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1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható 

tanórai foglalkozások óraszámai 
 

1. 1. Bevezetés 

Helyi tantervünket a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 48. § (1) b) alapján dolgoztuk ki, 

amelynek keretében meghatározzuk: 

− az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, 

− az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának 

kötelezettségét, 

− az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 

− az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló 

magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá - jogszabály 

keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének 

formáját, 

− moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását 

az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, 

− a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

− az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepét, súlyát, 

− az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elveit és korlátjait. 

 

Iskolánkban a testnevelési órák számát mindegyik évfolyamon megnöveltük, ezáltal az e törvény 

52. §-ának (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma is 

megnőtt. Azokban az osztályainkban, amelyekben iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik, a helyi 

tantervbe minden tanítási napra − a délelőtti vagy a délutáni tanítási időszakra − beépítettük a 

testnevelési órát. A többlet testnevelési órákat az első-negyedik évfolyamon − az e törvény 17. §-

ának (8) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő − testnevelő végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkező tanár is taníthatja. 
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1. 2. Az 1 – 4. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok 

ÓRATERV 2010. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL 

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

  
javasolt 

aránya (%)     óraszám óraszám óraszám óraszám 

aránya 
(%) 

Műveltségi terület 1-4. évf. Tantárgy neve Tantárgyi tartalmak heti éves heti éves heti éves heti éves 1-4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 32-42 Magyar nyelv és irodalom 8 296 8 296 8 296 7 259 36,85 

Élő idegen nyelv 2-6 Élő idegen nyelv Angol/német         1* 37 3 111 4,76 

Matematika 17-23 Matematika   4 148 4 148 4 148 4 111 17,83 

Ember és társadalom 4-8 

Ember a természetben 4-8 
Környezetismeret 1 37 1 37 1 37 2 74 5,94 

Ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

Rajz és vizuális kultúra 1 37 1 37 1 37 1 37 Művészetek 10-18 Művészetek 

Technika, életvitel, háztartástan 1 37 1 37 1 37 1 37 

14,27 

Informatika 2-5 Informatika Informatika         1* 37 0-1 18,5 1,78 

Testnevelés és sport 15-20 Testnevelés, sport 3 111 3 111 3 111 3 111 14,27 

    
Testnevelés 

Népi játék, néptánc 1 37 1 37 1* 37     3,57 

HETI KÖTELEZŐ ÓRA       20 740 20 740 20 740 22-23 832,5 3112,50 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ                         

Úszás       1 37 1 37 1 37 1 37 16,67 

Informatika                   1-0* 18,5 2,08 

ÖSSZES ÓRATERVI ÓRA       21 777 21 777 21 777 24-24 888   

SZABADON VÁLASZTHATÓ                         

Idegen nyelv               1* 37 1* 37 7,55 

Informatika                   1* 37 3,77 

Sport       0-1 18,5 0-1 18,5 1-0 18,5 1-0 18,5 3,77 

Néptánc                   1* 37   

MINDÖSSZESEN        21-22 795,5 21-22 795,5 23-22 795,5 26-25 980,5   
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1. 3. Az 5–8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok 

 

ÓRATERV 2010. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL 
          5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

  
javasolt aránya 

(%) 
    óraszám óraszám 

aránya 
(%) óraszám óraszám 

aránya 
(%) 

Műveltségi terület 5-6. évf. 7-8. évf. Tantárgy neve Tantárgyi tartalmak heti éves heti éves 5-6. évf. heti éves heti éves 7-8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 17-24 10-15 Magyar nyelv és irodalom 4 148 4 148 17,78 4-3 129,5 3-4 129,5 14,00 

Élő idegen nyelv 12-20 12-20 Élő idegen nyelv Angol/német 3 111 3 111 13,33 3 111 3 111 12,00 

Matematika 15-20 10-15 Matematika   4 148 3 111 15,56 3 111 3 111 12,00 

Történelem 2-1 55,5 2 74 2 74 2 74 
Történelem 

Hon- és népismeret 0-1 18,5 1-0 18,5         

Etika          0-1 18,5 0-1 18,5 

Ember- és társadalomismeret 0-1 18,5 1 37 1-0 18,5 1-0 18,5 

Ember és társadalom 4-8 10-15 

Osztályfőnöki 

Tanulásmódszertan 1-0 18,5     

14,44 

        

12,00 

Természetismeret 2* 74 2-3* 92,5         

Biológia Biológia 1* 37 1* 37 1-2 55,5 2-1 55,5 

  Egészségtan     0-1* 18,5         

Fizika           1-2 55,5 2-1 55,5 

Ember a természetben 7-11 15-20 

Kémia           

5,56 

2-1 55,5 1-2 55,5 

18,00 

Földünk és környezetünk 4-8 4-8 Földrajz Földrajz 1* 37 1* 37 4,44 2-1 55,5 1-2 55,5 6,00 

Ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

Rajz és vizuális kultúra 1 37 1 37 1 37 1 37 

Mozgóképkultúra és médiaismeret             1-0 18,5 
Művészetek 12-16 8-15 Művészetek 

Tánc és dráma 1-0 18,5     

8,89 

        

9,00 

Informatika 4-8 6-10 Informatika Informatika 1-0 18,5 1 37 3,33 1 37 1 37 4,00 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 4-9 6-10 Technika Technika, életvitel, háztartástan 1 37 1 37 4,44 1 37 0-1 18,5 3,00 

Testnevelés és sport 11-15 10-15 Testnevelés Testnevelés, sport 2-3 92,5 2-3 92,5 11,11 2-3 92,5 3-2 92,5 10,00 

HETI KÖTELEZŐ ÓRA         23-22 832,5 22-23 832,5 1665,00 25-25 925 25/25 925 1850,00 
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KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ         2-2   3-1     2-2   3-2     

Magyar         0-1 18,5     1,02 0-1 18,5 1-0 18,5 1,82 

Matematika         1-0 18,5 1 37 3,06 1 37 1 37 3,64 

Úszás, sport         1-0 18,5 1-0 18,5 2,04 1-0 18,5 0-1 18,5 1,82 

Technika                 0,00     1-0 18,5 0,91 

Informatika         0-1 18,5 1-0 18,5 2,04           

ÖSSZES ÓRATERVI ÓRA         25-24 906,5 25-24 906,5 1813,00 27-27 999 28-27 1036 2035,00 

SZABADON VÁLASZTHATÓ         1-2   1-2               

Idegen nyelv         1 37 1 37 3,85 1 37 1 37 3,48 

Sport         0-1 18,5 0-1 18,5 1,92 1-0 18,5 0-1 18,5 1,74 

MINDÖSSZESEN          26-26 962 26-26 962 1924,00 29-28 1054,5 29-29 1073 2127,50 
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Az iskola óraterve mind tartalmában mind szerkezetében tükrözi az iskolában folyó oktató-nevelő 

munkát meghatározó pedagógiai elveket és célokat. A kötelező tanórai foglakozások a minden 

tanuló által kötelezően teljesítendő óraszámot tartalmazzák. Ezek során sajátítják el a tanulók a 

NAT-ban szereplő valamennyi műveltségi terület, részterület minimális követelményeit. A kötelező 

tanórai foglakozások heti óraszáma megegyezik a Közoktatási törvény 52. § -ában meghatározott 

mértékkel. A tanulók heti óraszámát együttesen a kötelező, a kötelezően választható és a 

választható órák adják. Ezek mértéke megegyezik a 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet (NAT) 

7. §-ában meghatározott maximális heti óraszámmal. Eszerint a tanuló kötelező és szabadon 

választott tanítási óráinak összege egy tanítási héten, a közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (3)-

(5) bekezdésében meghatározott időkeretet 

a) az első-negyedik évfolyamon legfeljebb kettő, 

b) az ötödik-hatodik évfolyamon legfeljebb három, 

c) a hetedik-tizenharmadik évfolyamon legfeljebb négy  

tanítási órával haladhatja meg. 

 

Az iskola valamennyi évfolyamán a testnevelés, továbbá ötödik-nyolcadik évfolyamokon a helyi 

tantervben meghatározott Magyar nyelv és irodalom és a Matematika, ötödik és hatodik 

évfolyamokon az informatika, valamint nyolcadik évfolyamon a technika tananyag elsajátítása, a 

követelmények teljesítése csak a kötelezően választandó tanítási órákon való részvétellel 

teljesíthető, vagyis az ezeken való részvétel az iskolába beiratkozott valamennyi tanuló számára 

kötelező.  

 

1. 2. 1. Egyéni foglalkozás időkerete 

 

A nem kötelező tanórai foglalkozások és egyéni felzárkóztatás lehetőségéből a tanulók egyéni 

érdeklődésüknek megfelelően a szülők döntése és a pedagógusok javaslata alapján választanak a 

minimálisan és a maximálisan megadott keretek között. A választható foglalkozások célja a 

felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, tehetséggondozás, speciális és kiegészítő ismeretek nyújtása. A 

szabadon választható órakeretből csak azok a tanulók választhatnak a második idegen nyelvet, akik 

4. évfolyam végén Magyar nyelv és irodalom valamint idegen nyelv tantárgyakból is jeles 

osztályzatot kaptak, és a közismereti tárgyak átlaga nem volt gyengébb 4,00-nál. 
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1. 2. 2. Összevont osztályokban szervezett oktatás 

 

Összevont osztályt szervezni legfeljebb négy egymást követő iskolai évfolyam tanulójából lehet. 

 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. 

rendelet 3. § (3) bekezdés értelmében, ha az iskolai oktatást a közoktatásról szóló törvény 3. számú 

melléklete II. fejezet 4. pontja szerint összevont osztályban szervezik meg, a tanórai 

foglalkozásokat az osztatlan tanítás sajátosságainak figyelembevételével, a közös és az osztott órák 

arányát meghatározva kell beépíteni a helyi tantervbe. 

 

3. A tanítási órák keretében meg nem valósítható foglalkozások (nem óratervi 

órák) 

 

A tantervi követelmények teljesítése iskolánkban nem csak a tanítási órákon való részvétellel, 

hanem a nem szakrendszerű oktatás keretében (iskola által) szervezett projektek, valamint tanórán- 

és iskolán kívüli programokon való kötelező részvétellel teljesíthetők. Ezek a foglalkozások a 

tanítási órák és a tanítási napok számába beszámíthatók. A kötelező részvételt az intézmény csak 

azoknak a foglalkozásoknak az esetében követeli meg, amelyek a tanulók (és a családok) számára 

nem jelent aránytalan terhet, és nem vezet hátrányos megkülönböztetéshez. Tanítási órák keretében 

meg nem valósítható, de a tanítási órák és a tanítási napok számába beszámítható foglalkozások, 

tevékenységek: 

� tanulmányi kirándulások (amennyiben azon az adott osztály, tanulócsoport teljes létszámmal 

részt vesz, ill. anyagi helyzete miatt senki nem marad távol), 

� tanulmányi séták, 

� kulturális- és sportrendezvények, 

� mezőgazdasági munka, 

� napközis foglalkozások, 

� versenyek, 

� diáknap, jeles napok (Föld Napja, Madarak, fák napja, Víz Világnapja, Egészség Hete, Zöld 

Hét, Tök jó hét)  

� táborok. 
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2. Az alkalmazandó tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

A tankönyvek, tanulmányi segédletek megválasztása az adott tantárgyat tanító pedagógus 

felelőssége. Alapkövetelmény, hogy a kiválasztott tankönyvek és más segédletek tartalma 

tudományos igényű legyen, és a tananyagot a gyermek életkorának megfelelő szinten tárgyalja, a 

tantervi anyagot, tananyagot célszerű, megfelelő logikai sorrendben tartalmazza. Törekszünk az alsó 

és a felső tagozat viszonylatában az azonos szemléletet képviselő, a tananyag egymásra épültségét 

eredményező, azt garantáló tankönyvek, munkafüzetek használatára. A segédanyagok, 

munkafüzetek, feladat- és mérőlapok kiválasztásának feltétele, hogy azok nyelvezetükben, 

követelményeikben illeszkedjenek a választott tankönyvcsaládhoz és helyi tantervi 

programjainkhoz. A tankönyvek és segédletek megválasztásánál figyelembe vesszük a szülők 

anyagi lehetőségeit. (Tartós tankönyvek alkalmazása) 

 

A tanulást segítő korszerű taneszközök beszerzését mindenkor az iskola gazdasági helyzetét 

figyelembe véve, tervszerű ütemezéssel végezzük, az elfogadott terv szerint. A helyi tantervek 

megvalósulását elősegítő, a taneszköz jegyzékben meghatározott, szemléltető-eszközök biztosítása 

közmegegyezéssel folyamatosan történik. Megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek a 

Funkcionális taneszköz-jegyzék szerint a NAT valamint a helyi tanterv elvégzéséhez 

nélkülözhetetlenek, a tananyag feldolgozásához, képességek fejlesztéséhez mindenképpen 

indokoltak. 

 

Az iskolai eszközöknek elvárhatóan tükrözni kell korunkat, ennek dinamizmusát, korunk 

megismerési mintázatait, eljárásait, munkakultúráját.  Törekvésünk, hogy az iskola szertáraiban 

kellő mértékben képviselve legyen az eszközök „újabb nemzedéke ", különös tekintettel a 

közoktatás-informatizálás modernizációs programjára. A tanulói aktivitást igénylő eszközök 

kerülnek előtérbe, amelyeket a NAT tartalmaira és követelményeire támaszkodva ismeretszerzéshez, 

képességfejlesztéshez, személyiségfejlesztéshez alkalmazunk Gazdaságossági célból bizonyos 

eszközök többfunkciós használatára törekszünk. Bizonyos feladatokat a települési művelődési ház és 

könyvtár technikai eszközeinek igénybevételével (könyvtári órák, média-ismeret, informatika, ... 

stb) látunk el. Az egyes tantárgyak taneszköz -és felszerelési jegyzékét az adott tantárgy helyi 

tanterve tartalmazza.  
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A taneszközök beválását az iskola a szakmai munkaközösségek irányításával évente felülvizsgálja, 

és szükség szerint módosítja. A tankönyvek, tanulmányi segédletek megválasztásának általános 

elveit az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Funkciók A minőség összetevői 

Motiváció Illusztráltság 

Érdekesség 

Problémák bemutatása 

Gondolkodásra ösztönző egyéb megoldások 

Ismeretátadás Érthetőség 

Életszerűség 

Tudományos pontosság 

Rendszerezés Strukturáltság 

Koordináció A többi tankönyvekkel való összehangoltság 

Differenciálás Szintezett tananyag 

Tanulásirányítás 

Tanulási stratégiák 

tanítása 

A tanórai és az otthoni tanulás folyamatát orientáló eszközök  

Az önértékelés elősegítése Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, illetve összefoglaló kérdések 

és feladatok 

Értékekre nevelés Érzelmi hatást keltő eszközök 

 

3. Tanulói jogviszony. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 

Az első osztályba kötelezően felvételt nyer a fenntartó önkormányzatok területéhez tartozó, az adott 

intézményegység, tagiskola beiskolázási körzetében állandó lakóhellyel (ennek hiányában 

tartózkodási hellyel) rendelkező, – május 31-ig a hatodik életévét betöltő – valamennyi iskolaérett 

tanköteles. Az iskolaérettség igazolása az óvoda javaslata vagy szakvizsgálat alapján történik. A 

június 1. és december 31. között tankötelessé váló gyermek felvételére a szülő kérése alapján 

rendkívül indokolt esetben és szakvizsgálat után kerülhet sor.  
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A beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésnek, a tanuló előző tanulmányi 

eredményének, ill. magatartás és szorgalom érdemjegyeinek valamint az adott évfolyamra járó 

tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 

Nem tagadható meg az 1-4 évfolyamba járó tanuló napközis foglalkozásra, iskolaotthonos osztályba 

való felvétele, ha eredményes felkészülése azt szükségessé teszi. 

 

Az iskolával a tanuló – a beíratás napjától – tanulói jogviszonyba kerül.  Napközibe minden szociá-

lisan rászoruló jelentkezőt felveszünk. Az iskola bármely évfolyamán a tankötelezettség 

mindennapi iskolába járással, vendégtanulóként vagy magántanulóként teljesíthető.  Ez utóbbi 

esetben - ha nem egészségügyi okból és nem orvosi javaslattal történik - a követelmények 

teljesítéséről a szülőnek kell gondoskodni. A magántanuló írásbeli és szóbeli beszámoltatás 

keretében köteles számot adni felkészültségéről. Évközben, más iskolákból érkezett tanulók 

szükség esetén különbözeti vizsgát tesznek (pl. kötelező idegen nyelv). Az esetleges hiányosságok 

pótlásáról, a különbözeti vizsgára való felkészítésről a szülőnek kell gondoskodni. A felzárkóztatási 

szakasz költségei a szülőt terhelik.            

 

A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltétele az előírt tanulmányi követelmények sikeres 

teljesítése. Egy vagy két – a tanév végén kapott – elégtelen osztályzat esetén a tanköteles tanuló 

köteles javítóvizsgát tenni, ennek elmulasztása ill. a tanév végén szerzett három elégtelen osztályzat 

megléte esetén az évfolyam megismétlését javasoljuk. A NAT előírásai alapján a 4. 6. 8. 

évfolyamok végén – a szakaszhatároknak megfelelően – a műveltségi területek követelményeinek 

alapján, a többi évfolyamon az iskola helyi tantervében meghatározott minimum követelmények 

alapján dönt a vizsgabizottság a javító vagy osztályozó vizsga eredményességéről. Ötven napot 

meghaladó igazolt vagy igazolatlan hiányzás esetén a tanuló osztályozó vizsgán köteles számot adni 

tudásáról. Igazolatlan hiányzás esetén a nevelőtestület egyedi elbírálással megvonhatja az 

osztályozó vizsga lehetőségét, és az évfolyam megismétlésére kötelezheti a tanulót. A tanulói 

jogviszony megszűnése történhet a tanuló lakhelyének megváltozása, a szülő írásbeli kérelmére 

másik iskola választása miatt, ill. a kötelességeit súlyosan megszegő tanuló fegyelmi tárgyalása 

(76.§ 3.) után. 
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4. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

 

Az ellenőrzést – értékelést a pedagógiai folyamat szerves részének tekintjük, ezért ugyanazokat az 

elveket érvényesítjük, mint a nevelés - oktatás folyamatának más területein. Valamely osztályfokra 

történő belépéskor, továbblépéskor, tanárváltáskor az előzetes ismeretek szintjének megállapítására, 

helyzetmérésre – feladat meghatározó jelleggel – diagnosztikus méréseket végzünk. Ezeket nem 

osztályozzuk, a teljesítményeket pontszámokban vagy százalékokban kifejezve értékeljük. A 

tanulási folyamat követésére időben rendszeresen, tervszerűen elosztott gyakorisággal végezzük a 

fejlesztő, formatív méréseket (röpdolgozat, szóbeli- és írásbeli egyéni feletek, osztályfeleltetés, 

kísérlet, megfigyelés, gyűjtőmunka, kiselőadás).  

 

Értékelésünk, minősítésünk alapja a normára orientált szummatív értékelés, melynek lényege, hogy 

az adott populációban minden tanuló talál önmaga számára megoldható feladatokat: 

alapkövetelmények, törzsanyag, SNI tanulók követelményei. 

 

4. 1. Értékelésünk szemléleti alapja 

 

Folyamatosan rendszeresen összevetjük a tanulók fejlődéséről nyert adatokat a fejlődésük iránt 

támasztott követelményekkel. Az ellenőrzés nem szorítkozik csupán az ismeretek és készségek 

értékelésére, folyamatosan értékeljük tanulóink képességeinek, magatartásának, egész 

személyiségének fejlődését, nemcsak a szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást és 

előrehaladást osztályozzuk. Figyelembe vesszük a tanulók fejlődésének jellemző vonásait, élettani 

sajátosságait. Fontosnak érezzük, hogy az érdemjegyek és osztályzatok ne csupán kinyilatkoztatott 

ítéletként lebegjenek a tanulók előtt.  Szóban is megbeszéljük, hol hibáztak, miben, mi lehet a hibák 

oka, mit kell tenniük a hibák kijavítása érdekében. Azt valljuk, az ellenőrzésnek nem kell 

szükségszerűen félelemmel terhes, feszült légkörben folynia, ha  

• folyamatos, azaz megjelenése rendszeres, aktuális, tervszerű, 

• sokoldalú, méri az emlékezeti teljesítményeket, az ismeretek alkalmazását, a tudást, 

meghatározza a további feladatokat, 
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• változatos, vizsgálja a neveltségi szintet, figyelembe veszi az életkori sajátosságokat 

(személyiségtípusokat), alkalmazza a metakommunikációs jelzéseket, 

• kiszámítható. 

 

Iskolánkban a tanulói teljesítmények értékelésének alapja a különféle méréseken elért eredmény. A 

követelmények jelentik a tanulás értékelésében a viszonyítási alapot. A követelmények azt a 

teljesítményszintet jelzik, amelyet valamely anyagrész vagy tantárgy tanulása után várunk el a 

tanulóktól. Érdemjegyet csak azoknak a tananyagelemeknek a tudására adunk, amelyekre a 

követelmények vonatkoznak. Az írásbeli számonkérés mellett, kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a 

szóbeli feleteknek. A teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus oktató-nevelő 

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

tantárgytól függően változhat.  

 

4. 2.  A tanulói teljesítmények értékelésének, minősítésének formái 

 

4. 2. 1. A teljesítmény értékelésének formái: 

- percepciós mérések 

- diagnosztikus mérések 

- témazáró dolgozatok 

- felmérő dolgozatok 

- önálló fogalmazás írása 

- feladatlap kitöltése 

- rövid írásbeli felelet 

- tollbamondás 

- szódolgozat 

4. 2. 2. A teljesítmény értékelésének rendje 

 

A felmérő és témazáró dolgozat egy-egy nagyobb tananyagegység lezárását szolgálja. 

Összefoglalás, rendszerezés előzi meg. A megírás idejét be kell jelenteni a tanulónak. A tanév eleji 

diagnosztikus mérés, valamint a percepciós mérés eredménye %-osan kerül az osztálynaplóba és a 

tájékoztató füzetbe. A témazáró dolgozatok érdemjegyei piros színnel kerülnek az osztálynaplóba. 
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4. 2. 3. A teljesítményértékelés korlátai 

 

A tantárgyi érdemjegyek nem születhetnek csak írásbeli számonkérésből. Az írásbeli 

beszámoltatások és a szóbeli feleletek arányára ügyelni kell. A tanulási nehézségekkel küzdő 

gyerekeknél és a sajátos nevelési igényű tanulóknál az értékelés a szakértői vélemény alapján 

történik. Esetükben a szóbeliség dominál. A tanítási napon egy tanulócsoportban nem lehet 

kettőnél több felmérést, témazáró dolgozatot íratni. Hosszabb tanítási szünetet követő tanítási 

napon felmérést, témazáró dolgozatot nem íratunk. Az írásbeli beszámolókat (dolgozatok, 

felmérések, stb.) legkésőbb két hét elteltével értékelve vissza kell adni a tanulónak. Az osztály 

teljesítményét a tanítási óra végén szóban értékeljük. 

 

4. 2. 4. Az írásbeli beszámoltatások szerepe, súlya a tanuló tudásának értékelésében 

 

Az alapozó tantárgyak éves tervezése előtt a diagnosztikus méréseket minden évfolyamon 

elvégezzük. Percepciós méréseket ősszel és tavasszal végzünk. A diagnosztikus és percepciós 

mérések alapján képet kapunk a tanulók tudásáról, az adott időszakban a képességeikről. Ez alapján 

lehet meghatározni a további feladatokat. 

 

A felméréseket a helyi tanterv követelményei alapján kell összeállítani a minőségirányítási 

programban lefektetett módon. A felmérő- és a témazáró dolgozat alapján lehet összehasonlítást 

végezni, további feladatokat meghatározni. Az írásbeli feleletet, tollbamondást, stb. témakörön belül 

alkalmazzuk, kisebb egységek begyakorlása után. Az írásbeli felelet, a szódolgozat, a tollbamondás, 

stb. feleletértékű.  

 

A tantárgy jellegéből fakadóan a munkaközösségek illetve a pedagógus dönt arról, hogy az írásbeli 

vagy a szóbeli számonkérés eredménye kapjon-e elsőbbséget. A félévi és év végi tantárgyi osztályzat 

eldöntésénél a témazáró dolgozatoknak és a felméréseknek meghatározó szerepe van. (Kétes jegy 

esetén ezek döntik el az osztályzatot.) 
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4. 2. 5. Az értékelés (érdemjegyszerzés) gyakorisága 

 

A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti egy- vagy kétórás tantárgyakból félévenként 

minimum 3-4, a heti három vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból havonta legalább 1-2 

érdemjegy alapján értékelhető a tanuló. 

 

4. 2. 6. Az értékelés (érdemjegyek, osztályzatok) módja 

 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor, a középsúlyos értelmi 

fogyatékos tanulók esetében valamennyi évfolyamon szöveges minősítéssel fejezzük ki, hogy a 

tanuló hogyan teljesítette a tantervi követelményeket. Az év közbeni értékelés érdemjegyekkel 

történik (1-től 5-ig). Félévkor és év végén az érdemjegyek alapján a következő minősítés születhet: 

� kiválóan teljesített 

� jól teljesített 

� megfelelően teljesített 

� felzárkóztatásra szorul 

Az év közbeni értékeléskor adott érdemjegek átlaga a következőképpen váltható át a félévi és év 

végi szöveges minősítésre: 

� alapozó tantárgyaknál (magyar nyelv- és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen 

nyelv) 

4,7 – 5  kiválóan teljesített 

3,8 – 4,6 jól teljesített 

2,5 – 3,7 megfelelően teljesített 
      – 2,4 felzárkóztatásra szorul 

� készségtárgyaknál javuló tendencia esetén 

4,6 – 5  kiválóan teljesített 

3,6 – 4,5 jól teljesített 

2,1 – 3,5 megfelelően teljesített 
      – 2,0 felzárkóztatásra szorul 
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Két tizedes jegynél, a századok esetében, a kerekítés szabályainak megfelelően járunk el. Ha az első 

osztály végére a tanuló a továbbhaladáshoz szükséges tantervi követelményeket nem teljesíti – 

szülői kérés illetve beleegyezés esetén – iskolalátogatási bizonyítványt kap, számára az évfolyam 

előkészítőnek minősül. A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél valamennyi évfolyamon: 

a jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) érdemjegyeket – 5-8. évfolyamokon – 

osztályzatokat alkalmazzuk.  

 

A magatartás- és szorgalomjegyek értékelése és minősítése a többi évfolyam értékelése és 

minősítése szerint történik. A választható tantárgyként tanított informatikát – az 5. évfolyamon – 

érdemjeggyel értékeljük. A többi tantárgyhoz hasonlóan a minősítés osztályzattal történik. 

Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény esetén év végén a jeles osztályzat mellett dicséret is adható, 

ennek minősítése: kitűnő.  

 

Az érdemjegy visszajelentő, informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és az adott témához tartozó 

tantervi követelmények összehasonlításának eredménye, és tükrözi a tantárgyi attitűdöt is.  

 

Az osztályzat összefoglaló képet ad a tanuló összteljesítményéről, minősíti a tanulót. A tanulók 

minimálisan félévente legalább négy érdemjegyet kapnak, amelyből minden „szöveges” tantárgy 

esetében legalább egy érdemjegy otthoni munkát értékel és minősít. (házi dolgozat, kutatómunka, 

kísérlet, kiselőadás, modell, makett, … stb). A tanórai tantárgyi ellenőrzés módozatait az egyes 

tantárgyi tanterveknél jelöljük meg.  

 

Első évfolyamon félévkor és évvégén, a második évfolyamon félévkor tantárgyanként szöveges 

minősítéssel a második évfolyamon tanévvégétől valamint a 3 – 8. évfolyamokon egy-egy 

osztályzattal történik a tanulói teljesítmények értékelése.   

 

4. 2. 7. Az érdemjegyek és az osztályzatok tartalma 

 

� tények, leírások, fogalmak, szabályok, összefüggések, törvények, szóbeli és írásbeli 

számonkérések, 

� kísérletek, manuális tevékenységek megítélése, 

� kiselőadások tartalmi minősítése, 
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� házi dolgozatok, egyéni kutatások minősítése, 

� vitakészség, véleménynyilvánítás megítélése, 

� tantárgyi attitűd mérlegelő megítélése. 

 

Utóbbit különösen fontosnak ítéljük azoknál a tárgyaknál, ahol a felszerelés, az aktivitás, a kitartó, 

fegyelmezett, pontos munka alapfeltétele a minőségi produktumnak, teljesítménynek.  

Ennél a tantárgycsoportnál („készségtárgyak”) ezért negyedévente egy érdemjeggyel minősítjük a 

tantárgyi attitűdöt, amelyet az értékelő naplóban formailag sem különböztetünk meg a többi 

érdemjegytől, s amelyet a félévi és év végi osztályzat megállapításánál azonos értékűként veszünk 

figyelembe. Ennek értelmében az osztályzat nem csak a teljesítményszintek minősítését szolgáló 

érdemjegyek számtani közepét jelenti.  

 

Azoknál a tantárgyaknál, ahol valamilyen produktumot (pl. rajz, festmény, munkadarab, … stb. ) 

kell elkészíteniük a tanulóknak, lehetőséget adunk a negyedévi értékelésig az utólagos 

bemutatásra. 

 

4. 2. 8. A naplóba, anyakönyvbe, bizonyítványba bejegyzésre kerülő osztályzatok 

 

    kitűnő  ( csak tanév végén ) 

    jeles  ( 5) 

    jó  (4) 

    közepes (3) 

   elégséges (2) 

   elégtelen (1) 

 

4. 2. 8. Az érdemjegyek megállapítása 

Jeles (5), ha 

� a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tett, 

� ismeri, érti, tudja a tananyagot, azt alkalmazni is képes pontosan, szabatosan fogalmaz, 

lényegre mutatóan definiál,      

� saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt, 

� tud szabadon, önállóan beszélni, 
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� bátran mer vissza kérdezni, véleményt mondani. 

jó (4 ), ha  

� a tantervi követelményeket megbízhatóan, kevés és jelentéktelen hibával teljesíti,  

� apró bizonytalanságai vannak,  

� kisebb előadási hibákat vét, 

� definíciói „bemagoltak”. 

közepes (3) 

� a tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz eleget 

� nevelői segítségre, javításra, kiegészítésre többször rászorul 

� ismeretei felszínesek 

� kevésbé tud önállóan fogalmazni, dolgozni, beszélni 

� rövid mondatokat mond.(párbeszéd a tanár és a diák között), de segítséggel képes megoldani 

szóbeli feladatát  

elégséges (2), ha  

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

szükséges minimális ismeretekkel, készségekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas 

válaszokat ad („tud valamit”)  

� fogalmakat nem ért  

� gyakorlatban képtelen az önálló feladatvégzésre (akar, de nem megy) 

elégtelen (1), ha   

� a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem képes vagy nem akar eleget tenni, 

� a minimumot sem tudja. 

 

Az érdemjegyek, osztályzatok megállapítása során figyelembe vesszük a tanuló adott tantárgyban 

mutatott többletmunkáját. A tanulók helytelen viselkedése, kötelességteljesítésének elmulasztása 

miatt elégtelen osztályzatot nem adunk. A füzetrendet a tantárgyi értékelésnél figyelembe vesszük. A 

házi feladatot az órán feladott anyag gyakorlásának tekintjük, emiatt nem osztályozzuk. Kivételt 

jelent ez alól a gyűjtőmunka, a megfigyelés, a kísérlet, a kutatás, a kiselőadás, a „házi dolgozat", 

fogalmazás, a rendszerező munkák, makettek, modellek, rajzok otthoni elkészítése. A belépő 

tantárgyaknál az első két hónapban főként szavakkal értékelünk. A kiegészítő anyag elsajátítását 

szaktanári dicsérettel, tantárgyi dicsérettel honoráljuk, de az emelt óraszámú csoportokban a 

követelmények részét képezik a kiegészítő anyag bizonyos elemei. Nem adunk törtjegyeket.  
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A félévi, év végi osztályzatok az évi összteljesítményt értékelik, és nem feltétlenül az évközi 

érdemjegyek középarányosaként jelennek meg. Fontos, hogy az év végi osztályzat az évi 

összteljesítményt értékelje (ne csak a 2. félévet), és ne csupán érdemjegyek középarányosaként 

jelentkezzen. Tükrözze az esetleges fejlődést is. A pontozással elvégezhető értékelésnél az érdemjegyek 

kialakítása alkalmával használatos értékelési normák legyenek ismertek a tanulók és a szülők előtt. E 

tekintetben szülessen megegyezés az azonos tantárgyakat tanítók között, illetve munkaközösségeken belül. 

Szükséges az alsó és felső tagozat munkaközösségei között is az egyeztetés a zökkenőmentes 

átmenet érdekében.  

 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított érdemjegyek alapján dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről.  

 

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben 

adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon 

tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha pedagógus nem 

változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az 

évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosíthatja: készségtárgyaknál javuló tendencia 

esetében 55 századtól kerekíthet felfelé a nevelőtestület, alapozó tantárgyaknál 75 századtól, figyelembe 

véve a dolgozatok, témazárók (pirossal bejegyzett) érdemjegyeit. Magatartás- és 

szorgalomjegyeknél 6 tizedtől. 

 

4. 2. 9. Az érdemjegyek, osztályzatok osztálykönyvi bejegyzésének módozatai 

 

 Felmérők, témazárók, feladatlapok:  piros tintával, 

 Szóbeli feleletek:    kék tintával, 

 Írásbeli feleletek:    kék tintával, 

 Gyűjtőmunkák:     zöld tintával, 

 „Házi dolgozatok":    zöld tintával, 

 Kiselőadások:     zöld tintával, 

 Félév végi osztályzatok:   kék filccel. 
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 Év végi osztályzatok:    piros filccel. 

4. 2. 10. A modul-tárgyak értékelése és minősítése 

 

Iskolánkban nem szerveztük önálló tantárggyá, de önálló egységként tanítjuk az alábbi modulokat: 

Magyar nyelv és irodalom, testnevelés: Tánc-dráma 1 – 3. évfolyam (népijáték), 

Művészetek: Tánc-dráma 5. évfolyam, 

Történelem: Hon-és népismeret 6. évfolyam, 

Természetismeret: Egészségtan 6. évfolyam. 

 

A modulok értékelésére, a beszámoltatás rendjére és formáira ugyanazok az elvek és szabályok 

érvényesek, mint az iskola tantárgyi rendszerének többi elemére. Az önálló tantárgyi egységként 

tanított tantárgyi modulokat év közben érdemjeggyel, év végén osztályzattal értékeljük a „befogadó 

tantárgyi” osztályzat részeként. Ha a modultárgyak egy félévet ölelnek fel, és az osztályzat 

megállapítására az első félév végén kerül sor, azt év végén – a befogadó tantárgyi osztályzatba 

beszámítva – a bizonyítványba is bejegyezzük. 

 

4. 3. Szintmérések 

 

Az év végi mérések az Országos Értékelési-és Vizsgaközpont mérőlapjaival történnek. A méréseket 

a 4., a 6., és a 8. évfolyamok végén végezzük. A többi évfolyamon az év végi felmérések mérőlapjait 

a szaktanárok a tanév kezdetén, a mikro-tantervek bemutatásával egyidejűleg készítik el. A 

szintmérések az alábbi kompetenciák körére terjednek ki: 

� Szövegértési és szövegalkotási kompetencia (NAT műveltség-terület: Magyar nyelv és 

irodalom) 

� Matematikai – logikai kompetencia (NAT műveltség-terület: Matematika) 

� IKT kompetencia (NAT műveltség-terület: Informatika) 

 

� Szociális, életviteli és környezeti kompetencia (NAT műveltség-területek: Életviteli és 

gyakorlati ismeretek, Ember a természetben, Földünk és környezetünk) 

� Életpálya-építési kompetenciák (NAT műveltség-terület: Életviteli és gyakorlati ismeretek) 

� Idegen nyelvi kompetenciák (NAT műveltség-terület: élő idegen nyelv, német, angol) 
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5. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

   

A házi feladat a tanítási órán elsajátított ismeretek, készségek otthoni gyakorlását, bevésését, 

alkalmazását szolgálja. Lehetőséget ad a tanulónak az egyéni tanulási stílus és egyéni munkatempó 

kialakítására. A körültekintően megválasztott házi feladat segítségével a tanuló fokozatosan válik az 

ismeretszerzésben és alkalmazásban önállóvá és eredményessé. Az egyéni tanulási stíluson túl 

kialakítja az önellenőrzés és önértékelés képességét.  

 

A házi feladat évfolyamonként a tantervi követelményekhez igazodik. Eredményessége visszajelzést 

ad a tanuló és a pedagógus számára a továbbhaladás lehetőségéről, illetve korlátairól. A házi feladat 

a tantárgy jellegétől függően írásbeli és/vagy szóbeli, esetenként szorgalmi többletfeladat vagy 

gyűjtőmunka. A szóbeli házi feladat elősegíti a szókincs bővítését, s a szóbeli kifejezőkészséget 

fejleszti. A szorgalmi feladat és a gyűjtőmunka a többletterhet is elbíró tanulók önkéntes vállalása.  

 

Az egységes feladatkijelölésnél az osztály átlagszintjét vesszük figyelembe, de lehetőség van 

képesség szerint differenciált feladatok adására is, ezért a pedagógus figyelembe veszi a tanuló 

képességeit és gyakorta él a differenciált házi feladat lehetőségével.  

 

Tanítási szünetek idejére mindenki számára kötelező házi feladatot nem adunk. A tanítási 

szünetekre adott házi feladat – szükség esetén – csak a felzárkóztatást vagy a tehetséggondozást 

szolgálhatja. A házi feladat az órán feladott anyag gyakorlása, azt iránymutatóan minden esetben 

javítani kell. A javítás módja irányított önellenőrzés is lehet. 
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5. 1. Eljárásrend a házi feladat adásának szabályozására 

 

5. 1. 1. Kötelező házi feladat tartalma 

 

5. 1. 1. 1. Szóbeli házi feladat 

 

• Tananyaghoz kapcsolódó elnevezések – szakkifejezések, fogalmak – összefüggések, szabályok – 

törvények, ismeretek, melyet az óravázlat ill. a tankönyv tanár által kijelölt részei tartalmaznak. 

• Kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv évfolyamonként megjelöl, 

• Tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények, ajánlott irodalom. 

• Memoriterek – melyet a szaktárgyi tanterv megjelöl. 

 

6. 1. 1. 2. Írásbeli házi feladat 

 

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

megoldása. 

• Tananyag szerves részét képező fogalmazások, írásbeli elemzések, gyűjtőmunkák elkészítése. 

 

5. 1. 1. 3. Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan 

 

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

ezért eredményessége szempontjából szükséges az órán a megfelelő előkészítés, a kijelölt feladatok 

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

tantárgyi készségek  begyakorlása legyen, ezért követelmény, hogy a napi tananyagon alapuljon, 

egyértelmű, a tanuló számára önállóan megoldható legyen. 

 

Az írásbeli házi feladat mennyisége átlagosan fél óránál több felkészülést ne követeljen a tanulótól. 

Péntekről hétfőre is adunk írásbeli házi feladatot amennyiben a tantárgyi órák az egymást követő 

tanítási napokra esnek. A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott 

rendszerű elmarasztalásban részesülnek. (fekete pont, ellenőrzőbe – naplóba történő beírás, a házi 

feladat pótlása, … stb.) A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi 

órán, módszere lehet a tanulók önellenőrzése, tanító - tanár javítása.  
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Félévente minden nevelő kötelessége tanítványai füzetét, írásbeli munkáját legalább egyszer 

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

érdekében, havi gyakorisággal.) Az írásbeli házi feladat értékelése - tartalmi és formai szempontból 

- egyaránt fontos, ezt a nevelő szóban és írásban is közölheti a tanulóval. Elrendelhető a korrekció, 

tartalmi vagy formai igénytelenség esetén a feladat újra íratása. 

 

5. 1. 2. Szorgalmi (házi) feladat  

 

Minden esetben a tanuló önkéntes vállalása alapján történik 

 

5. 1. 2. 1. Szóbeli házi feladat 

 

• vállalt kiselőadás a tananyaghoz kapcsolódva, 

• ajánlott olvasmány – melynek a jegyzékét a magyar nyelv és irodalom tanterv megjelöl 

évfolyamonként, 

• házi- és felmenő versenyekre való felkészülés. 

 

5. 1. 2. 2. Írásbeli szorgalmi házi feladat 

 

• képességek fejlődését tehetség fejlesztését kibontakozását elősegítő feladatok megoldása, 

• levelezős és felmenő rendszerű feladatok megoldása, 

• írásbeli pályamunkák készítése. 

•  

5. 1. 2. 3. Általános rendelkezések szorgalmi (házi) feladatra vonatkozóan 

 

A szóbeli és írásbeli szorgalmi feladat a tantárgyi követelményeken felüli teljesítményt célozza. 

Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához. A szaktanár ajánlása, motivációja alapján a tanuló 

önként vállalása. 
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A szorgalmi feladat mennyisége a tanuló teherbírásán és kitartásán is múlik, más – más elvárás 

lehet egyénenként. Odafigyelünk arra, hogy túl sok feladat adásával a tanuló a kedvét ne veszítse 

el. Szorgalmi feladat gyakorisága a tanulók elfoglaltságát figyelembe véve történik, átlagosan 

havonta egy-két alkalommal, kivétel a versenyre való felkészülés időszaka. Pedagógiai 

szempontból szükséges a szorgalmi feladat megoldásához plusz tanári segítség nyújtása. A 

szorgalmi munkát minden esetben ellenőrizzük, értékeljük (az igazi pedagógiai értéke akkor van, 

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

által kidolgozott rendszerű jutalommal). 

 

6. A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének, minősítésének 

követelményei és formái 

 

6. 1. A magatartás értékelése 

Szemléleti alap: a magatartás kifejezés az erkölcsi vonások állandóságára utal, és nem viselkedés 

csupán. A magatartás érdemjegy és osztályzat életkorhoz mérten a tanuló iskolai 

fegyelmezettségét, viselkedéskultúráját, hangnemét, társas emberi kapcsolatait, a közösségre, 

társaira gyakorolt hatását, saját maga és mások iránt tanúsított felelősségérzetét, az iskolai 

házirend betartását értékeli és minősíti. A tanulók magatartását havonta egy alkalommal az 

osztályfőnök osztályfőnöki órán, félévkor és évvégén a nevelőtestület értékeli az alábbi 

érdemjegyekkel, osztályzatokkal: 

• példás (5) 

• jó (4) 

• változó (3) 

• rossz (2) 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki 
� a közösség alakítását (osztály és iskolai), fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, 

véleményének megfelelő hangnemben való kinyilvánításával, példás viselkedésével 

elősegíti, és társait is erre ösztönzi, 

� a közösségért az iskoláért szívesen tevékenykedik,  

� nevelőivel, társaival, szüleivel, az iskola dolgozóival, a felnőttekkel (idegenekkel is) 

szemben tisztelettudó, udvarias, jóindulatú, 

� fegyelmezett, másokra pozitívan ható, pontos, segítőkész, aktív, megbízható, 

� a Házirendet betartja, társait is erre ösztönzi. 
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Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 
� részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, 

� iskolai és iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás, 

� a közösségnek szándékosan nem árt (néha komisz, de jóindulatú),  

� nevelőivel, társaival, szüleivel, az iskola dolgozóival, a felnőttekkel (idegenekkel is) 

szemben tisztelettudó, udvarias,  

� fegyelmezettsége megfelelő, segítőkész, bár nem kezdeményező, 

� általában megbízható, pontos (időnként feledékeny), 

� a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja. 

 

Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 
� a közösségi munkában (osztályáért, iskoláért) csak vonakodva vesz részt, alakítására 

nincs befolyással ill. negatívan hat, 

� társai viselkedését közömbösen nézi (lélektelen) nem segít, gátol, néha ártó, goromba, 

durva a társas kapcsolataiban, 

� viselkedése kifogásolható, 

� fegyelmezettsége ingadozó, önfegyelme gyenge, de igyekszik változni, 

� nevelőivel, társaival, szüleivel, az iskola dolgozóival, felnőttekkel szemben nem udvarias 

és nem tisztelettudó (nyegle),  

� felelősségérzete ingadozó, nem megbízható, 

� a Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt és állandó figyelmeztetéssel tartja be, 

 

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki 
� munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, 

� iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak, 

� fegyelmezettsége erősen kifogásolható, másokat erősen zavaró, 

� viselkedése, hangneme durva, közönséges, hangoskodó, romboló, trágárul beszél, 

agresszív, megfélemlítő, 

� a közösségért munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt, érdektelen, 

felelőtlen, megbízhatatlan, 

� nevelőivel, társaival, szüleivel, az iskola dolgozóival, felnőttekkel (idegenekkel) szemben 

tiszteletlen, udvariatlan, 

� a Házirendet nem tartja be figyelmeztetések ellenére sem, 

� rendszeresen elkésik, több igazolatlan mulasztása van. 
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6. 2. A tanuló szorgalmának értékelése 

 

A szorgalom érdemjegy a tanuló egyéni képességeihez, életkörülményeihez mérten a tanulmányi 

munkához való viszonyát, munkavégzését, kötelességtudatát, tanórákon kívüli többletmunkáját 

értékeli. 

 

példás érdemjegyet az a tanuló kap, aki 

� igényli tudása bővítését, céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját, 

� minden tárgyban elvégzi feladatait, munkavégzése pontos, megbízható, 

� önálló a munkában, önellenőrzése rendes, 

� kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, kitartó, 

� mindig felkészül, figyel, érdeklődő, törekvőérdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra 

is kiterjed, egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül is produkál. 

 

jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

� figyel az órákon, a házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi, 

� az órákra rendszeresen, képességeihez mérten felkészül, törekvő, 

� ösztönző hatásokra rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, ellenőrzi önmagát, 

� tudja, hogy mihez kell segítséget kérnie, 

� kötelességtudata megfelelő, néha ösztökélni kell, 

� érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

 

változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

� tanulmányi munkájában ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen,       

  pontatlan, (rendszertelen, hullámzó), 

� önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát, 

� szétszórtság jellemzi, ritkán mélyed el valamiben,  

� felszerelése gyakran hiányos, 

� házi feladatait felületesen készíti el. 

 

hanyag érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

� figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el, 

� nem hajlandó munkavégzésre, 

� gondatlan, megbízhatatlan, nem törődik kötelességeivel, 
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� érdektelenség, teljes közöny jellemzi, 

� felszerelése szinte nincs, többnyire hiányos, 

� házi feladatait általában nem készíti el, 

� a tanítási órákra készületlenül érkezik. 

 

A szorgalmat minősítő érdemjegy és osztályzat megítélésénél figyelembe vesszük az életkori 

sajátosságokat, emiatt a tagozatok (alsó - felső) között az önállóság szintje, a kötelességtudat és 

az érdeklődés eltérő súllyal képezi az értékelés alapját. 

 

 6. 3. A tanulók jutalmazásának elvei 

  

A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesített, az iskola 

hírnevét, tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő tanulókat 

jutalomban részesítjük. 

 

 

6. 3. 1. Tantárgyi elismerés formái 

 

� a szaktanár szóbeli dicsérete, 

� a szaktanár írásbeli dicsérete (ellenőrzőbe, osztálykönyvbe), 

� nevelőtestületi dicséret jutalomkönyvvel és oklevéllel a tanévzáró ünnepélyen, 8.      

évfolyamos tanuló esetén a ballagási ünnepélyen, 

� több tárgyból kiemelkedően teljesített tanuló részére, illetve a tanév végén kiemelkedő 

tanulmányi eredményt elérő tanulónak (aki legfeljebb két közismereti tárgyból kapott jó 

(4) osztályzatot, vagy minden közismereti tárgyból jeles, csupán énekből, testnevelésből 

vagy rajzból van jó ( 4 )  osztályzata; a kezdő szakaszban  egy közismereti tárgyból van 

jó (4) osztályzata,  vagy mindenből jeles és legfeljebb két készségtárgyból van jó 

osztályzata),  

� a házi versenyek győzteseinek jutalmazása könyvvel és osztályfőnöki dicsérettel a 

tanulók közössége előtt, 

� az egész évben tartó házi sportbajnokságokból, tanulmányi versenyekről, az iskolai 

faliújságokon és az iskola rádión keresztül folyamatosan tájékoztatjuk tanulóinkat, 

� az osztályközösségért kiemelkedő munkát végző tanulókat az osztályfőnök jogosult 

elismerni, melynek módját, formáját a tanulókkal együttesen határozzák meg. 
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6. 3. 2. Általában alkalmazható jutalmazások, büntetések 

 

Jutalmazások (osztálykönyvbe, ellenőrzőbe bejegyzésre kerülnek) 

� Osztályfőnöki szóbeli dicséret,  

� Osztályfőnöki írásbeli dicséret, 

� Igazgatói elismerés, 

� Igazgatói dicséret, 

� Nevelőtestületi dicséret. 

A 3 - 5. fokozatot a tanulóifjúság előtt ismertetjük. 

 

Büntetések (osztálykönyvbe, ellenőrzőbe bejegyzésre kerülnek) 

� Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, 

� Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, 

� Osztályfőnöki intés, 

� Osztályfőnöki megrovás, 

� Igazgatói szóbeli figyelmeztetés, 

� Igazgatói írásbeli figyelmeztetés, 

� Igazgatói intés, 

� Igazgatói megrovás, 

� Nevelőtestületi megrovás, 

� Fegyelmező intézkedés (maga után vonhatja a másik iskolába történő áthelyezést). 

Az 5 - 1o. fokozatot az iskola tanulói előtt ismertetjük. 

 

6. 3. 3. Késések és ezzel kapcsolatos eljárások 

  

Késésnek minősül, ha a tanuló a tanítás megkezdése  előtt 15 perccel nem érkezik meg az 

iskolába. (Természetesen késés alatt a szándékos, a tanuló önhibájából eredő késéseket értjük).A 

későn érkezőket az ügyeleti füzetbe az ügyeletesek beírják. A bejegyzést az ügyeletes nevelő 

hitelesíti.  Ennek alapján a következőképpen járunk el: 

� 5 késés után osztályfőnöki figyelmeztetés és egy igazolatlan óra, 

� 1o késés után két igazolatlan óra, 

� 15 késés után osztályfőnöki intő és három igazolatlan óra, 

� 15-nél több késés esetén osztályfőnöki rovó és 5 igazolatlan óra. 
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A tanulók egyéni elbírálása az osztályfőnök joga. Az órakezdés utáni érkezés igazolatlan órának 

minősül. Az igazolatlan óráról a szülőt (gondviselőt) az ellenőrző útján az osztályfőnök, illetve 

az órát tartó pedagógus még aznap írásban értesti. Egy igazolatlan óra után az osztályfőnök a 

gyermek - és ifjúságvédelmi felelős útján felszólítja a szülőt (a hivatalos nyomtatványon) a 

pontos iskolába járás biztosítására. A hiányzásról, az iskola napközbeni elhagyásáról – 

napköziotthoni, tanulószobai foglalkozások esetén is – az iskola által rendszeresített 

nyomtatványon postai úton értesítjük a szülőt, gondviselőt. Az értesítés fénymásolatát 

megküldjük a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak is. 

 

6. 3. 4. Eljárás az ellenőrző otthonhagyása esetén 

 

� három alkalom után osztályfőnöki figyelmeztetés (ellenőrzőkönyvbe, osztálykönyvbe 

bejegyezve), 

� hat alakalom után újabb figyelmeztetés, 

� tíznél több esetben osztályfőnöki intő, 

� az ellenőrző gondatlanság miatti elvesztése esetén osztályfőnöki intő az új ellenőrzőbe. 

 

A jutalmazások és büntetések odaítélésénél figyelembe vesszük a szaktanárok által bejegyzett 

magatartási dicséreteket, büntetéseket, késéseket, igazolatlan hiányzásokat, ellenőrző 

otthonhagyásokat.  

 

A jutalmazás és büntetés alkalmazásainál nem kell a fokozatok betartásához alkalmazkodni, 

azonnal magasabb fokozatú elismerés és büntetés is adható. A jutalmazásokat, büntetéseket a 

magatartási és szorgalom osztályzatok megállapításánál figyelembe vesszük, és attól csak a 

nevelőtestület határozata alapján térünk el. Az értékelésre, osztályozásra vonatkozó 

irányelveket, jutalmazási és büntetési fokozatokat a tanév elején a gyermekekkel és a szülőkkel 

(az első közös szülői értekezleten) ismertetjük. 
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7. A kompetencialapú oktatás iskolán belüli megszervezése 

 

A TÁMOP 3. 1. 4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 

intézményekben című pályázat okán, valamint az intézményben alkalmazott megváltozott 

pedagógiai módszertan következtében, a pedagógiai programot egy Oktatásszervezés című 

önálló fejezettel egészítjük ki. 

 

A pedagógia program jellegéből adódóan hosszú távú tervező dokumentum. Ezért a funkcióból 

következően egyes tartalmi kritériumok meghatározása és szabályozása szükséges, de a 

megvalósítást, kivitelezést konkretizálni az adott tanévre vonatkozó éves tervekben lehetséges. 

 

7. 1. A kompetencia fogalma 

 

Értelmezésünk szerint a kompetencia hitelesség. Jelenti mindazt a munkavégzéshez szükséges 

szakértelmet, a személyes készségek, képességek, motivációk, tulajdonságok együttesét, 

amelyekkel a munkakörben megkívánt eredmények elérhetők. A kompetencia a mi felfogásunk 

szerint az ismereteknek, azok alkalmazási képességének és az alkalmazáshoz szükséges 

motivációt biztosító attitűdöknek az összességét jelenti. Kompetencia alapú oktatáson a 

képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást 

értjük, amely lehetővé teszi, hogy a biztos ismereteken alapuló, de külön-külön fejlesztett 

kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyermekek 

számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, 

amelynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló 

gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás és tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló 

fejlesztés (Vass 2008). 

 

7. 1. 1. Kulcskompetenciák, fejlesztendő képességek 

 

Előtérbe kerültek az 1995-ös Nemzeti alaptanterv közös követelményei: Hon- és népismeret, 

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz, Környezeti nevelés, Kommunikációs kultúra, Testi 

és lelki egészség, Tanulás, Pályaorientáció (Nemzeti alaptanterv 1995). A kereszttantervi 

területek a tantárgy-független kompetenciák, valamint a kereszttantervi kompetenciák nagyobb 

szerepét hangsúlyozzák. A kilenc kereszttantervi kompetenciát (Vass Vilmos nyomán!) négy 

kategóriába soroljuk: 
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1. intellektuális kompetenciák:  

• információhasználat,  

• problémamegoldás,  

• kritikai gondolkodás,  

• kreativitás, 

2. módszertani kompetenciák:  

• hatékony munkamódszerek alkalmazása,  

• információs és kommunikációs technológiák, 

3. személyi és szociális kompetenciák:  

• identitás,  

• együttműködés másokkal,  

4. kommunikáció  

 

7. 2. Kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok  

 

Kulcskompetenciáknak tekinthetők mindenekelőtt a társadalmi és természeti környezetben 

való egyéni, hétköznapi tájékozódást, az ismeretek alkalmazását, más ismeretekkel való 

összekapcsolását segítő képességek. A kulcskompetenciák, mint például a szociális 

kompetenciák (ideértve például a kooperációt); a tanulási képességek, a személyes képességek, a 

közéleti vagy a gazdasági életben való részvételhez kapcsolódó képességek mindig komplex 

tudást jelenítenek meg, amelyet jól szervezett, téma-specifikus szakértelemre és jól működő 

alapkészségekre lehet ráépíteni.  

 

A kulcskompetenciák alkotóelemei között rendkívül nagyok az egyéni különbségek, ezért 

fejlesztésük differenciált tanulásirányítást igényel.  

 

A helyi tanterveink elkészítésénél (kiválasztásánál) arra törekszünk, hogy a kulcskompetenciák 

kialakulásában kiemelkedően fontos szerepet játszó képességek és személyes tulajdonságok a 

tanulás egész ideje alatt folyamatosan fejlődhessenek. Ilyenek mindenekelőtt a fejlett nyelvi 

kommunikációs készség; a belső értékrend és értékek felé való orientálódás; a megfelelő 

motiváció; a kritikai gondolkodás és az egyéb gondolkodási képességek; a különféle 

műveltségterülethez kötődő kompetenciák; s olyan személyes tulajdonságok, mint a 

becsületesség, tisztesség, felelősségtudat, hűség és a pozitív személyes énkép. 
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Az iskolai nevelés – oktatás (a bevezető-, kezdő-, alapozó- és fejlesztő-szakasz) elsődleges 

funkciója a sokoldalú készség- és képességfejlesztés. A NAT-ban előírt kulcskompetenciák 

fejlesztése és az erre épülő kiemelt fejlesztési területek mindegyik műveltségterület esetében 

prioritást élveznek. Az egyes műveltségterületek, tantárgyak kiemelt fejlesztési területei és az 

ezekhez kapcsolódó tartalmi és fejlesztési feladatok részletesen a helyi tanterv tantárgyi 

terveiben jelennek meg. 
 

7. 2. 1. Kulcskompetenciák 

 

7.. 2. 1. 1. Anyanyelvi kommunikáció 

 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és 

értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet 

minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések során. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• megfelelő szókincs 

• verbális és nonverbális kommunikációs képesség 

• funkcionális nyelvtan 

• életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 

• hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 

• különböző típusú szövegekben való tájékozódás 

• információk feldolgozása 

• segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média) 

• érvelés képessége 

• empatikus képesség 

• esztétikai érzék 

• kíváncsiság 

• tantárgyra jellemző szaknyelv használata 
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7.. 2. 1. 2. Idegen nyelvi kommunikáció 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

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

tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.  

Az egyén nyelvtudásának szintje a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott 

szöveg értése és íráskészség) mentén az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, 

környezete és igényei/érdeklődése szerint változhat.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• megfelelő szókincs 

• funkcionális nyelvtan 

• nyelvi stílusok ismerete 

• szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

• nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

• kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

 

7. 2. 1. 3. Matematikai kompetencia 

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is.  

 

A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, 

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 

kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, 

modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• analízis - szintézis 

• matematikai fogalmak ismerete 

• összefüggések felismerése 

•  tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  
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• tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 

• bizonyítások megértése 

• matematikai kommunikációs készség 

• megfelelő segédeszközök használata 

• az igazság tisztelete 

• a dolgok logikus okának és érvényességének megkeresése 

• mindennapokban használható tudás 

• problémamegoldó készség 

• lényeglátás 

• kíváncsiság 

• egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

• kreativitás 

 

7. 2. 1. 4. Természettudományos kompetencia 

 

A természettudományos kompetencia képessé tesz arra, hogy ismeretek és módszerek 

sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, 

valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó 

folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk 

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

alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi 

tevékenység következtében létrejövő változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a 

fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• összefüggések felismerése és kifejezése 

• lényeglátás 

• fogalomalkotás 

• esztétikai érzék  

• kreativitás 

• rendszerszemléletű gondolkodás 

• logikai képességek 

• rajzolási készség 
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• tervezés és kivitelezés 

• kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

• kíváncsiság 

• környezettudatosság 

• környezet- és természetvédelem 

• egészséges életvitel 

• nemzeti tudat megalapozás 

• európai azonosságtudat 

• egyetemes kultúra 

• az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a 

munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során 

• gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, 

problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

• legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal 

szemben 

 

7.. 2. 1. 5. Digitális kompetencia 

 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 

használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális 

kapcsolatok megkülönbözetését.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• eszközök megismerése, használata 

• szövegszerkesztési ismeretek 

• információkeresés és kezelés  

• kritikai gondolkodás az innováció területén 

• kreativitás 

• munka világában való eligazodás 

• élethosszig tartó tanulás 
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8. 2. 1. 6. Hatékony, önálló tanulás 

 

Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan 

tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 

információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását 

és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló 

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

képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési 

folyamataiban egyaránt.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• motiváció 

• saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

• önismeret 

• önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

• figyelem 

• segédeszközök használata 

 

8. 2. 1. 7. Szociális és állampolgári kompetencia 

 

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

a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a 

magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a 

társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, 

konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, 

hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, 

aktívan vegyen részt a közügyekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• egészséges életvitel 

• mentális egészség 

• magatartási szabályok alkalmazása 

• kommunikációs képesség 

• empátia 

• problémamegoldó képesség 
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• európai tudat 

• stressz és frusztráció kezelése 

• változások iránti fogékonyság 

• együttműködés 

• magabiztosság 

• érdeklődés 

• személyes előítéletek leküzdése 

• kompromisszumra való törekvés 

 

8. 2. 1. 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a 

munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

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

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és 

hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek 

•  kihívások felismerése, értelmezése 

• a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

• a pénz világában való tájékozódás 

• a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 

• tervezés 

• szervezés  

• irányítás  

• vezetés 

• delegálás  

• az elemzés  

• a kommunikálás  

• a tapasztalatok értékelése 

•  kockázatfelmérés és vállalás  

• egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 
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8. 2. 1. 9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, mely minden műveltségterületen jelentkezik.  

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, 

saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági 

lehetőségek felismerése és kiaknázása. A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen 

különösen az irodalom, a dráma, a bábjáték, a művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális 

művészetek, a tárgyak, épületek, terek kultúrája, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó s 

a mozgókép fontosságának elismerése. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• önkifejezés 

• ítéletalkotás 

• fantázia, képzelet 

• kreativitás 

• asszociációs képességek 

• analizáló készség 

• kulturált vitakészség 

• nyelvi kifejezőkészség 

• manuális készségek 

 

8. 3. Kiemelt fejlesztési feladatok 

 

A tanítás-tanulás szemléleti egységének és a tanulók személyiség-nevelésének eredményessége 

szempontjából lényeges, hogy legyenek olyan kiemelt fejlesztési feladatok, amelyek az iskolai 

oktatás valamennyi elemét áthatják, és ezáltal elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését. E 

tekintetben a NAT által meghatározott Kiemelt fejlesztési feladatok konkrét útmutatóul 

szolgálnak. Minden műveltségterület (minden tantárgy) tantervében helyet kellett kapnia 

azoknak az ismereteknek, tanulói tevékenységeknek, amelyek hozzájárulhatnak 

• az énkép és önismeret;  

• a hon- és népismeret;  

• az európai azonosságtudat kialakításához és az egyetemes kultúra iránti 

fogékonyság és tisztelet megalapozásához, 
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és közvetlen szerepet játszanak  

• a környezeti nevelés;  

• az információs és kommunikációs kultúra elsajátításának megvalósításában, 

valamint jól szolgálják  

• a tanulók testi és lelki egészségének megőrzését,  

• az egész életen át folyó tanulásra való felkészülését is.  

Hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekeink sikeresen megbirkózzanak a felnőtt életükben rájuk 

váró feladatokkal. 

 

8. 3. 1. Énkép és önismeret 

 

A személyiség fejlődését azzal segíthetjük elő, ha önmaguk megismerésére motiváló tanulási 

környezetet szervezünk a tanulók számára. Énképük és önismeretük gazdagodásához ezért 

olyan tanulási környezetet célszerű biztosítanunk, amely fokozza az őket körülvevő személyek 

és dolgok egyre tágabb körei iránti érzékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, 

etikai normák iránti fogékonyságot.  

 

A Nemzeti alaptantervben megnevezett nevelési értékek abban az esetben épülnek be a fejlődő 

személyiségbe, ha a tanulási tartalmak elsajátítása során a tanulók maguk is aktív részeseivé 

válnak ezen értékek megnevezésének és azonosításának.  

 

Ennek érdekében a Nemzeti alaptanterv műveltségi területein a nevelés és oktatás pedagógiai 

szervezését a tanuló ember szempontjából közelítjük meg, és törekeszünk a tanulók ön- és 

világszemléletének folyamatos formálására.  

 

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése alapvető cél az alsó tagozat 1-2. évfolyamán. A 

bevezető és a kezdő szakasz az egészséges énkép és önértékelés alakulásának fontos korszaka. 

Ebben az időszakban a tanuló elsajátítja az alapvető magatartási normákat, a közösségi együttlét 

alapvető szabályait.  

 

Szeretetteljes légkör kialakításával elkerülhetőek a kudarcélmények, megakadályozható a 

negatív énkép kialakulása, s ennek köszönhetően a tanulók felismerik erősségeiket és 

hiányosságaikat (életkori sajátosságaiknak megfelelő mélységben) és motiváltságuk mindvégig 

megmarad.  
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Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe, a személyiség belső diszpozíciói 

saját befogadó - alkotó tevékenysége során alakul ki, csakúgy, mint a személyiségére jellemző 

egyéb tulajdonságok. Az egyén maga határozza meg tevékenysége irányát, és aktivitása 

mértékét, színvonala is nagymértékben függ az önmagáról, képességeiről, igényeiről alkotott 

képtől és az önmagával szemben támasztott elvárásoktól. Az egyén önmagához való 

viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll, a 

felelősség önmagunkért, az önállóság, az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, 

valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. 

 

8. 3. 2. Hon- és népismeret 

 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 

sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Mélyedjenek el a kiemelkedő magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

tevékenységének, munkásságának tanulmányozásában. Ismerjék meg a haza földrajzát, 

irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat 

az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és 

népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék 

meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. 

 

Segítsük elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. 

Alapozzuk meg tanulóinkban a nemzettudatot, mélyítsük el a nemzeti önismeretet, a 

hazaszeretetet és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más 

népek, népcsoportok értékeinek és eredményeinek megbecsülését.  

 

Ösztönözzük a fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási 

emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására. Késztessük őket az ezekért végzett egyéni 

és közösségi tevékenységre.  

A hon- és népismeret, mint kiemelt fejlesztési feladat jelen van az összes műveltségi területen, a 

tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben is. Minden fejlődési szakaszban meghatározó a 

szerepe a nemzeti értékek, hagyományok megismertetésének. Ennek kitűnő terepe lehet egy-egy 

közös olvasmányélmény, éneklés, az iskolai és osztályszintű ünnepekre való felkészülés is. 

Fontos cél a nyitottság, az érdeklődés megőrzése a nemzeti értékek iránt, amely alapja lehet a 

másfajta kultúrák iránti fogékonyságnak, toleranciának is. 
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8. 3. 3. Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 

 

Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió 

kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika 

szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. 

Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Tanulóinkat iskolás éveik alatt is 

olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják 

találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai identitásuk 

megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is.  

 

A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 

eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, 

az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük 

a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. 

Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi 

kapcsolatok ápolásában. 

 

8. 3. 4. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

Az iskolai élet, az iskolai, illetve az osztályközösségi interakciók, a közösségben, a közösségért 

végzett munka, a tanulási folyamatokban való részvétel az aktív állampolgárságra és 

demokráciára nevelés színterei. A tanórák és a tanórákon kívüli tevékenységek is közvetve vagy 

közvetlenül hozzájárulnak ennek a kiemelt területnek a fejlesztéséhez.  

 

Fontos, hogy tanulóink aktív állampolgárrá váljanak. Az aktív állampolgári léthez ismeretek, 

képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges.  

Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi 

viszonyrendszerek felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius 

segítségnyújtás, az együttműködés képessége stb.), értékorientációk, beállítódások (pl. 

felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia stb.) elsajátítását döntően a tanulók 

aktív részvételére építő tanulás-és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet 

demokratikus gyakorlata biztosítja. 
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8. 3. 5. Gazdasági nevelés 

 

A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket 

körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános 

műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan 

gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes 

piacgazdaság.  

 

Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne helytállni a globális 

versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság világa felé. A 

társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az 

értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Értsék a 

fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét, felelősségét.  

 

Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká 

váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. 

Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Hozzájárul annak a 

képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú 

előnyök között. Váljanak képessé a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, 

beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az egyén létérdeke, hogy okos döntéseket 

tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is.  

 

Ezért is kell az iskolai nevelés során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a 

pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell 

tekinteni az okos gazdálkodás képességének a kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni 

a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között 

 

8. 3. 6. Környezettudatosságra nevelés 

 

A diákok más-más személyes élménnyel, tudással, tapasztalattal rendelkeznek a 

környezettudatos magatartás, életvitel területén.  

Ezek megbeszélése, feltárása lehetőséget teremt arra, hogy a témában minél alaposabban 

elmélyüljenek a tanulók úgy, hogy azt ne elméletnek, hanem a hétköznapi élet szerves részének 

tekintsék.  
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Változatos tevékenységek (projektek, csoportmunkák, vita stb.) segítségével komplex módon 

lehet a környezettudatos magatartás fontosságát tudatosítani. A környezeti nevelés során a 

tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon 

környezeti váltságjelenségek mutatkoznak.  

 

Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi – gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt 

pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a 

környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen 

környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a 

felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes 

tapasztalatot a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

 

8. 3. 7. A tanulás tanítása 

 

Az életkori sajátosságoknak megfelelően meg kell alapozni az önálló ismeretszerzés, tanulás 

képességét az alsó tagozatban. A tanulók már az alsó tagozatban megismerkednek az egyéni 

tanulási minták mellett a páros, a csoportos és kooperatív munka egyes elemeivel is. Elsajátítják 

az önálló tanulás elemi technikai sajátosságait. Ez a komplex, minden műveltségterületet érintő 

fejlesztési feladat a tanórán kívüli foglakozásokban is teret kap. A tanulók elsajátítják az 

alapvető könyvtárhasználati ismereteket, megismerik a digitális-technika nyújtotta lehetőségeket.  

 

8. 3. 8. Testi és lelki egészség 

Alapvető cél a mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és 

megerősítése, a kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése. A 

mozgáskoordináció, a ritmusérzék, a lelki egészség a tanulási-tanítási folyamat eredményességét 

is befolyásolja. 

 A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges a koncentrációs 

képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése.  

A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben elfoglalt 

pozíció, a barátkozás sikeressége. Cél olyan légkör megteremtése, ahol a kapcsolatokat az 

elfogadás, a türelem, az együttműködési készség, egymás segítése, az őszinte hangnem, a 

kölcsönös megbecsülés. 
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8. 3. 9. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, 

hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, 

képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, valamint a legfontosabb pályák, 

foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése 

tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során 

többször kényszerülhetnek pályamódosításra. Az iskolának - a tanulók életkorához és a 

lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan 

feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók 

kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket.  

 

A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a különböző 

tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. Kiemelt 

figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége 

egyéni és társadalmi szinten egyaránt, valamint a tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, 

az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári 

kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer 

kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz 

magában. A szociális kompetencia fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, 

vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok kialakítása. A szociális és társadalmi 

kompetencia fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói 

magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek (pl. vállalkozó-, gazdálkodó- 

és munkaképesség). 

 

8. 4. Oktatásszervezési eljárások 

8. 4. 1. Műveltségterület szerinti oktatás  

A következő területeken lehetséges: 

     - természetismeret 

 - művészetek (rajz, ének, tánc-dráma) 

- integrált tantárgy lehetséges megoldása a fent említett művészetek, kiegészítve a technika 

tantárggyal, annak keretében kézműves foglalkoztatással. 

- élő idegen nyelv 
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8. 4. 3. Moduláris oktatás 

 

A műveltség terület szerinti oktatás modulokra osztható. Fontos, hogy a modulok ne 

tantárgyakhoz kötötten legyenek kidolgozva (pl. ének, rajz), hanem egy –egy témakörben 

együttesen jelenjenek meg a tantárgyi tartalmak (pl. egy tájegység művészete). 

 

8. 4. 4. Témahét  

 

Lehetséges megoldás a tanórán kívüli megszervezés. Lehetséges területei: 

- egészségnevelés, 

- környezetvédelem, 

- erdei iskola, 

- lakóhelyünk megismerése, hagyományaink őrzése, átörökítése. 

 

Évfolyamonként lehetséges eltérő tartalmakat választani a témahét megszervezésére. 

 

8. 4. 5. Projekt 

 

A projekt értelmezése alapján különbséget teszünk a projektalapú oktatás és a projekt módszer 

alkalmazása között. 

− Projekt alapú oktatás esetén az adott tantárgy, vagy műveltségterület teljes tantervét 

projektekre bontva kell megtervezni. 

− A projekt módszer egy-egy tananyagegység projekt keretében történő feldolgozását 

feltételezi. 

− Az iskola részben tanórán kívüli foglalkozások keretében évente egy, esetleg két iskolai 

projektet is megvalósíthat. 

A pedagógiai program szintjén nem határozzuk meg, hogy egyes évfolyamokon vagy 

tanulócsoportokban milyen tantárgyakra kiterjedően, hány órában – hány projekt – kerül 

alkalmazásra. 

Az egyes oktatásszervezési eljárások összefüggnek. Nem lehetséges, hogy minden alkalmazott 

megoldás önálló tartalomra terjedjen ki. A programalkotásnál az iskola erőforrásainak 

ismeretében az adott tanévben azt kell végiggondolni, hogy az egyes évfolyamokon alkalmazott 

tanulásszervezési eljárások, hogyan épülnek egymásra, és hogyan függnek össze a hagyományos 

pedagógiai módszerekkel. 
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8. 5. Tanulásszervezési eljárások 

 

8. 5. 1 Kooperatív tanulásszervezés 

 

 Az adott tanévi alkalmazásáról a szakmai munkaközösségek döntenek, amit az iskola az éves 

munkatervében határoz meg. 

 

8. 5. 2. Tanórai differenciálás 

 

Iskolánkban a tanórai differenciálást egyéni képességekhez igazított tanulás-szervezésként 

értelmezzük, mely 

− eltérő feladatadást, 

− bemeneti mérésen alapuló egyéni fejlesztést, 

− kooperatív technikákban alkalmazott eltérő munkáltatást jelent. 

A megvalósítás módjáról (és arról, hogy az adott tanévben mit preferál) a szakmai 

munkaközösségek döntenek. A végső pontosítást az éves munkaterv rögzíti.  

 

 

8. 5. 3. Drámapedagógia 

 

Részben a tánc-drámaoktatással, valamint a szociális kompetenciák fejlesztésével 

összefüggésben valósul meg a különböző tantárgyi órákon és tanórán kívüli foglalkozásokon.  

 

8. 5. 4. Tanulásmódszertan 

 

Megismertetése: 

−  az adott évfolyamon újonnan belépő tantárgy esetében az éves óraszámba építve 

− ötödik évfolyamon az osztályfőnöki óra keretében féléves, önálló modul (17 óra). 

− minden felsős évfolyamon 3-4 órás modulként beépítve az osztályfőnöki órák 

tananyagába. 
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8. 5.  5. IKT alapú módszerek 

 

Megfelelő eszközök birtokában a digitális kompetencia fejlesztése, és az eszközök alkalmazási 

területeinek megjelölése:  

− projektmódszer alkalmazásánál, 

− hagyományos oktatásszervezésben, 

− differenciált óraszervezésnél, 

− tanulók tudása, teljesítménye, kompetenciáinak, mérése, ellenőrzése, értékelése területén. 
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9. Az iskolánk által alkalmazott záradékok 

 

1. Felvéve (átvéve) …..számú  határozattal a …. iskolából.   Bn.,N.,Tl., 

2. …számú határozattal áthelyezve a (az) ………………….. iskolába   Bn.,N.,Tl.,B., 

3. Az első évfolyam követelményeit nem teljesítette, munkája előkészítőnek minősül, 

tanulmányait az első évfolyamon folytatja.     Bn.,N.,Tl.,B., 

4. Az első évfolyam követelményeit egyéni haladási ütemben teljesíti, tanulmányait az első 

évfolyamon folytatja.        Bn.,N.,Tl.,B., 

5. A ….. évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb ideig, …..év alatt teljesítette. 

          Bn.,N.,Tl.,B., 

6. Tanulmányait évfolyamismétléssel folytatja.    Bn.,Tl., 

7. Tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.    Bn.,N.,Tl.,B., 

8. Tanulmányait osztályozó vizsga letételével folytathatja.  Bn.,N.,Tl.,B., 

9. ….tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi, a …. évfolyamba léphet. 

          Bn.,N.,Tl.,B., 

10. …. tanévre …. …….tantárgyból / tantárgyakból mentesítve az értékelés és a minősítés alól. 

          Bn.,N.,Tl.,B., 

11. …….tantárgy /tantárgyak tanórai látogatása alól a 200…  / 200 … tanévben mentesítve…… 

miatt  Az adott tantárgyból / tantárgyakból osztályozó vizsgát köteles tenni.   

          Bn.,N.,Tl.,B., 

12. Tanulmányait a szülő kérésére vagy szakértői vélemény alapján magántanulóként folytatja. 

(megfelelő aláhúzandó!) Osztályozó vizsgát köteles tenni.  Bn.,N.,Tl.,B., 

13. A …… tantárgy / tantárgyak óráinak látogatása alól …. a 200…./ 2000 tanévben felmentve 

…. miatt. Osztályozó vizsgát köteles tenni.    Bn.,N.,Tl.,B., 

14. Mulasztásai miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó 

vizsgát köteles tenni.  (nem tanköteles tanuló esetén: tehet!)  N.,Tl., 

15. Mulasztásai miatt nem osztályozható, a nevelőtestület osztályozó vizsga letételét nem 

engedélyezte, a…… évfolyamot ismételni köteles.   Bn.,N.,Tl.,B., 

16. A ….. ( betűvel kiírni ) évfolyamba lép.     Bn.,N.,Tl.,B., 

17. Általános iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait a 9. évfolyamon folytathatja.  

          Bn.,N.,Tl.,B., 

18.  ……. tantárgyból / tantárgyakból javítóvizsgát tehet.   Bn.,N.,Tl.,B., 

19. A javítóvizsgán ….. tantárgyból / tantárgyakból …..osztályzatot kapott. A ….. évfolyamba 

léphet.         Bn.,N.,Tl.,B., 
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20. A javítóvizsgán ….. ………..tantárgyból / tantárgyakból …..osztályzatot kapott. A 

……évfolyamot ismételni köteles.     Bn.,N.,Tl.,B., 

21. A ….. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot ismételni köteles. 

(ismételheti)        Bn.,N.,Tl.,B., 

22. Javítóvizsgán második alkalommal nem jelent meg, az …..évfolyamot ismételni köteles. 

          Bn.,N.,Tl.,B., 

23. Osztályozó vizsgán második alkalommal nem jelent meg, ….. évfolyamot ismételni köteles.

          Bn.,N.,Tl.,B., 

24. Osztályozó vizsga letételére …… -ig halasztást kapott.   Tl.,B., 

25. Javítóvizsga letételére ….-ig halasztást kapott.    Tl.,B., 

26. Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a ……. iskolában független vizsgabizottság előtt 

tette le.         Tl.,B., 

27. Tanulói jogviszonya …. iskolába való átvétel miatt megszűnt.  Bn.,N.,Tl.,B., 

28. Tanulói jogviszonya …. iskolába való áthelyezés miatt megszűnt. Bn.,N.,Tl.,B., 

29. A tanuló ….. óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt felszólítottam. N.,B., 

30. A tanuló ismételt ……óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást 

kezdeményeztem.        Bn., N., Tl., B., 

31. Tankötelezettsége megszűnt.      Bn.,N.,Tl.,B., 

32. A ….. szót / szavakat …… -ra helyesbítettem.    Tl.,B., 

33. A ….. osztályzatot / osztályzatokat ……-ra javítottam.   Tl.,B., 

34. A bizonyítvány ….lapját téves bejegyzés miatt  érvénytelenítettem. B., 

35. Ezt a törzslapot az elveszett/megsemmisült eredeti helyett a …. adatok/adatai alapján 

állítottam ki.        Pót Ti. 

36. Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett/megsemmisült eredetei helyett …. adatai alapján 

állítottam ki.        Bm., Pót Ti., 

37. Ezt a haladási naplót …. tanítási nappal a mai napon lezártam.  N., 

38. Ezt az osztályozónaplót …. (számmal), azaz …. (betűvel) osztályozott tanulóval a mai napon 

lezártam.         N., 

39. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesült. N., Ti., B., 

40. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáéért nevelőtestületi 

dicséretben részesült.        N., Ti., B., 

41. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáéért és szorgalmáéért 

nevelőtestületi dicséretben részesült.      N., Ti., B., 
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42. A……. tantárgyból/tantárgyakból elért kimagasló teljesítményéért nevelőtestület dicséretben 

részesült.           N., Ti., B., 

43. Kiváló közösségi munkájáéért nevelőtestületi dicséretben részesült. N., Ti., B., 

44. Kiemelkedő kulturális tevékenységéért nevelőtestületi dicséretben részesült. N., Ti., B., 

45. Kiemelkedő sporttevékenységéért nevelőtestületi dicséretben részesült.  N., Ti., B., 

46. A tantervi követelményeket a …………….. szerint teljesítette.   N., Ti., B., 

47. SNI tanulók záradéka: „A tantervi követelményeket a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2. számú 

mellékletének 5. pontja szerint teljesítette.”       N., Ti., B., 

 

 

Egyéb esetekben a 11/1994. (VI.08.) MKM. rendeletben megfogalmazott záradékokat 

alkalmazzuk. 

 

Rövidítések: 

  N: Napló 

  Bn: Beírási napló (iskolatitkárnál) 

  Tl:  Törzslap ( Anyakönyv ) 

  B: Bizonyítvány 

  Pót.Ti.: Pót- törzslap 

 

 

             

    

 

 

 


