása, illetve az eredmények értelmezése, 

a jövőrevonatkozó tennivalók meghatározása. Különös gondot fordítunk arra, hogy a tanulók 

eredményeitdiszkréten kezeljük, azokat csakis a szülőjével, és a tanulóval osztjuk meg, nem 

az osztálynyilvánossága előtt. 

 

Az elégséges megszerzéséhez vezető utat támogatjuk a módszerekkel és az értékelés 

sokféleségével, lehetőség szerinti több havi jegy adása, (szóbeli, írásbeli felelet, órai munka, 

szorgalmi feladat, füzetvezetés értékelése) 

  



Dolgozatoknál pedig az érettségi %-os beosztását követjük:  

0-24 % = elégtelen 

25-39% = elégséges 

40-59 % = közepes 

60-79% = jó 

80-100% =jeles 

 

Mindezek eléréséhez pedig egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki szükség esetén. 

 

Összegezve:  

• Egyénre szabott fejlesztés a gyermek szükségleteinek figyelembe vételével. 

• Differenciálás a szakértői/szakvélemény alapján. 

• A pedagógus, a fejlesztő pedagógus és a Nevelési Tanácsadó munkatársának 

folyamatoskapcsolattartása, egymás munkájának kiegészítése, segítése. 

 

Aktuális intézményi helyzetelemzés 

Iskolánk tudatosan vállalja a SNI tanulók fejlesztését ezt alapító okiratában is rögzítette, 

valamintigyekezett megteremteni a szükséges objektív és szubjektív feltételeket.Pedagógiai 

programunkat az irányelveknek és a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek 

megfelelőenmódosítottuk. 

 

4.4. Ifjúágvédelem 

A Vincze Imre Református Általános Iskola fontos feladatának tartja a gyermek-és 

ifjúságvédelmet.Ennek megvalósítása érdekében a következőket teszi: 

- az osztályfőnökök tervszerű, szükségszerű családlátogatásokat tartanak 

- Az iskolai gyermekvédelmi felelős az, aki iskolai szinten összehangolja a 

pedagógusokmunkáját 

- kapcsolattartás és együttműködés a helyi gyermekjóléti szolgálat munkatársával és aközségi 

jegyzővel 

- az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban szülői értekezletek és fogadóórák 

megtartása 

 

4.4.1. Hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás. 

Tanulmányi szempontból hátrányos helyzetű tanulókkal: 

- tanulásmódszertani kultúra fejlesztése 

- idegennyelvi csoportbontások igénybevétele 

- korrepetálások biztosítása 

- napközi otthonos foglalkozás és tanulószobai foglalkozás biztosítása 

Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók részére 

-lehetőség szerint anyagi és természetbeni támogatás 
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